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PP-129-07-2020       Gdańsk 07.07.2020 
 

Szanowny Pan 
Ireneusz Zyska 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
Pełnomocnik Rządu  
ds. Odnawialnych Źródeł Energii 

 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 

działając w imieniu „Pracodawców Pomorza” (dalej jako: ”PP”) oraz 

funkcjonującego w ramach tej organizacji Forum Energii i Klimatu, mając na 

uwadze podpisanie listu intencyjnego będącego wstępem do wypracowania  

i wdrożenia „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki 

wiatrowej w Polsce” przez przedstawicieli Rady Ministrów, inwestorów oraz 

podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, 

wskazuję, że nasza Organizacja pozytywnie ocenia przedmiotowy kierunek 

ewolucji polskiej energetyki i deklaruje swoje pełne wsparcie w działaniach 

zmierzających do realizacji założeń określonych we wskazanym liście 

intencyjnym. 

Forum Energii i Klimatu PP dostrzega ogromny potencjał w rzeczywistym i jak 

najszerszym wdrożeniu dedykowanych rozwiązań, które przyczynią się do 

rozwoju rynku offshore w Polsce. Wykorzystanie potencjału energetycznego - 

zdaniem ekspertów jednego z  większych w Europie - Morza Bałtyckiego, 

stanowić będzie silny impuls dla rozwoju gospodarczego kraju, 

zagwarantowania jego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia 

udziału źródeł konwencjonalnych w polskim miksie energetycznym, co pozwoli 

także dostosować się do unijnych celów nakładanych w tym zakresie na 

państwa członkowskie.  

 



 

Mając na uwadze powyższe Forum Energii i Klimatu PP uznaje podpisanie listu 

intencyjnego za kolejny - po opublikowaniu projektu ustawy o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - ważny krok 

w kierunku transformacji energetycznej Polski oraz odpowiedź na wyzwania 

związane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i zmianami 

klimatycznymi.  

 

          W związku z przedmiotową inicjatywą Forum Energii i Klimatu PP 

deklaruje swoje wsparcie i wyraża wolę uczestnictwa we wspólnych działaniach 

służących rozwoju rynku offshore w Polsce. W naszej ocenie współpraca strony 

rządowej  

z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli sektora prywatnego niewątpliwie 

będzie jednym z kluczowych elementów, determinujących przyspieszenie 

realizacji ambitnych zamierzeń w tym zakresie. Dostrzegając, jak istotnym 

obszarem gospodarki są inwestycje w odnawialne źródła energii, 

ukierunkowane na dywersyfikację wytwarzania i obniżenie emisyjności, Forum 

Energii i Klimatu PP uznaje ich wspomaganie za jeden z filarów swojej 

działalności. 

 

Z poważaniem 

 

 

          Tomasz Limon                  Michał Sznycer 
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