
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 grudnia 2021 r.

Poz. 2385

RozpoRządzenie
MiniSTRA KLiMATU i ŚRodoWiSKA1)

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w mor-
skich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o któ-
rym mowa w art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych, w zakresie:

1) budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym przyczyn 
istotnych odstępstw od realizacji tego planu;

2) eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu.

§ 2. Wzór, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 
poz. 1949).
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Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia  15 grudnia 2021 r. (poz. …..) 
  
  

WZÓR 
 

Sprawozdania dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług,  
o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w zakresie 
budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego 
planu, oraz eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, w tym przyczyn istotnych 

odstępstw od realizacji tego planu1) 

 
1. podSTAWA pRAWnA SPORZĄDZENIA SpRAWozdAniA (podkreślić właściwe):  
1) art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a albo 

2) art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. b, albo  

3) art. 43 ust. 1 pkt 3  

– ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 
 

2. DANE WYTWÓRCY 

2.1. nazwa / Imię i nazwisko 

 

2.2. Adres siedziby / Adres zamieszkania 

 

2.3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w pkt 2.2) 

 

2.4. numer telefonu do kontaktu 

 

2.5. Adres e-mail do korespondencji 

 

2.6. osoba uprawniona / osoby uprawnione do reprezentacji – imię i nazwisko / imiona i nazwiska 

 
2.7. Wskazanie grupy kapitałowej albo wskazanie grupy kapitałowej i jej opis, jeżeli uległ on zmianie  
w stosunku do przekazanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42  
ust. 1 i 3 ustawy, lub wcześniej złożonych sprawozdań (w przypadku gdy wytwórca należy do grupy 
kapitałowej) 
(opis grupy kapitałowej i podmiotów do niej należących, główne obszary ich działania, zmiany struktury grupy 
kapitałowej względem planu łańcucha dostaw materiałów i usług lub wcześniej złożonego sprawozdania) 
 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2021 r. (poz. 2385)

WZÓR
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3. podSTAWoWe dAne i pARAMeTRY MoRSKieJ FARMY WiATRoWeJ nA MoMenT 
SKŁADANIA SPRAWOZDANIA 
3.1. nazwa 

 
3.2. Lokalizacja  
(w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h2)) 
 
3.3. Moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej 
(w MW, z wyszczególnieniem fazy budowy i eksploatacji) 
 
3.4. Liczba morskich turbin wiatrowych na podstawie projektu technicznego, o którym mowa w art. 34 
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (dz. U. z 2021 r. poz. 2351), jeżeli został 
opracowany na dzień złożenia sprawozdania, albo założeń wytwórcy – w przypadku sprawozdania,  
o którym mowa w pkt 1 ppkt 1  
 
3.5. Łączna liczba stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu na podstawie projektu 
technicznego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, 
jeżeli został opracowany na dzień złożenia sprawozdania, albo założeń wytwórcy – w przypadku 
sprawozdania, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1  
(w sztukach, z wyszczególnieniem fazy budowy i eksploatacji) 
 
3.6. Planowany dzień pierwszego wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej 
farmie wiatrowej, w przypadku gdy uległ zmianie względem harmonogramu rzeczowo-finansowego 
(wypełnić w przypadku sprawozdań, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2) 
 

4. SZCZEGÓŁY SPRAWOZDANIA 
4.1. W przypadku sprawozdania, o którym mowa w (podkreślić właściwe): 

1) pkt 1 ppkt 1: 
a) data wydania decyzji prezesa Urzędu Regulacji energetyki, o której mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy, albo  
b) dzień zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy; 

2) pkt 1 ppkt 2 – data wydania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej; 
3) pkt 1 ppkt 3 – data pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w morskiej 

farmie wiatrowej do sieci właściwego operatora 
 
4.2. Faza sprawozdawczości  
(faza budowy lub faza eksploatacji morskiej farmy wiatrowej) 

 
4.3. Okres objęty sprawozdaniem (dd.MM.RRRR – dd.MM.RRRR) 
(w przypadku pierwszego sprawozdania, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, jako początek okresu objętego sprawozdaniem 
przyjmuje się datę złożenia planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, albo 
zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy) 
 

5. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 
5.1. Wynik kluczowych postępowań na wybór dostawców materiałów i usług 
(wykaz podmiotów wraz z podaniem firmy i siedziby) 
 
5.2. Opis działań podjętych przez wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, do 
której należy wytwórca, w okresie objętym sprawozdaniem na rzecz zapewnienia konkurencyjności 
między dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby (podkreślić właściwe): 
1) budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy3); 
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2) eksploatacji morskiej farmy wiatrowej4)  

 

5.3. Opis udziału nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wytwórcę lub przedsiębiorców 
należących do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, w okresie objętym sprawozdaniem na 
rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznych 
nakładach na (podkreślić właściwe): 
1) budowę morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy3); 
2) eksploatację morskiej farmy wiatrowej4)  
(łączna wartość nakładów poniesionych w ramach zawartych umów i kontraktów w okresie objętym sprawozdaniem, 
wyrażona w kwocie PLN netto oraz brutto, opis zakresu rzeczowego względem poniesionych nakładów oraz łączna 
wartość nakładów uwzgledniająca dane ze złożonych sprawozdań, jeżeli takie były złożone)   

 

5.4. opis inicjatyw podjętych przez wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, do 
której należy wytwórca, dotyczących badań i rozwoju oraz innowacyjności, uruchomionych lub 
zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, związanych z realizacją inwestycji w zakresie 
morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy 
(faktyczna lub oszacowana wartość inicjatyw wyrażona w kwocie PLN brutto, jeżeli taka wartość jest możliwa do 
ustalenia, oraz powiązanie tych inicjatyw z projektem i ich wpływ na jego realizację) 
 
5.5. opis działań podjętych lub zrealizowanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej w okresie 
objętym sprawozdaniem przez wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, do 
której należy wytwórca, lub dostawców materiałów i usług w celu rozwoju zasobów ludzkich w zakresie 
kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do (podkreślić właściwe):  
1) budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy3); 
2) eksploatacji morskiej farmy wiatrowej4)  
(w szczególności liczba i dokładny zakres zrealizowanych działań) 
 
5.6. Wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów morskich oraz operatorami terminali działających 
na terenie tych portów dotyczącego wykorzystania portów morskich do celów obsługi budowy 
i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, 
z uwzględnieniem wykorzystania portów morskich zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
polskiej 
(np. zawarte porozumienia, promesy i umowy oraz ich opis) 
 
5.7. opis i szacunkowa liczba miejsc pracy utworzonych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej przez 
wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, oraz przez 
dostawców materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby i w związku z (podkreślić właściwe): 
1) budową morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy3);   
2) eksploatacją morskiej farmy wiatrowej4)  
(opis, liczba miejsc pracy, w tym zawartych umów cywilnoprawnych, lub opis inicjatyw uruchomionych w okresie 
objętym sprawozdaniem na rzecz utworzenia miejsc pracy wraz z ich opisem i przewidywaną lub faktyczną liczbą miejsc 
pracy oraz łączna liczba miejsc pracy, uwzględniająca dane ze złożonych sprawozdań, jeżeli takie były złożone) 
 

6. opiS PRZYCZYN ISTOTNYCH ODSTĘPSTW OD REALIZACJI PLANU ŁAŃCUCHA 
MATERIAŁÓW I USŁUG, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 1 I 3 USTAWY, W OKRESIE 
OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 

 

Objaśnienia: 
1) W przypadku gdy informacje zawarte w sprawozdaniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, należy oznaczyć ten fakt w sposób niebudzący 

wątpliwości. 
2) Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych,  

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1990). 

3) W przypadku sprawozdań, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2. 
4) W przypadku sprawozdania, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3. 
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