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Warszawa, 7 kwietnia 2020 r. 

KL/152/96/DG/2020 

 

 

Pan 

Michał Kurtyka 

Minister Klimatu 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (UD34), w załączeniu przesyłam stanowisko Konfederacji 

Lewiatan do niektórych uwag zgłoszonych przez poszczególne resorty w toku uzgodnień 

międzyresortowych do przedmiotowego projektu. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan do niektórych uwag zgłoszonych przez poszczególne resorty do 

projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

(UD34). 

 

1. Uwaga do rozdziału 4 projektu ustawy – brak trybu odwoławczego dla uczestników aukcji 

w przypadku zaistnienia kwestii spornych - MS. 

Brak wprost wskazanego trybu odwoławczego od rozstrzygnięć Prezesa URE funkcjonuje już obecnie,  

od wielu lat, w polskim systemie prawa.  Rozwiązanie przyjęte w projektowanej ustawie jest wzorowane 

na rozwiązaniach przyjętych np. w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, gdzie 

również nie przewiduje się trybu odwoławczego od wyników aukcji dla wytwórców energii z OZE. 

 

2. Uwaga dotycząca art. 34 - odmawia wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji  

v. sprzeczność planu udziału materiałów i usług lokalnych - MGMiZŚ 

Niewłaściwym wydaje się łączenie możliwości dopuszczenia do aukcji ze spójnością dokumentacji na 

etapie pierwszych uzyskiwanych decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym. Przepisy UOM 

dotyczące zarówno wymogów dotyczących wniosku o PSZW/PUUK oraz zasad postępowania 

rozstrzygającego z powodów obiektywnych nigdy nie będą mogły być tak szczegółowe jak na etapie 

udziału w aukcji. 

Niezrozumiałym w zaproponowanym przepisie jest sformułowanie „sprzeczności”, w szczególności na 

jakiej podstawie ma być to stwierdzane. Taki zapis pozwala na zbyt duży subiektywizm oceny, a przy tak 

istotnej kwestii dla całości inwestycji powinno się unikać tworzenia przepisów niedających się 

zastosować w praktyce w sposób obiektywny.  

 

3. Uwagi do art. 58 ust. 6 projektu – przyspieszenie wydawania rozstrzygnięć administracyjnych – 

MGMiŻŚ, MI.  

Istotą rozwiązania przewidzianego w art. 58 projektu jest przyspieszenie wydawania rozstrzygnięć 

administracyjnych w procesie inwestycyjnym przygotowania i budowy MFW. Chodzi tu o decyzje 

administracyjne wydane w celu realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych:  

1) o środowiskowych uwarunkowaniach, 2) zgoda wodnoprawna, 3) pozwolenie na budowę,  

4) pozwolenie na użytkowanie, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu.  

Należy podkreślić, że rozwiązania przyjęte w art.58 i następne projektu stanowią obecnie immanentną 

część polskich rozwiązań inwestycyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w szeregu rozwiązań 

znajdujących się w przepisach tzw. specustaw. Nie można odmawiać zasadności wprowadzenia takich 

rozwiązań z uwagi na uzasadnioną opinię KE. W razie nie korzystnego rozstrzygnięcia, należało będzie 

się zastanowić nad kompleksową regulacją przyspieszającą procedury, we wszystkich „specustawach”. 
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Rozwiązanie przyjęte w art. 58 ust. 6 projektu, zakładające że do terminów, o których mowa w ust. 5, 

nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, 

okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  

z przyczyn niezależnych od organu, jest rozwiązaniem często stosowanym w szeregu ustaw, których 

jednym z celów jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego.  

 

4. Uwagi do art.58 – zgody wodnoprawne - MGMiŻŚ 

Zgodnie z proponowaną w projekcie ustawy definicją „morskiej farmy wiatrowej”, za część MFW należy 

uznać także infrastrukturę przesyłową. W takim przypadku wydaje się słusznym wskazanie zgód 

wodnoprawnych, jako decyzji koniecznych do uzyskania na etapie procedury uzyskania pozwolenia na 

budowę. Należy pamiętać, że część inwestycji MFW będzie przebiegać w wodach przybrzeżnych, zgodnie 

z definicją z ustawy – Prawo wodne oraz w części lądowej, gdzie także jest uzyskanie odpowiednich zgód 

wodnoprawnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że infrastruktura przesyłowa w świetle 

obowiązującego prawa nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie może być 

konieczna do wykonania ocena wpływu przedsięwzięcia na stan wód śródlądowych. 

Dodatkowo brak jest uzasadnienia dla propozycji wydłużenia terminu dla organu wydającego 

rozstrzygnięcie dla zgód wodnoprawnych. Po ostatniej reformie gospodarki wodnej i podziale 

kompetencji pomiędzy poszczególne podmioty Wód Polskich, wydaje się, że zajęcie stanowiska w 14 dni 

nie powinno stanowić przeszkody. 

 

5. Uwagi do art. 71-73 Przepisów technicznych dla MFW - Budowa, eksploatacja i likwidacja 

morskich farm wiatrowych - MGMiŻŚ 

Powinno zostać dopuszczone większe grono tzw. uznanych organizacji. Zgodnie z ustawą  

o bezpieczeństwie morskim art. 8. 1. wskazuje, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, 

mając na uwadze charakter wykonywanych zadań administracji morskiej, może powierzyć zadania 

więcej niż jednej uznanej organizacji, mając na uwadze zachowanie warunków uczciwej konkurencji,  

w procedurze otwartej, rzetelnej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej, należy do procesu oceny dopuścić 

więcej niż jedną organizację. Zgodnie z uwagami MGM organizacje te powinny uzyskać akredytację 

zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 albo Polską Normą ją zastępującą (wówczas możemy 

uniknąć dużych rozbieżności pomiędzy wymaganiami tzw. uznanych organizacji. 

 

6. Uwagi dotyczące art. 82 – wysokość kar dyscyplinujących Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie - MGMiŻŚ 

Celem projektowanego przepisu jest zmotywowanie organu do terminowego załatwienia sprawy 

administracyjnej. Obniżenie wysokości stawki kary administracyjnej za zwłokę w rozstrzygnięciu sprawy 

istotnie obniża walor motywacyjny przedmiotowej regulacji. 
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7. Uwagi do art. 86 pkt 2 – zakres charakterystycznych parametrów technicznymi przedsięwzięcia – 

MGMiŻŚ. 

Propozycja MGMiŻŚ jest niemożliwa do spełnienia na etapie wniosku PSZW/PUUK, zwłaszcza,  

że ministerstwo nadal nie zezwala na zmianę wniosku bez trybu rozstrzygającego – co rodzi zbyt duże 

ryzyko dla inwestora by je podjąć. Nikt nie dysponuje takimi danymi bez szczegółowych badań 

środowiska i tzw. projektowych (technicznych), by wypełnić tak określone wymagania.  

Odnośnie propozycji rozszerzenia listy parametrów, należy wskazać, że są to elementy zbyt silnie 

uzależnione od stanu wiedzy na danym etapie procesu inwestycyjnego i warunków istotnych ze względu 

na projektowanie, by mogły zostać w sposób właściwy uwzględnione na etapie wniosku o wydanie 

PSZW/PUUK. Warunkuje to również postęp techniczny, dlatego niemożliwym jest precyzyjnie je określać 

na etapie starań o decyzję PSZW/PUUK. Ponadto, trudno jest przesądzać o postępie technicznym i 

możliwościach logistycznych w perspektywie ok. 40 lat, biorąc pod uwagę okres funkcjonowania MFW. 

 

8. Uwagi do art. 86 pkt 3 dotyczące art. 26 ust. 2a uoom – brak konieczności zmiany właściwości 

organów – MGMiŻŚ. 

Celem wskazanej zmiany właściwości jest ujednolicenie właściwości organów odpowiedzialnych za 

wydawanie pozwoleń (uzgodnień) na lokalizację kabli na obszarze wyłącznie strefy ekonomicznej oraz 

morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. 

Dotychczasowy podział właściwości pomiędzy Ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej  

(w odniesieniu do wyłącznej strefy ekonomicznej) a dyrektorem urzędu morskiego (w odniesieniu do 

morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego), wydaje się nie mieć uzasadnieniu w przypadku 

infrastruktury kablowej morskich farm wiatrowych przebiegającej zarówno przez obszary wyłącznej 

strefy ekonomicznej jak i morskich wód wewnętrznych. Ujednolicenie właściwości powinno mieć 

pozytywny wpływ na przebieg obu postępowań administracyjnych, z uwagi na koncentrację badania 

dokumentów dostarczanych przez wnioskodawcę w ramach jednego organu. 

 

9. Uwagi do art. 86 pkt 4 lit. b – dodatkowe opinie przy wydawaniu decyzji przenoszących 

pozwolenia – MGMiŻŚ. 

Wprowadzenie konieczności uzyskiwania dodatkowych opinii, przy przenoszeniu pozwoleń oraz 

uzgodnień na lokalizację sztucznych wysp oraz lokalizację infrastruktury kablowej, stanowiłoby 

dodatkowy wymóg wpływający niekorzystnie na długość postępowań administracyjnych dotyczących 

MFW. Wprowadzenie dodatkowego postępowania wpadkowego jest całkowicie zbędne z punktu 

widzenia celów uoom. Dodatkowo możliwość wydania przez właściwe organy negatywnych opinii  

w postępowaniach dotyczących przeniesień wskazanych decyzji administracyjnych stanowiłaby 

dodatkowe, zbędne ryzyko po stronie inwestorów przy realizacji i właściwej strukturyzacji projektów  

w zakresie morskich farm wiatrowych. 
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10. Uwaga do art. 86 pkt 5 zmieniającego art. 27s uoom – wprowadzenie fakultatywności 

rozstrzygnięć administracyjnych przy ich zmianie - MGMiŻŚ. 

Istotą rozwiązań zaproponowanych w nowym brzmieniu art. 27s uoom jest wprowadzenie uproszczeń  

i braku koniecznych ponownych opinii przy wydawaniu rozstrzygnięć, o których mowa w art. 23 ust. 1 

lub art. 26 ust. 1, 27 ust. 1. Uznano, że decyzje administracyjne powinny być związane, gdy zmiana 

dotyczy charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia, o których mowa w art. 23 ust. 

5a pkt 1 lit. a lub c, pkt 2, 4, 7 lub 8 oraz, gdy organ zmienia to pozwolenie, jeżeli wartości, o których 

mowa w art. 23 ust. 5a pkt 3, 9-13 lub 16 uległy zmianie o nie więcej niż 20 % w stosunku do wartości 

określonych w wydanym pozwoleniu. W tych wypadkach nie jest potrzebny luz decyzyjny, a organ 

powinien jedynie ocenić czy spełnione są dyspozycje tych przepisów i wydać decyzję zmieniającą. 

Rozwiązanie to korzystnie wpłynie na szybkość postępowań administracyjnych. Cała konstrukcja 

przepisu art. 86 pkt 5 zmierza do wyeliminowania zbędnych opinii, które de facto będą sprowadzał się 

do ponownego opiniowania tych samych zagadnień na różnych etapach procesu planowania i realizacji 

przedsięwzięć. 

 

11. Uwaga dotycząca art. 86 pkt 5 zmieniający art. 27s uoom– konieczność opiniowania rozstrzygnięć 

przez MON - MON 

Wprowadzenie proponowanej przez MON zmiany dotyczącej konieczności uzyskiwania dodatkowej 

opinii Ministra Obrony Narodowej w ramach postępowań dot. zmiany pozwoleń oraz uzgodnień na 

lokalizację sztucznych wysp oraz lokalizację infrastruktury kablowej stanowiłoby dodatkowy, zbędny 

wymóg wpływający niekorzystnie na długość postępowań administracyjnych dotyczących MFW. Cała 

konstrukcja przepisu art. 86 pkt 5 zmierza do wyeliminowania zbędnych opinii, które de facto będą 

sprowadzał się do ponownego opiniowania tych samych zagadnień na różnych etapach procesu 

planowania i realizacji przedsięwzięć. Postulujemy więc utrzymanie obecnych zapisów w projekcie. 

 

12. Uwaga do art. 94 projektu - propozycja dodania art. 113da (ekspertyza techniczna)  

oraz art. 113db (kompensacja negatywnego wpływu morskiej farmy wiatrowej na systemy  

i urządzenia) do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - MON 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż interes bezpieczeństwa Państwa i uwzględnienie kwestii 

związanych z obronnością jest ujęte w przepisach ustawy o obszarach morskich (konieczność 

zaopiniowania PSZW przez MON oraz wręcz zakaz wydawania PSZW w przypadku zagrożenia dla 

obronności i bezpieczeństwa państwa). W efekcie zaproponowanie postulowanej regulacji w istocie 

doprowadzi do powielenia już istniejących regulacji. 

Ponadto propozycja ta nie wydaje się właściwa ze względów systemowych i legislacyjnych. Dodanie 

dodatkowego punktu, który pozornie nakłada dodatkowy obowiązek na wytwórcę w istocie oznacza 

rozszerzenie (przyznanie) kompetencji MON w zakresie prawa do dokonywania dodatkowych 

uzgodnień. 
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Wskazana propozycja nakłada na inwestorów dodatkowy i bardzo nieprecyzyjny wymóg przygotowania 

ekspertyzy technicznej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej na systemy obronności 

państwa, w tym na system zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej, morskiej łączności 

radiowej oraz system kontroli służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP przed złożeniem wniosku  

o wydanie pozwolenia na budowę. Warunki przygotowania takiej ekspertyzy powinny być precyzyjnie 

ustalone. Należy uporządkować bałagan regulacyjny i wyeliminować podwójny system uzgadniania 

ekspertyz – uzgodnienie z UM i zatwierdzenie przez MGMiŻŚ, najlepiej poprzez jedno uzgodnienie  

z MGMiŻŚ. 

Ponadto, przewidziano, że ekspertyza ma określać sposoby i środki kompensacji negatywnego wpływu 

morskiej farmy wiatrowej na funkcjonowanie systemów obronności państwa co jest propozycją bardzo 

nieprecyzyjną. 

Ponadto, organ wydający pozwolenia na budowę sztucznych wysp oraz infrastruktury kablowej, mógłby 

na wniosek MON nakazać podmiotowi planującemu budowę farmy wiatrowej zrealizowanie na koszt 

inwestora zamierzeń mających na celu kompensację negatywnego wpływu morskiej farmy wiatrowej na 

systemy i urządzenia Sił Zbrojnych RP. 

Należy stwierdzić, że propozycje MON są daleko niedookreślone, dające organom administracji 

publicznej całkowitą dowolność interpretacyjną. Całość rozstrzygnięć, wymagających od inwestora 

dodatkowych, zbędnych dokumentów, negatywnie wpłynie na toczące się postępowania 

administracyjne.  

Nałożenie na inwestorów wskazanych dodatkowych i niedookreślonych obowiązków stanowiłoby 

kolejne obciążenie administracyjne oraz finansowe, utrudniające realizację inwestycji w zakresie MFW. 

Tym samym, wprowadzenie przedmiotowej propozycji byłoby kolejnym ryzykiem projektowym po 

stronie inwestora. 

Celem Projektu jest przede wszystkim ułatwienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych utrudniających realizację inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych. Wskazaną 

propozycję należy uznać więc za nieuzasadnioną. 

Ponadto, propozycja, aby poszczególne elementy farmy wiatrowej były udostępniane jednostkom 

organizacyjnym resortu obrony narodowej, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań obronnych 

państwa wydaje się być bardzo nieproporcjonalnym oraz nieprecyzyjnym ograniczeniem prawa 

własności morskich farm wiatrowych przysługującego inwestorom. 

 

13. Uwaga dotycząca art. 94 w zakresie zmian do art. 113c – plan ratowniczy - MGMiŻŚ 

W zakresie uregulowań dotyczących planu ratowniczego należy jednoznacznie przesądzić tryb 

uzgodnień (kpa) oraz wskazać jednoznacznie kto prowadzi to uzgodnienie (inwestor czy organ 

prowadzący postępowanie w sprawie pozwolenie a na budowę lub organ prowadzący postępowanie dla 

dsu) Uzgodnienie ekspertyz powinno odbywać się w ramach toczących się procedur administracyjnych  
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i prowadzonych przez organ właściwy. Ustawa powinna zawierać propozycję uregulowania w tym 

zakresie. Pozostawienie tego bez rozstrzygnięcia na poziomie ustawy doprowadzi do chaosu  

i wydłużenia procesu realizacji projektów. 

 

14. Uwaga do art. 94 odnoszącego się do art. 113e ust. 2 dot. udostępniania elementów morskiej 

farmy wiatrowej dla potrzeb realizacji zadań administracji morskiej i MSPiR - MGMiŻŚ. 

Brak jest uzasadnienia do „nieodpłatnego” korzystania/udostępniania elementów morskiej farmy 

wiatrowej dla potrzeb realizacji zadań administracji morskiej i MSPiR. Nie powinno to być wykluczone, 

ale zasady korzystania powinny być jasno określone, sprawiedliwe i bezpieczne także dla wytwórcy. 

Może warto rozważyć zawieranie umów/porozumień w takich przypadkach. Zasadnym wydaje się 

wypracowanie zasad uczciwej współpracy pomiędzy wytwórcą a administracją morską i MSPiR w trosce 

o wspólne dobro – bezpieczeństwa energetycznego, ochrony strategicznej infrastruktury energetycznej 

oraz działań własnych administracji morskiej. Nie jest tak, że realizacja MFW służy tylko wytwórcy i stoi 

w opozycji do działań wojska, administracji morskiej czy innym użytkownikom akwenu. W naszej ocenie 

można pogodzić wszystkie te elementy, w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo.  

 

15. Art. 98 – przepis przejściowy - MGMiŻŚ 

Zaproponowany przez MGMiŻŚ przepis powoduje, że nie jest jasne, jaki to ma mieć wpływ na wnioski 

już złożone w świetle propozycji resortu co do zakresu wniosków. Nie posiadają one tak szczegółowych 

danych i z dużym prawdopodobieństwem nie będą mogły zostać uzupełnione. 

 

16. Uwaga zgłoszona przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.  

Z przedstawionej propozycji treści art. art. 23 w ust. 2 (oraz 26 ust. 2a oraz 27 ust. 1) ustawy o obszarach 

morskich wyjaśnienia wymaga, czy udział Szefa ABW dotyczy tylko MFW, czy wszystkich decyzji 

wydawanych na mocy UOM. Należy pamiętać, że przywołane artykuły stosowane są powszechnie przy 

realizacji także innych inwestycji, np. kable, rurociągi, platformy wiertnicze/badawcze itp., które także 

mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Ograniczenie tylko do MFW jest 

niezrozumiałe. 

Uwaga zgłoszona przez Pełnomocnika ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej do art. 27b ust 4, 

która dąży do wyłączenia możliwości przeniesienia z mocy prawa PSZW w przypadku połączenia, 

podziału lub przekształcenia spółki, budzi wątpliwości.  Biorąc pod uwagę, że obecnie Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej interpretuje, że zgoda na przeniesienie pozwolenia jest wydawana następczo  

tj. po zarejestrowaniu połączenia, podziału lub przekształcenia, oznacza to, że utrzymanie takiej regulacji 

(tj. niewprowadzenie nowych przepisów proponowanych przez projekt Ustawy o MEW) w praktyce 

uniemożliwia jakąkolwiek restrukturyzację spółek, którym udzielono PSZW. Wynika to z faktu,  

iż dokonanie takiej restrukturyzacji jest obciążone ryzykiem utraty zezwolenia bez możliwości uzyskania 
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wiążącej zgody (lub jej odmowy) przed podjęciem decyzji o jej dokonaniu. Apelujemy o pozostawienie 

zapisów w projekcie ustawy w tym zakresie bez zmian. 

 

17. Uwagi do Rozdziału 6 - Plan udziału materiałów i usług lokalnych (m.in. MR) 

Należy podkreślić, że wszystkie zapisy dotyczące planu udziału materiałów i usług lokalnych local 

content) muszą być projektowane z dużą ostrożnością, tak, aby nie naruszyć swobód przepływu towarów 

i usług. Można próbować wprowadzać elastyczne instrumenty prawne, które nie będą statuowały 

bezwzględnego obowiązku wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw. 

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 34 ust. 1 pkt 7, który stanowi, że plan zawiera opis udziału 

nakładów inwestycyjnych, których poniesienie przez wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy 

kapitałowej, do której należy wytwórca, jest przewidywane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę 

lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w łącznych nakładach na budowę lub eksploatację 

morskiej farmy wiatrowej. Jak można również przeczytać w uzasadnieniu do ustawy plan udziału 

materiałów i usług lokalnych, wraz z obowiązkiem przeprowadzenia przed przystąpieniem do systemu 

wsparcia, dialogu technicznego z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych  

w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, to elementy stymulujące rozwój krajowego 

sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową. 

Takie propozycje przepisów musza być ocenione w kontekście wpływu na warunki konkurencji na rynku 

wewnętrznym UE oraz w kontekście traktatowych zasad: swobody przepływu towarów (art. 34 TFUE) 

oraz swobody przepływu usług (art. 56). Państwa członkowskie mogą ograniczyć ww. swobody, jednak 

dane ograniczenie musi być dozwolone w świetle wyjątków przewidzianych w Traktacie (art. 36 i 52 

TFUE) lub też uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego (uwaga: ponieważ ograniczenie 

ma charakter dyskryminacyjny, tj. wymóg posiadania siedziby lub oddziału na terytorium RP - 

uzasadnienie może opierać się tylko na wyjątkach przewidzianych w traktatach). Dodatkowo takie 

ograniczenie musi spełniać tzw. test proporcjonalności. Istotne jest jednak, że Trybunał konsekwentnie 

odrzuca możliwość uzasadnienia ograniczeń ww. swobód przy pomocy celów ekonomicznych, takich jak 

np. ochrona krajowych przedsiębiorstw. 
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