
1 

 

Uniwersytet Szczeciński 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

 

 

Piotr Biniek 

 

AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Czynniki lokalizacji morskich farm wiatrowych a ryzyko 

wystąpienia kolizji środowiskowych i konfliktów społecznych w 

Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej 

 

Promotor:  

dr hab. Paweł Czapliński, prof. US 

Promotor pomocniczy:  

dr Robert Bartłomiejski 

 

 

 
Recenzenci: 

 

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski 

Uniwersytet Gdański 

 

dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ  

Uniwersytet Śląski  
 

 

Szczecin 2021 



2 

 

1. Uzasadnienie wyboru tematu 

W wielu państwach europejskich (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Norwegia) 

morska energetyka wiatrowa (MEW) otrzymała wsparcie, nie tylko w zakresie mechanizmów 

finansowych, w tym gwarancji odbioru energii po korzystnych stawkach, ale także w zakresie 

procesu wyboru lokalizacji oraz wyboru technologii budowy i eksploatacji tego typu obiektów. 

Inwestorzy dysponują tam mapami potencjalnych lokalizacji morskich farm wiatrowych oraz 

obszerną dokumentacją uwzględniającą szereg czynników lokalizacji natury przyrodniczej, 

społecznej i gospodarczej, które mogą wpływać korzystnie lub niekorzystnie na proponowane 

sposoby użytkowania. 

W przypadku Polski i Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (PWSE) kwestia 

lokalizacji morskich  farm wiatrowych wydaje się rozstrzygnięta. Obowiązujące dokumenty 

planistyczne w tym mapa potencjalnych lokalizacji morskich farm wiatrowych, którą w 2009 

roku przygotował Instytut Morski w Gdańsku, wskazuje konkretne obszary, na których można 

prowadzić projekty inwestycyjne. Przygotowywany projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej w skali 1 : 200 000, potwierdził i doprecyzował obszary do rozwoju MEW, 

ograniczając je praktycznie do ławic bałtyckich. Z jednej strony ułatwia to zainteresowanym 

podmiotom gospodarczym podejmowanie decyzji lokalizacyjnych, z drugiej mocno 

ograniczyło wykorzystanie innych obszarów PWSE. Instytut Morski kierując się przede 

wszystkim kryterium głębokości, wskazał jako predysponowane ławice, jednak dzisiejsza 

technologia pozwala na instalowanie fundamentów MEW na znacznie większych 

głębokościach1. Dodatkowo warto zauważyć, że wymienione ławice są cennym obszarem 

przyrodniczym i atrakcyjnym terenem połowowym i należy liczyć się z protestami ekologów i 

rybaków, a także innych użytkowników obszarów morskich. Należy także odnotować, że od 

początku 2020 roku widać wyraźne ożywienie w sektorze energetycznym, w tym 

zainteresowanie procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej. Wyraźnym 

bodźcem i sygnałem dla inwestorów jest Ustawa o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która weszła w życie 18 lutego 20212. Dokument 

wprowadza skuteczne mechanizmy zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w 

 
1 Obecnie przyjmuje się głębokość 60 metrów, jako graniczną z punktu widzenia ekonomicznego, 

możliwe jest jednak instalowanie turbin na większych głębokościach, powstają także farmy pływające.   
2 Dziennik Ustaw 2021, poz. 234. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.  
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krajowym miksie energetycznym, co przenosi się wprost na aktywność graczy na rynku. Biorąc 

pod uwagę przyjazny kontekst polityczny, konsekwentne działania inwestorów oraz liczne 

przykłady zrealizowanych z sukcesem inwestycji w różnych krajach Unii Europejskiej, autor 

pracy założył scenariusz, w którym na polskim Bałtyku pojawią się farmy wiatrowe, ale ich 

budowa – wbrew obiegowej opinii – może spotkać się z licznymi konfliktami społecznymi. 

Potwierdzeniem trafności wyboru tematu i celu pracy oraz przyjętych założeń są doświadczenia 

brytyjskie, gdzie w miarę rozwoju sektora ujawniały się liczne grupy społeczne manifestujące 

swój sprzeciw lub obawy i uczestniczące aktywnie w protestach. Także doświadczenia lądowej 

energetyki wiatrowej w Polsce wskazują, że postawy, opinie i praktyki społeczne w związku z 

rozwojem odnawialnych źródeł energii nie są tak oczywiste i bezkonfliktowe, jak życzyliby 

sobie inwestorzy.  

2. Cel i zakres pracy  

Podstawowy problem badawczy pracy dotyczy pytania, które czynniki lokalizacji MEW 

i w jaki sposób są istotne dla wybranych obszarów oraz jak wpływają one na ryzyko 

wystąpienia potencjalnego konfliktu społecznego. Cele pracy z punktu widzenia funkcji 

poznawczych podzielono na: 

− informacyjno-diagnostyczne (opis ławic i wskazanych dla nich obszarów do 

rozwoju MEW, wskazanie i opis czynników lokalizacji, wskazanie i opis grup 

społecznych narażonych na ryzyko konfliktu lub kolizji), 

− teoretyczno-wyjaśniające (analiza czynników lokalizacji i teoretycznych przyczyn 

wystąpienia protestu w połączeniu z lokalizacją), 

− prognostyczne (wskazanie obszarów konfliktowych w przestrzeni fizycznej PWSE 

oraz przestrzeni społecznej). 

Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników lokalizacji MEW istotnych ze 

względu na potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych i kolizji środowiskowych 

w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Bałtyku. Realizacja celu głównego 

wymagała sformułowania i osiągnięcia celów pomocniczych o charakterze systematyzującym 

i poznawczo-wyjaśniającym. 

 Cele pomocnicze rozprawy to: 

− podział na rodzaje i istotność poszczególnych czynników lokalizacji MEW, 

określenie ich wzajemnego wpływu na siebie, 
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− analiza istniejących i potencjalnych konfliktów społecznych dla obszarów 

i konkretnych inwestycji,  

− zbadanie poziomu wrażliwości poszczególnych grup społecznych na ryzyko 

konfliktu, z możliwością ujednolicenia wniosków dla innych rodzajów działalności 

w PWSE, 

− analiza możliwości implementacji rozwiązań łagodzących skutki protestów 

społecznych z lądowej energetyki wiatrowej. 

W pracy zdefiniowano i przyjęto także cel aplikacyjny, jakim jest opracowanie 

uniwersalnych założeń do budowy strategii komunikacji dla potencjalnych inwestorów sektora 

MEW z  uwzględnieniem czynników lokalizacji.  

W niniejszej pracy postawiono szereg pytań i hipotez badawczych.  

Pytanie badawcze nr 1: Które czynniki lokalizacji MEW są istotne ze względu na 

ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych?  

Hipoteza: Większość czynników lokalizacji MEW jest w praktyce nacechowana dużą 

wrażliwością na konflikty społeczne, można jednak zidentyfikować szczególnie istotne.  

Pytanie badawcze nr 2: Czy znaczenie i grupowanie zbadanych czynników lokalizacji 

dla lądowej energetyki wiatrowej może mieć praktyczne wykorzystanie w morskiej energetyce 

wiatrowej? 

Hipoteza: Morska energetyka wiatrowa posiada odmienne uwarunkowania 

lokalizacyjne, stąd znaczenie i grupowanie czynników lokalizacji dla lądowej energetyki 

wiatrowej należy poddać dodatkowej ocenie z punktu widzenia prognozowania ich wpływu na 

określanie ryzyka konfliktów społecznych.  

Pytanie badawcze nr 3: Czy kryteria oceny czynników lokalizacji ze względu na 

ryzyko wystąpienia protestów społecznych powinny być jednakowe dla poszczególnych ławic? 

Hipoteza: Wskazane do rozwoju MEW ławice różnią się znacząco od siebie pod 

względem kształtu, powierzchni, położenia względem portów i granic PWSE, posiadają 

również odmienne cechy środowiska, dlatego dla każdej z ławic należy opracować inny 

algorytm oceny danego czynnika.  

Pytanie badawcze nr 4: Czy wskazane lokalizacje w Polskiej Wyłącznej Strefie 

Ekonomicznej są najwłaściwsze z punktu widzenia ryzyka wystąpienia protestów społecznych? 

Hipoteza: Bałtyckie ławice są jednymi z najbardziej wrażliwych lokalizacji ze względu 

na ryzyko konfliktów społecznych. 

 



5 

 

Zakres przestrzenny pracy objął potencjalne obszary rozwoju morskiej energetyki 

wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.  Podmiotem badań byli eksperci z 

zakresu morskiej energetyki wiatrowej oraz grupy społeczne mogące aktywnie kontestować 

planowane lokalizacje. Przedmiotem badania była identyfikacja zależności między czynnikami 

lokalizacji MEW, a ryzykiem wystąpienia kolizji środowiskowej lub konfliktu społecznego.  

Zakres czasowy badań obejmuje pilotażowe badania ankietowe gmin nadmorskich, 

które przeprowadzono od czerwca 2015 roku do stycznia 2016 roku. Studia przypadków, 

łącznie z badaniami terenowymi w Margoninie i Skegnesss, zostały zrealizowane od grudnia 

2019 roku do maja 2020 roku, a wywiady delfickie w okresie od czerwca 2016 roku do marca 

2020 roku.  

 

3. Struktura pracy 

Dla realizacji wyznaczonych celów i potwierdzenia postawionych hipotez przyjęto 

podział rozprawy na pięć rozdziałów merytorycznych (w tym wstęp i wnioski) oraz pięć o 

charakterze technicznym. Do pracy dołączone są także 3 załączniki, w których znajdują się 

pytania z badania ankietowego wrażliwości gmin nadmorskich, pytania z ankiety badań 

delfickich, dokumentacja fotograficzna z badań terenowych.  

Rozprawa, po spisie treści rozpoczyna się wstępem (rozdział 1), które zawiera krótki 

rys historyczny wykorzystania energii wiatru i badań morza, a także cele główne, cele 

pomocnicze i cel aplikacyjny. Rozdział zawiera cztery pytania badawcze i związane z nimi 

hipotezy, uzasadnienia hipotez, zakres oraz metody pracy, a także podstawy koncepcyjne oraz 

wykorzystane źródła. Rozdział pierwszy zawiera dodatkowo podstawy filozoficzne i 

metodologiczne pracy oraz prezentuje czynniki lokalizacji, powiązane ze specyfiką sektora 

morskiego.  

Rozdział drugi dotyczy uwarunkowań funkcjonowania MEW w Polsce. Na podstawie 

badań literaturowych omówiono w tym rozdziale istniejące teorie dotyczące czynników 

lokalizacji i możliwości ich dostosowywania do specyfiki MEW. Opisany został także aktualny 

stan sektora w Polsce pod względem potencjału, istniejącego prawa i przepisów określających 

możliwości budowy farm wiatrowych w PWSE. Rozdział zawiera zestawienie czynników 

lokalizacji morskich farm wiatrowych oraz zestawienie i rangę najważniejszych czynników 

konfliktogennych. Zaprezentowano także zestawienie potencjalnego oddziaływania MFW na 

poszczególnych etapach inwestycji.  
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Rozdział trzeci zawiera badania związane z konfliktami przestrzennymi i kolizjami 

środowiskowymi w morskiej energetyce wiatrowej na obszarze PWSE.  Kolejno są to badania 

ankietowe wrażliwości społecznej samorządów lokalnych w pasie nadmorskim, a następnie 

przypadki protestów: w lądowej energetyce wiatrowej w gminie Margonin, w planowanej 

morskiej farmie wiatrowej Polenergia Bałtyk III (PBIII) oraz brytyjskiej farmy Lynn and Inner 

Dowsing, w której wystąpiły konflikty z lokalną społecznością. Rozdział zawiera także trzy 

scenariusze prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów społecznych spowodowanych przez 

MEW. Wyniki badań ankietowych oraz studia przypadków stanowiły podstawę oceny 

czynników lokalizacji w zakresie ryzyka wystąpienia konfliktów społecznych w MEW.  

Rozdział czwarty poświęcony jest ocenie czynników lokalizacji w zakresie ryzyka 

wystąpienia konfliktów społecznych w MEW na podstawie pogłębionych wywiadów  

eksperckich. Ujęto w nim opis planu badawczego, opis struktury i przebiegu badań. Opisana  

została także grupa ekspertów Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową wyników badań 

i dokonano identyfikacji i mapowania grup społecznych, narażonych na udział w konflikcie 

społecznym związanym z MEW. Szczegółowej analizie poddano przede wszystkim czynniki 

lokalizacji dla MEW w aspekcie ryzyka konfliktu w ujęciu czasu i przestrzeni. 

Rozdział piąty, który jest podsumowaniem pracy, zawiera wyniki badań i ich 

odniesienie do postawionych na wstępie hipotez. W tej części pracy przedstawiono 

rekomendacje do oceny zagrożenia ryzykiem protestów dla wyznaczonych lokalizacji morskich 

farm wiatrowych. W rekomendacjach zawarto nie tylko zagadnienia związane z identyfikacją 

ryzyka, ale także zaproponowano konkretne strategie i narzędzia łagodzące skutki protestów. 

Końcowe części pracy; szósta, siódma, ósma i dziewiąta zawierają kolejno: spis literatury, spis 

rycin, spis tabel, spis załączników i wykaz oznaczeń i skrótów. 

 

4. Źródła i zastosowane metody badawcze 

Z uwagi na nowy obszar badawczy, a także brak zrealizowanej inwestycji na obszarze 

PWSE, zdecydowano się na wykorzystanie w pracy triangulacyjnych procedur badawczych, w 

którym jako dominujące występują badania jakościowe. W procesie badawczym można 

wyodrębnić dwa podstawowe etapy – etap pierwszy, w którym przeprowadzono badania 

pilotażowe wrażliwości społecznej oraz wywiady w wybranymi ekspertami, na podstawie 

których przygotowano szczegółowe założenia do badania czynników lokalizacji. W drugim 

etapie przeprowadzono badania wrażliwości społecznej w gminach nadmorskich, studia 
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przypadków, dwie serie wywiadów pogłębionych, oraz analizę scenariuszy stanów otoczenia. 

Przegląd literatury był prowadzony podczas całego okresu badawczego. Należy zauważyć, że 

w tym okresie doszło do intensywnych, a nawet zasadniczych zmian wpływających na 

aktywność inwestorów, a tym samym na oddziaływanie czynników lokalizacji. 

Wstępną ocenę ryzyka wystąpienia kolizji środowiskowych i konfliktów społecznych 

w MEW dokonano za pomocą metody studium przypadku. Jako konkretny przykład została 

wybrana morska farma wiatrowa Lynn and Inner Dowsing w Wielkiej Brytanii, gdzie protesty 

społeczne przy realizacji tej farmy wystąpiły praktycznie od jej początkowej fazy planowania. 

Zakres przestrzenny badania tego przypadku obejmuje obszar wybrzeża Morza Północnego w 

zatoce hrabstwa Lincolnshire we wschodniej Anglii. Badaniem objęto miejscowość Skegness. 

Kolejne studium przypadku dotyczy realizacji lądowej farmy wiatrowej w Polsce w 

Margoninie. Zakres przestrzenny studium dotyczy gminy, ale z uwagi za zasięg oddziaływania 

także sąsiednich samorządów. W ramach pracy przeprowadzono także studium przypadku 

najbardziej zaawansowanego projektu MFW Polenergia Bałtyk III, która uzyskała decyzję 

środowiskową w 2016 roku. Terytorialnie obszar analizy dotyczy samej ławicy słupskiej oraz 

gmin Smołdzino i miasta Łeba.  

Kolejną metodą badawczą wykorzystywaną w niniejszej pracy są badania wrażliwości 

społecznej zrealizowane za pomocą przeprowadzonych dwukrotnie ankiet wśród 

przedstawicieli władz samorządowych gmin nadmorskich oraz gmin leżących przy Zalewie 

Wiślanym i Zalewie Szczecińskim. Pierwsze badania przeprowadzono w 2015 roku, 

powtórzono je na początku 2020 roku. Druga seria dotyczyła wybranych gmin nadmorskich w 

pasie od Świnoujścia do Gdańska.  

Szczególnie istotne w niniejszej pracy były wywiady pogłębione z ekspertami 

dotyczące zarówno przyszłości morskiej energetyki wiatrowej jak i czynników lokalizacji. 

Pierwsze wywiady, które określiły założenia dalszych badań i zdecydowały o wyborze 

czynników przeprowadzono w 2016 roku. Główne serie wywiadów oparte na szczegółowym 

formularzu zostały przeprowadzone w 2020 roku. Zakres pytań dotyczył zarówno stanu 

obecnego energetyki wiatrowej, jak i jej perspektyw rozwoju do 2040 roku. W badaniu wzięło 

udział 21 ekspertów z różnych dzień związanych zarówno ze stricte sektorem morskiej 

energetyki wiatrowej, jak i ekologów, naukowców, dziennikarzy, pracowników  sektora NGO. 

W próbie celowej znalazły się osoby czynne zawodowe w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, a 

także w Brukseli. Technicznie wywiady prowadzone były za pomocą Formularza Google. Do 

opracowania statystycznego wyników wywiadów eksperckich zdecydowano się na 

wykorzystanie analizy wariancji powtarzanych pomiarów dla rang Friedmana, czyli ANOVA 
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Friedmana (ang. Friedman repeated measures analysis of variance by ranks). Jako uzupełnienie 

metody delfickiej w zakresie predykcji przyszłości przeprowadzono dodatkową analizę metodą 

scenariuszy stanów otoczenia. Z uwagi na zmienność i niestabilność otoczenia MEW i 

występowania w procesach  konfliktowych wielu zjawisk o charakterze nieciągłym analiza ta 

w niniejszej pracy ma charakter uzupełniający. Metoda scenariuszowa w tym przypadku nie 

służy bezpośrednio liniowemu prognozowaniu przyszłości i definiowaniu zagrożeń jak 

wywiady eksperckie, lecz pozwala przygotować strategię w warunkach zmiennego i 

niestrukturalizowanego otoczenia jakim jest zjawisko akceptacji MFW. 

 

5. Główne wnioski rozprawy - jej znaczenie teoretyczne i praktyczne  

Wyniki badań posłużyły do oceny istotności czynników lokalizacji MEW w aspekcie 

ryzyka wystąpienia konfliktów społecznych zarówno w ujęciu czasu, jak i przestrzeni. Analiza 

została dokonana zgodnie z konsekwencją przyjętej równoległej strategii triangulacyjnej. 

Zgodnie z założeniami stosowanymi w tym ujęciu dane jakościowe i ilościowe były zbierane 

jednocześnie i jednocześnie także porównywano bazy danych w celu poszukiwania zbieżności. 

Gromadzenie danych odbywało się równolegle w każdej rundzie badań. 

 Zasadnicze wnioski rozprawy można zebrać w dwie grupy. Pierwsza dotyczy 

wniosków poznawczych i wiąże się z weryfikacją hipotez i pytań badawczych. Drugą grupą 

wniosków są wnioski o charakterze metodologicznym. W procesie badawczym, po wstępnym 

zidentyfikowaniu i sklasyfikowaniu czynników lokalizacji, już na etapie pierwszych 

wywiadów eksperckich potwierdziła się teza, że klasyczne czynniki, jak koszty transportu, 

koszty zatrudnienia oraz dostępność surowców, nie mają w tym przypadku większego 

znaczenia –  nie tylko jako czynniki konfliktogenne, ale nawet jako czynniki determinujące 

ekonomiczną stronę inwestycji. Kolejne etapy badań potwierdziły zasadność tezy, że klasyczne 

czynniki lokalizacji działalności gospodarczej nie są decydującymi dla lokalizacji morskich 

farm wiatrowych 

Analiza statystyczna wyników wskazuje, że niektóre z czynników są uważane przez 

ekspertów za wyjątkowo istotne. W grupie czynników środowiskowych 100% respondentów 

uznało za najistotniejszy czynnik „wpływ na ptaki, zwierzęta morskie”. Wysoką wagę uzyskał 

czynnik związany z występowaniem obszarów ochronnych, oraz „podwodny hałas i wibracja”. 

Prawidłowość oceny tych czynników przez ekspertów potwierdzają przeprowadzone studia 

przypadków, w których te właśnie argumenty były używane przez przeciwników budowy 
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MFW. Z kolei w grupie czynników technicznych jako najsilniej związane z ryzykiem 

konfliktów społecznych wyznaczone zostały: „bliskość odpowiedniego portu”, „miejsce 

odbioru energii elektrycznej” oraz  „dojazd do portu”. Interesujące wyniki przyniosła ekspercka 

analiza czynników ekonomicznych. Jako najsilniej wpływające na ryzyko konfliktu określono 

generalną opłacalność inwestycji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wielkość farmy 

wiatrowej oraz odległość od brzegu. W grupie czynników społecznych dominuje „aktywność 

rybacka w obszarze oddziaływania MFW”. Jako drugi istotny czynnik wskazywana jest 

„dotychczasowa działalność organizacji ekologicznych”, a kolejny, trzeci, „doświadczenia 

lokalnych społeczności”. Znaczenie czynnika bezpośrednio związanego ze środowiskiem 

rybaków potwierdzają pozostałe badania oraz praktycznie większość publikacji odnoszących 

się do kwestii społecznych MEW. W grupie pozostałych czynników eksperci jako 

najważniejsze wskazali „centralne decyzje polityczne”, „plany rozwoju sieci energetycznych” 

oraz „aspekty militarne”. 

W świetle powyższych wyników badań odpowiadających na pierwsze pytanie 

badawcze: „Które czynniki lokalizacji MEW są istotne ze względu na ryzyko wystąpienia 

konfliktów społecznych?” jednoznacznie stwierdzenie, czy hipoteza badawcza została 

prawidłowo postawiona, nie jest oczywiste. Przeprowadzone badania (w szczególności dane o 

charakterze jakościowym z wywiadów eksperckich) wykazały wielowymiarowość 

zagadnienia, jakim jest konflikt społeczny w MEW. 

Drugie pytanie badawcze dotyczyło możliwości wykorzystania w MEW zbadanych 

czynników lokalizacji dla lądowej energetyki wiatrowej. Postawiona hipoteza zakłada, że dla 

MEW niektóre z czynników lub grup czynników należy poddać weryfikacji i znalezieniu 

możliwości prognozowania ich wpływu na określanie ryzyka. Z uwagi na zakres badań 

związany stricte z lądowymi farmami wiatrowymi należy zwrócić uwagę na wyniki studium 

przypadku farmy Margonin oraz pytania dotyczące tego zagadnienia w badaniu eksperckim.  

Za pomocą analizy treści i opinii respondentów wywiadów delfickich zidentyfikowano 

najważniejsze czynniki lokalizacji, które miały wpływ na przebieg protestów w gminie.  Jako 

silny czynnik wzmacniający ryzyko wyznaczono „aktywność organizacji pozarządowych 

protestujących przeciwko OZE”, ale eksperci uznali, że głównym motorem konfliktów w 

przypadku lądowych inwestycji były domniemane skutki zdrowotne oraz aspekty 

ekonomiczne. Kolejny zdiagnozowany czynnik wzmacniający ryzyko konfliktu, jakim jest 

„zmienne prawo i przepisy dotyczące OZE w okresie przygotowania i eksploatacji farmy”, w 

opinii ekspertów może mieć także kluczowe znaczenie przy realizacji morskich farm 

wiatrowych (MFW). Z przypadku inwestycji w Margoninie można także wyodrębnić czynniki 
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minimalizujące ryzyko konfliktu, jakimi są: „pozytywne nastawienie władz lokalnych”, 

„transparentność procesu inwestycyjnego” oraz „wysoki ogólny poziom wiedzy o energetyce 

wiatrowej”. Samo zdefiniowanie tych czynników jest wprost wskazaniem dla inwestorów i 

władz centralnych, jak należy prowadzić proces komunikacji społecznej dotyczącej OZE. 

Zdaniem autora są to absolutnie uniwersalne i adekwatne dla MEW zasady postępowania 

wszystkich interesariuszy takich procesów. W świetle takiego stwierdzenia hipoteza, że 

niektóre z czynników lub grup czynników należy poddać weryfikacji przed wdrożeniem 

praktycznych doświadczeń z lądowej energetyki wiatrowej do MEW, może mieć jedynie 

charakter zalecenia technicznego przemodelowania narzędzi. Z toku badań wynika, że 

wypracowane w lądowych farmach wiatrowych skuteczne praktyki inwestycyjne można 

zaimplementować niemal w całości – choćby w formie zmodyfikowanego kodeksu dobrych 

praktyk. 

Trzecia hipoteza badawcza zakłada, że wskazane do rozwoju MEW obszary ławic 

różnią się znacząco od siebie – zarówno pod względem odległości od lądu, uwarunkowań 

przyrodniczych, jak i innych ograniczeń, dlatego dla każdej z ławic należy opracować inny 

algorytm oceny danego czynnika. W trakcie badań delfickich kwestie różnic między ławicami 

były przedmiotem szczegółowych pytań, które na celu miały zdiagnozowanie najważniejszych 

czynników ryzyka charakterystycznych dla każdego obszaru. Z opinii ekspertów wynika przede 

wszystkim konieczność innego podejścia do oceny czynników w związku z różną odległością 

od brzegu oraz, co może okazać się wysoce istotne, zróżnicowanie czasowe realizacji 

inwestycji. Szczególnie jest to istotne dla Ławicy  Odrzańskiej, gdzie zdaniem ekspertów 

ryzyko konfliktów może wzrosnąć po zakończeniu realizacji inwestycji na pozostałych 

obszarach przeznaczonych pod MEW w planie zagospodarowania przestrzennego polskich 

wód Bałtyku. W trakcie realizacji MEW na Ławicy Słupskiej i Środkowej mogą pojawić się 

nowe zagrożenia i okoliczności, a także mogą powstać nowe grupy społeczne, którym będzie 

zależało na systemowym blokowaniu inwestycji. Dla Ławicy Odrzańskiej należy również 

uwzględnić czynnik związany z bliskością granicy z Republiką Federalną Niemiec. 

Dotychczasowe obserwacje polityki międzynarodowej w obszarze energetycznym wyraźnie 

wskazują, że RFN nie będzie sprzyjać rozwojowi polskich OZE – szczególnie MEW. 

Postawiona hipoteza, że dla każdej z ławic należy opracować inny algorytm oceny danego 

czynnika, wydaje się jak najbardziej zasadna. Oczywiście część „twardych” czynników 

lokalizacji, jak wietrzność, ukształtowanie dna, występowanie obszarów ochronnych na każdej 

ławicy może mieć podobne znaczenie w każdej dostępnej lokalizacji. 
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Ostatnia, czwarta hipoteza zakłada, że bałtyckie ławice są jednymi z najbardziej 

wrażliwych lokalizacji w PWSE ze względu na ryzyko konfliktów społecznych. Przyjęta mapa 

obszarów predystynowanych do rozwoju MEW na obszarze PWSE, nie tylko wyznaczyła 

obszary zainteresowań inwestorów, ale także była podstawą do przygotowania studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz 

powstającego planu zagospodarowania. Twórcy dokumentów planistycznych zdawali sobie 

oczywiście sprawę z ograniczeń ławic i licznych kolizji środowiskowych oraz możliwości 

wystąpienia konfliktów społecznych wynikających z innych form wykorzystania morza, jednak 

nie została podjęta próba ponownego systemowego zdiagnozowania całego obszaru PWSE w 

oparciu o inne kryteria przydatności. W toku niniejszych badań zdiagnozowano wiele zagrożeń 

związanych z potencjalnym rozwojem MEW na ławicach, które potwierdzają zasadność 

przyjętej hipotezy badawczej.  

* 

 Z punktu widzenia metodologii pracy dobór metod, narzędzi oraz technik wydaje się 

racjonalny. Wielowymiarowa triangulacja w zakresie metod badawczych rozszerzyła zakres 

możliwych obszarów badawczych zarówno w wymiarze społecznym, jak i przestrzennym. Dla 

oceny czynników lokalizacji odpowiedzialnych za ryzyko wystąpienia kolizji i konfliktów 

społecznych najbardziej efektywna wydaje się metoda delficka. Etap przygotowania ankiety, 

w którym  zidentyfikowane zostały podstawowe grupy narażone na ryzyko konfliktu, pokazał 

wyraźnie, że tradycyjne rozumienie i interpretacja czynników lokalizacji nie wystarcza do 

opisania specyfiki funkcjonowania MEW – szczególnie, gdy są one analizowane przez pryzmat 

społeczny. Dobór metod analiz matematycznych do oceny danych o charakterze ilościowym 

determinowany był z jednej strony liczbą respondentów, z drugiej danymi uzyskanymi za 

pomocą innych metod. Generalnym wnioskiem metodologicznym z badania delfickiego jest 

konieczność prowadzenia dalszych pogłębionych obserwacji rozwoju sektora zarówno jako 

całej branży, jak i poszczególnych projektów. Eksperci, mając dostęp do bieżących informacji, 

mogą modyfikować swoje poglądy, a tym samym decydować o wprowadzaniu nowych 

narzędzi z zakresu komunikacji społecznej. 

Ważnym wnioskiem metodologicznym dotyczącym zastosowania metody delfickiej w 

tego typu badaniach jest trudność, a właściwie brak możliwości uzyskania jednomyślności 

ekspertów w kolejnych turach. Środowisko osób z wysokimi wąskimi specjalizacjami okazało 

się  mało podatne na informację zwrotną. Być może wiązało się to z doborem ekspertów z 

różnych dziedzin i różnych obszarów (biznes, nauka, media, ekologia). Eksperci, mimo 

życzliwego nastawienia do projektu, mieli poważny problem z udziałem w drugiej turze. 
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Praktycznie u wszystkich wyczuwane było wyraźne zmęczenie udziałem w badaniu. Zdaniem 

autora rozwiązaniem takiej sytuacji może być jedynie wynagrodzenie dla eksperta, choć takie 

rozwiązanie ma też swoje wady, a poza tym bardzo trudno ocenić, jaka kwota byłaby 

odpowiednia dla członków tej grupy.  

Kolejnym ważnym wnioskiem metodologicznym wynikającym z niniejszej pracy jest 

konieczność uporządkowania obecnych w literaturze pojęć dotyczących teorii czynników 

lokalizacji. Być może należy rozważyć uproszczenie i przyjęcie uniwersalnej definicji 

czynników lokalizacji, choć zdaniem autora należy umożliwić badaczom tworzenie 

samodzielnie własnych, adekwatnych do przedmiotu, sposobów ich definiowania, 

odczytywania i analiz. Autor na potrzeby niniejszej pracy przyjął, że czynnikami lokalizacji 

MEW są: „specyficzne cechy miejsc budowy farmy wiatrowej, które mają wpływ na przebieg 

procesu inwestycyjnego we wszystkich jego etapach”. Praktyczny, profilowany do obszaru 

badań aspekt tej definicji był ogromnym ułatwieniem utrzymania dyscypliny pojęciowej 

podczas prowadzenia badań, w szczególności formułowania pytań i wyciągania wniosków z 

danych jakościowych.  

Szczególnie interesujące mogłyby być badania weryfikujące prognozy przeprowadzone 

w badaniach delfickich. Oczywiście będą one mogły być przeprowadzone dopiero po 

zrealizowaniu budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej, a najciekawsze wnioski będą 

mogły być wyciągnięte w perspektywie kilkudziesięciu lat.   

Ważnym elementem pracy są wnioski praktyczne i wypływające z nich rekomendacje 

do oceny zagrożenia ryzykiem protestów dla planowanych lokalizacji morskich farm 

wiatrowych oraz rekomendacje do oceny obszarów nieuwzględnionych w dotychczasowych 

lokalizacjach. Ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych na obszarze ławic bałtyckich 

można oceniać zarówno w ujęciu konkretnego obszaru, jak i konkretnej inwestycji, przy czym 

mogą to być zupełnie różne procesy. Przedstawione wskazówki do oceny zagrożenia są efektem 

wywiadów eksperckich, analizy studiów przypadku oraz doświadczenia zawodowego autora.  

Mimo że strategie rozwoju MEW na obszarze PWSE nie przewidują innych – niż 

obecnie wskazane w projekcie planu zagospodarowania – lokalizacji do budowy MFW, to w 

dłużej perspektywie nie można wykluczyć scenariusza ekspansji sektora w kierunku nowych 

obszarów. Jako uzasadnienie możliwości takiego rozwoju sytuacji należy podać przykład 

lądowej energetyki wiatrowej, której dynamiczny i niekontrolowany rozwój był wynikiem 

wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, na które nałożyły się stosunkowo niskie 

koszty budowy  farm. Dodatkowo, na świecie już dziś wieloletnie kontrakty zakupu energii z 

MFW zawierane są po cenach niższych od średnich hurtowych cen „czarnej energii”. Biorąc 
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pod uwagę postęp technologiczny, w tym stale poprawiający się współczynnik wykorzystania 

mocy morskich turbin wiatrowych oraz efekt skali, rozwój sektora offshore w zakresie 

produkcji energii może stać się w przyszłości wysoce pożądany. Tym samym pojawi się 

konieczność otwarcia na rozwój MEW nowych obszarów Bałtyku. Jeśli dodatkowo rozwinie 

się technologia produkcji wodoru, to kwestia wyznaczenia nowych lokalizacji stanie się 

priorytetowa. Kluczowe okażą się wtedy także problemy związane ze współistnieniem różnych 

form wykorzystania zasobów morza.  

Zidentyfikowaną grupą najsilniej narażoną na udział w konflikcie społecznym 

dotyczącym MEW są rybacy. Jest to jednak także – jak pokazują brytyjskie doświadczenia – 

grupa podatna na mediację, szczególnie opartą na kwestiach finansowych. W ocenie 

wrażliwości danego obszaru należy oprócz oczywistej diagnozy wykorzystywanych w danej 

lokalizacji łowisk i dostępności do nich uwzględnić także odległość od portów i baz rybackich. 

Istotnym czynnikiem są wcześniejsze doświadczenia rybaków z danego obszaru w zakresie 

innych protestów. Cenne będą przede wszystkim analizy dotyczące aktywności przeciwko 

zakazom i limitom połowów. Jak pokazują liczne przykłady zagraniczne, środowisko rybaków 

chętnie przejdzie z roli przeciwnika do roli zwolennika MEW, gdy wdrożone zostaną formy 

biznesowej współpracy. Rybacy świetnie sprawdzają się w roli przewodników wycieczek, a 

także dodatkowej obsługi logistycznej serwisu farmy. W sytuacji wypracowania dobrych 

praktyk dla obszarów ławic ułatwi to nawiązanie współpracy z pozostałymi ośrodkami 

rybackimi.  

6. Podsumowanie 

Morskie farmy wiatrowe są oczywistym źródłem różnego rodzaju konfliktów 

społecznych i kolizji środowiskowych, ale czy zdecydują one o wystąpieniu samego protestu, 

zależy od tego, czy znajdzie się reprezentant zagrożonego elementu środowiska 

przyrodniczego. Zagrożenie konfliktem dotyczy lokalnych organizacji przyrodniczych, 

szczególnie związanych ze środowiskiem ornitologów i chiropterologów, a także – ze względu 

na specyfikę MEW – ichtiologów i teriologów. Inwestorzy w ramach mapowania interesariuszy 

mogą zbadać, czy w obszarze oddziaływania planowanej MFW istnieją organizacje, które 

potencjalnie mogłyby w aktywny sposób być uczestnikiem procesu  inwestycyjnego – zarówno 

w zakresie czysto informacyjnym, jak i konsultacyjnym.  
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Skuteczną, uniwersalną praktyką łagodzenia protestów jest rozpoczęcie kampanii 

informacyjnej przed jakimikolwiek decyzjami lokalizacyjnymi. Paradoksalnie, wystąpienie 

zjawiska konfliktu na początkowym etapie może ustrzec inwestora przed negatywnymi 

skutkami w przyszłości. Przede wszystkim ujawnią się ewentualne grupy antagonistów, można 

będzie też na podstawie wnoszonych argumentów opracować właściwą kampanię 

informacyjną. W pracy przedstawiono przykładowe założenia strategii komunikacyjnej dla 

MFW wskazywane przez ekspertów jako skuteczne.  

 Kluczowym kierunkiem naukowych eksploracji, z punktu widzenia zagrożeń 

wykazanych w niniejszej pracy, wydaje się kwestia rzetelnego zbadania wpływu MFW na 

środowisko. Co ważne, takie badania powinny być silnie związane z obszarem PWSE, którego 

ekosystem różni się znacznie od Morza Północnego czy akwenów wokoło Wielkiej Brytanii. 

Ustalenie faktycznego wpływu na organizmy morskie pozwoliłoby na ewentualne precyzyjne 

wyłączenia obszarów, a także na wdrożenie odpowiednich procedur i narzędzi ochrony. 

Istotnym systemowym problemem jest ustalenie, kto powinien takie badania prowadzić. W 

obecnym stanie prawnym za przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko odpowiada 

inwestor. I takie rozwiązanie budzi silne kontrowersje. Trudno nie zauważyć związku 

przyczynowo-skutkowego  pomiędzy wycofywaniem się z protestów a powszechną praktyką 

zatrudniania ornitologów do prowadzenia monitoringu środowiskowego farm wiatrowych. 

Trudno także w takiej sytuacji oczekiwać od inwestorów MEW (często są to firmy od lat obecne 

na rynku wiatrowym), że nie skorzystają z wypracowanych wzorców współpracy z ekologami. 

Pojawia się także wątpliwość, czy taka praktyka nie jest formą wspierania zjawiska 

ekoterroryzmu i czy zlecone przez inwestora badania są rzetelne. Autor na podstawie 

wieloletniej obserwacji współistnienia organizacji ekologicznych i branży wiatrowej ma 

poważne wątpliwości co do prawdziwych motywacji niektórych ekspertów, a tym samym 

faktycznej jakości ochrony środowiska. Tym większa jest więc rola niezależnych badaczy i 

ośrodków naukowych, które mogą stać się prawdziwym głosem zagrożonej przyrody – 

szczególnie dotyczącej PWSE, która przez swoje oddalenie od lądu powinna być szczególnie 

chroniona.  

 


