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Program 

XVI KONFERENCJA PSEW  

14-16 czerwca 2021 r., Hotel Narvil, Serock 

DZIEŃ PIERWSZY 
14 czerwca 2021 r. 

12:00 – 16:00 Turniej siatkówki plażowej i Streetball 

13:00 – 16:00 Rejestracja 

14:00 – 16:00 Wydarzenie towarzyszące 
Współpraca międzynarodowa 

Warsztaty i spotkania B2B z krajami 
partnerskimi 

 Lunch networkingowy 

16:00 – 18:00 Energetyka wiatrowa w Polsce i rynek energii 
elektrycznej  

• Stan obecny 

• System wsparcia 

• Rynek energii elektrycznej w Polsce  

Morska energetyka wiatrowa – odbudowa polskiej 
gospodarki po COVID – 19   

• Ustawa o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 
regulacje 

• Niezbędne rozporządzenia  

• Sector Deal 

• Porty i infrastruktura  

19:00 Garden Party 

 

DZIEŃ DRUGI 
15 czerwca 2021 r.  

09:00 – 10:00 Bieg charytatywny  

09:00 – 10:30 Rejestracja   

10:30 – 12:30 SESJA GŁÓWNA 
Zielony Ład. Wiatr jako główny aktor w transformacji energetycznej Polski 

12:30 – 13:30 Lunch 

13:30 – 15:00 Przyszłość lądowej energetyki 
wiatrowej w Polsce 

• Nowelizacja ustawy 
odległościowej 

• Nowe wytyczne 
środowiskowe  

Morska energetyka wiatrowa – 
nowe rozdanie 

• Rozwój nowych projektów 

• Potencjał Polskiej 
Wyłącznej Strefy 
Ekonomicznej 

• Jaki będzie się kształtował 
udział właścicielski na 
rynku nowych projektów  

Zielony wodór z farm wiatrowych 

• Wodór w procesie 
wytwarzania 
bezemisyjnych paliw 

• Potencjał 
dekarbonizacyjny wodoru 
w obliczu kryzysu 
klimatycznego 

• Kto pierwszy w Polsce 
wyprodukuje zielony 
wodór 
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15:00 – 15:30 Przerwa kawowa  

15:30 – 17:00  RE-Source Poland Hub  
Wydarzenie towarzyszące 

Potencjał polskich 
przedsiębiorstw i ich rola w 
łańcuchu dostaw dla morskiej 
energetyki wiatrowej  

• Lokalny łańcuch dostaw 
dla offshoru 

• Jak wykorzystać 
potencjał polskich 
przedsiębiorstw?  

LTE (Life Time Extension) – czyli 
wydłużenie eksploatacji poza okres 
20 standardowych lat  

• Jak to zrobić, jakimi analizami 
poprzedzić 

• jakie są bariery  

• jakie ewentualne 
konsekwencje [np. od strony 
ubezpieczycieli] 

16:00 – 18:00 Finały rozgrywek w siatkówkę plażową i Streetball 

20:00 Gala Dinner 

 

 

DZIEŃ TRZECI 
16 czerwca 2021 r.  

10:00 – 10:30 Rejestracja i poranna kawa 

10:30 – 13:00 Warsztaty z zakresu 
eksploatacji farm 
wiatrowych (O&M) 

Warsztaty z zakresu morskiej 
energetyki wiatrowej  

Miejsce na Twój warsztat 

13:00 – 14:00 Lunch 

 


