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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 a rynek energii 
elektrycznej w Polsce 

• Panorama energetyki wiatrowej w Polsce 

• System wsparcia 

• Rynek energii elektrycznej w Polsce  

• Fuzje i przejęcia 

Morska energetyka wiatrowa – odbudowa polskiej 
gospodarki po COVID – 19   

• Ustawa o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych  

• Regulacje towarzyszące (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 i Krajowy Plan Odbudowy 
Rola energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej Polski  

• Sprawiedliwa transformacja 

• Zeroemisyjne systemy energetyczne 

• Powietrze dobrej jakości  

12:30 – 13:30 Lunch 
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13:30 – 15:00 Przyszłość wiatru na lądzie w 
Polsce 

• Nowelizacja ustawy 
„odległościowej” 

• Nowe wytyczne 
środowiskowe  

 

 

Morska energetyka wiatrowa – 
nowe rozdanie 

• Rozwój nowych projektów 

• Potencjał Polskiej 
Wyłącznej Strefy 
Ekonomicznej 

• Jak będą przydzielane 
nowe PSZW 

• Kto będzie rozwijał nowe 
projekty wiatru na morzu? 

20+ LTE (Life Time Extension) – jak 
zarządzać instalacją aby 
efektywnie pracowała dwadzieścia 
lat i dłużej 

• Metody i narzędzia analizy 
stanu technicznego instalacji 

• Bariery LTE 

• Wymogi formalne związane z 
LTE (np. kwestia ubezpieczenia 
instalacji)  

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa  

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

 

Potencjał krajowych 
przedsiębiorstw i ich rola w 
łańcuchu dostaw dla energetyki 
wiatrowej  

• Lokalny łańcuch dostaw  
• Jak wykorzystać 

potencjał polskich 
przedsiębiorstw?  

 

Wodór i wiatr 

• Potrzeba magazynowania 
wodoru jako nośnika energii  

• Model wykorzystania wodoru z 
energetyki wiatrowej do 
stabilizacji pracy Krajowego 
Systemu Energetycznego, 

• Wykorzystanie 
wielkoskalowanego magazynu 
energii współpracującego do 
tworzenia gospodarki 
wodorowej 

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 

 


