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WSTĘP 
Energetyka wiatrowa, dostarczając  ok. 2% energii  elektrycznej,  jest  już obecnie  światowym  liderem 
zielonych technologii, daleko odbiegając pod względem udziału w rynku od innych nowych technologii 
energetyki  odnawialnej  i  technologią  rozwijającą  się  o  rząd  wielkości  szybciej  w  porównaniu  do 
tradycyjnych  technologii  energetycznych  i  tradycyjnych  odnawialnych  źródeł  energii  (energetyka 
wodna i biomasa zużywana na cele energetyczne). Jest wiodącą i perspektywiczną technologią walki z 
globalnym  ociepleniem,  jednym  z  najważniejszych  wyzwań  w  rozwoju  współczesnej  cywilizacji  i 
znaczącym oraz niezbędnym elementem składowym wszystkich scenariuszy energetycznych1. 
 
Wymowa  tych  faktów  bardzo  wolno,  ale  konsekwentnie  dociera  do  świadomości  społeczeństwa, 
polityków  i  decydentów w Polsce.  Sprzyja  temu  zarówno obserwacja praktyki  gospodarczej  i  rynku 
zielonej energii, na którym wiodącą rolę zarówno w sensie konkurencyjności ekonomicznej, nowych 
mocy  zainstalowanych,  jak  i  dynamiki  ich  wzrostu  zdobyła  energetyka  wiatrowa.  Ugruntowaniu 
ważnej  roli  energetyki  wiatrowej  w  całym  systemie  energetycznym  powinno  sprzyjać  obecne  w 
polskiej polityce uwrażliwienie na kwestie wyzwań związanych z realizacją polityki klimatycznej UE i 
zachowania  bezpieczeństwa  energetycznego.  Niestety  pomimo  narodowych  priorytetów  w  tym 
zakresie),  polityka  klimatyczno‐energetyczna  nie  przecenia  możliwości,  jakie  stwarza  dla  kraju 
świadomy i planowy rozwój energetyki wiatrowej. 
 
Niniejsze  opracowanie  ma  charakter  popularnonaukowego  kompendium  sprawdzonej  i  możliwie 
najbardziej  aktualnej wiedzy o  stanie  i perspektywach  rozwoju  technologii  elektrowni wiatrowych  i 
energetyki  wiatrowej  w  Polsce,  w  szerszym  kontekście  systemowym,  międzynarodowym,  ale  też  z 
perspektywy regionalnej. Syntetycznie omówiono różne, pojawiające się często w debacie publicznej, 
aspekty  rozwoju  energetyki wiatrowej,  ale w  przeciwieństwie  do  typowego w  toczącej  się  dyskusji 
podejścia  wyszukiwania  mniej  (tak  jest  zazwyczaj)  lub  bardziej  reprezentatywnych  doraźnych 
problemów, starano się zachować proporcje pomiędzy różnymi aspektami. Należą do nich m.in. takie 
kwestie jak: rynek, rozwój technologii, potencjał, ekonomika (te trzy ostatnie niestety najmniej znane), 
ale  też  tematy  najbardziej  (fragmentarycznie)  dyskutowane,  jak    integracja  z  siecią  energetyczną, 
wpływ na środowisko, korzyści makrogospodarcze i społeczne i akceptacja społeczna.  
 
Oczywiście  skupienie  się,  nawet  w  szerokim  ujęciu,  na  samej  energetyce  wiatrowej  ma  swoje 
ograniczenia, gdyż jest i musi być ona elementem szerszego systemu energetycznego, w którym swoją 
ciągle dominującą rolę mają paliwa kopalne i które stopniowo wypychane są z systemu i z rynku także 
przez  inne  technologie  energetyki  odnawialnej.  Niniejsze  opracowanie  z  konieczności  nie  porusza 
dalej  tych  niezwykle  złożonych  i  ważnych  uwarunkowań,  w  jakich  musi  rozwijać  się  energetyka 
wiatrowa, ale warto zarysować ich szerszy kontekst.  
 
Polska  nie  ma  jasnej  i  spójnej  strategii  oszczędzania  zasobów  surowców  energetycznych  i  ich 
zastępowania  odnawialnymi  zasobami  energetycznymi,  w  tym  energią  wiatru.  Nadal  pokutuje 
powszechne  przeświadczenie  o  bogactwie  kopalnych  surowców  energetycznych  w  postaci  paliw 
stałych i konieczności zwiększania i dywersyfikacji importu paliw płynnych.  
 
W  tabeli poniżej na podstawie danych Państwowego  Instytutu Geologicznego dokonano zestawienia 
zasobów  paliw  kopalnych  na  2010  rok  z  obecnym  tempem  ich  wykorzystania  i  oszacowano  tzw. 
„wystarczalność”  –  okres,  w  którym  wykorzystane  zostałyby  wszystkie  obecnie  udokumentowane 
zasoby przemysłowe, gdyby pozyskiwane były w tempie takim, jak w 2010 roku.  
 

                                                 
 
 
1  G.  Wiśniewski  i  in.  (2009),  Wizja  rozwoju  energetyki  wiatrowej  w  Polsce  wraz  z  planem  działań  do  2020  r.,  Instytut 
Energetyki Odnawialnej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej 
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Tab.:  Zestawienie  skumulowanych  krajowych  zasobów  złóż  surowców  energetycznych  kopalnych, 
Źródło:  Państwowy  Instytut  Geologiczny  (PIG)  2  (dane  za  2010  r.),  opracowanie  Instytut  Energetyki 
Odnawialnej  (IEO). 
wyszczególnienie
;  kopalina  lub 
odnawialny 
zasób energii 

zasoby  ogółem/ 
potencjał 
teoretyczny 

zasoby 
przemysłowe/re
alny  potencjał 
techniczny 

zasoby 
wykorzystanie/
pozyskanie  w 
2010 r. 

wystarczalność 
w  stosunku   do 
zasobów 
przemysłowych 

   [PJ]  [PJ]  [PJ]  [lata] 
Kopaliny RAZEM             1 152 123                       107 190                      2 202                               49    
gaz ziemny                     4 989                            3 119                         189                               17    
ropa naftowa                     1 068                               719                           28                               25    
węgiel brunatny                173 217                         11 458                         494                               23    
węgiel kamienny                972 850                         91 894                      1 491                               62    
*PIG wśród udokumentowanych zasobów bilansowych  nie uwzględnia gazu łupkowego. Ew. uwzględnienie w kolejnych latach nie przełoży 
się jednak automatycznie na zasoby przemysłowe, które są podstawą analiz gospodarczych.  
 
Choć  wprowadzone  pojęcie  wystarczalności  nie  może  służyć  do  określania  konkretnej  daty 
całkowitego  „fizycznego”  wyczerpania  się  surowców  (decydować  będą  koszty  i  następować  będzie 
dostosowanie  intensywności  wydobycia),  to  wg  obecnego  stanu  wiedzy  wyczerpanie  krajowych 
zasobów przemysłowych surowców energetycznych nastąpi szybciej niż w okresie jednego pokolenia.  
Już  jednak  obecnie  obserwuje  się  niekorzystne  skutki w  bilansie  handlowym,  co  obrazuje  poniższy  
rysunek. 
 

 
 
Pogorszenie bilansu handlowego i bezpieczeństwa energetycznego w ostatniej dekadzie, op. cit. 
 
Rosnący w Polsce od wielu lat i sięgający już 45 mld zł deficyt w handlu surowcami energetycznymi, 
także  w  przypadku  paliw  stałych,  jest  niepokojącym  sygnałem.  Dziwić  może  fakt,  że  w  kraju  tak 
uwrażliwionym na kwestie bezpieczeństwa energetycznego brakuje decyzji i działań na rzecz trwalej 
poprawy  sytuacji  i  poszukiwania  naturalnego  rozwiązania  w  olbrzymich  własnych  i  w  niewielkim 
tylko  zakresie wykorzystanych  odnawialnych  zasobach  energetycznych.  Potrzebna  jest  tu wiedza  o 
strukturze  tych zasobów  i  ich  realnym potencjale  technicznym, który  jest odpowiednikiem zasobów 
przemysłowych dla kopalin.  
 
Całkowity  potencjał  odnawianych  zasobów  energii  szacowany  jest  na  400  EJ3,  głównie  dzięki 
rozproszonym,  ale  stosunkowo  równomiernie  rozłożonym  na  terenie  całego  kraju,  olbrzymim 
zasobom  energii  geotermalnej  i  słonecznej.  Wielokrotnie  (o  2‐3  rządy  wielkości)  przekracza  to 
skumulowane  zasoby  geologiczne  (bilansowe  i  pozabilansowe)  wszystkich  paliw  kopalnych.  Przez 

                                                 
 
 
2Państwowy Instytut Geologiczny: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Warszawa 2011 r. 
3  Instytut  Energetyki  Odnawianej  (IEO):  Możliwości  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  w  Polsce  do  roku  2020, 
ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 2007 r.  



 

3 
 

analogię do danych dotyczących kopalin w tabeli poniżej dokonano zestawienia wielkości potencjału 
technicznego  brutto  odnawialnych  zasobów  energii  (jako  umownego,  zaniżonego  odpowiednika 
całkowitych  zasobów  geologicznych  paliw  kopalnych)  i  ich  realnego  potencjału  technicznego 
(przyjętego  jako  odpowiednik  zasobów  przemysłowych  paliw  kopalnych),  czyli  takiego,  którego 
wykorzystanie  jest  obecnie  uzasadnione  w  sensie  ekonomicznym,  przy  spełnieniu  wymogów 
środowiskowych,  w  sposób,  który  nie  wpłynie  znacząco  na  ograniczenie  rozwoju  innych, 
alternatywnych kierunków gospodarczego wykorzystania przestrzeni zajmowanej przez przetworniki 
– technologie wykorzystania zasobów.  
 
Roczny potencjał odnawialnych zasobów energii  i  jego wykorzystanie w 2010 roku. Źródło:  IEO (op. 
cit.) oraz GUS4 (wykorzystanie zasobów w 2010 roku), opracowanie IEO. 
Odnawialny  zasób 
energii 

Potencjał 
techniczny 
brutto 

Realny 
potencjał 
techniczny 
(zasoby 
przemysłowe) 

Wykorzystanie 
zasobów 
(pozyskanie*)  
w 2010 r. 

Stopień 
wykorzystania 
realnego 
potencjału  w 
2010 r. 

  [PJ]  [PJ]  [PJ]  [%] 
OZE RAZEM         42  523               3 896                 288    7,4%
Biomasa drewno leśne                     35                        24                         79    323,1%
Biomasa odpadowa sucha                   237                      166                        166    100,0%
Biomasa odpadowa mokra                 178                      125                            5    3,9%
Biomasa uprawowa             2 259                        287                      19    6,7%
Woda                   31                         18              11   61,2%
Geotermia             3 870                       313                            1    0,2%
Wiatr             8 725                 2 582                            6    0,2%
Słońce           27 188                      381                            1    0,3%
*łącznie z importem 
 
Oszacowany  przez  IEO  w  pracy  dla  Ministerstwa  Gospodarki  realny  potencjał  techniczny 
odnawialnych  zasobów  energii  (ok.  3 900  PJ)  przekracza  niemalże  o  40%  całkowite  pozyskanie 
energii  pierwotnej  w  Polsce  w  2010  roku  (2815  PJ).  Na  rysunku  poniżej  przedstawiono  składniki 
potencjału,  w  podziale  na  rodzaje  odnawialnych  zasobów  energii.  W  strukturze  odnawialnych 
zasobów dominuje  energia wiatru  (ponad 66%)  i biomasa  (ponad 15%). Znaczące udziały  sięgające 
10%  już  na  szczeblu  realnego potencjału  technicznego ma  energia  słoneczna  i  geotermalna. Wyniki 
analiz  nie  są  zgodne  z  powszechnie  funkcjonującą  opinią,  że  odpowiednikiem  węgla  w  krajowych 
zasobach  przemysłowych  paliw  kopalnych  (86%  udział)  w  zakresie  odnawialnych  zasobów  energii 
jest  biomasa.  Funkcję  tę,  z  uwagi  na  duże  otwarte  obszary  rolnicze  na  terenie  naszego  kraju  (na 
których  można  zlokalizować  elektrownie  wiatrowe)  pełni  raczej  energia  wiatru,  a  biomasa  jest 
cennym uzupełnieniem bilansu zasobów.  
 

                                                 
 
 
4 Główny Urząd Statystyczny (GUS): Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. Warszawa 2011.  
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Składniki realnego potencjału technicznego odnawialnych zasobów energii w Polsce. 
 
Duży  potencjał  energii  wiatru  oraz  marginalizowanej  czasami  w  Polsce  energii  słonecznej  łatwo 
uzasadnić  także  możliwościami  generacji  energii  z  jednostki  powierzchni  kraju,  które  wynoszą 
odpowiednio:  energia  słoneczna  termiczna  –  1440  TJ/km2,  energia  słoneczna  fotowoltaiczna  –  360 
TJ/km2, energia wiatru ‐ 70 TJ/km2, biomasa – 15 TJ/km2.  
 
Odpowiednikiem  wskaźnika  „(samo)wystarczalności”  dla  paliw  kopalnych  w  ocenie  odnawialnych 
zasobów  energii  jest  „wykorzystanie  realnego  potencjału  technicznego”  (dostępnych  zasobów 
przemysłowych)  w  danym  roku.  Ogólnie  wykorzystanie  tego  praktycznie  dostępnego  potencjału  w 
Polsce  jest  niewielkie  i  wynosi  zaledwie  7,4%.  Występują  jednak  znaczące  różnice  w  stosunku  do 
poszczególnych  rodzajów  zasobów.  Zestawienie  potencjałów  wskazuje  na  ograniczony  i  znacząco 
wykorzystany  potencjał  energii  wodnej  (powyżej  60%)  oraz  olbrzymi  i  wykorzystany  jedynie  w 
ułamku  procenta  potencjał  energii  geotermalnej,  wiatrowej  i  słonecznej.  W  powyższej  tabeli 
szczegółowo  ujęto  zasoby  biomasy,  których  udział w wytwarzaniu  energii  z  OZE w  Polsce  sięgał w 
2010  roku  niemalże  90%  (jeden  z  najwyższych  wskaźników  w  UE),  a  których  całkowity  potencjał 
wykorzystany był w 45%. 
 
Energetyka  wiatrowa  ma  szereg  ograniczeń  jeśli  chodzi  o  wykorzystanie  swojego  olbrzymiego 
potencjału  w  Polsce,  ale  mają  je  też  inne  technologie  energetyczne.  Jednakże  powyższe  informacje 
poprzez  ich  zestawienie wskazują  na  długookresową  istotność  zasobów  energii wiatru  i  energetyki 
wiatrowej dla całego kraju i zwracają uwagę na szerszy, strategiczny kontekst poniższych, już znacznie 
bardziej konkretnych analiz.  
 
 
1. ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ 
1.1  Współczesna technologia energetyki wiatrowej 
Aktualny rozwój energetyki wiatrowej na świecie odbywa się w dwóch podstawowych kierunkach:   
• Lądowa  energetyka  wiatrowa  (ang.  onshore  wind  power)  –  w  ramach  tej  kategorii  możemy 

wyróżnić: 

o wielkoskalową energetykę wiatrową ‐ pojedyncze turbiny o mocach zwykle powyżej 1 MW 
lub  farmy  wiatrowe  (złożone  z  kilku‐kilkudziesięciu  turbin  wiatrowych),  produkujące 
energię elektryczną w celu jej sprzedaży do sieci, 

o małą  (rozproszoną)  energetykę  wiatrową    (ang.  small  (distributed)  wind  energy)  – 
pojedyncze turbiny wiatrowe o mocy nie przekraczającej 100 kW,  zlokalizowane głównie 
w pobliżu domostw jako alternatywne źródło energii; małe elektrownie wiatrowe znajdują 
zastosowanie  także  tam,  gdzie  brak  uzasadnienia  ekonomicznego  dla  doprowadzenia 
energii  z  sieci  elektroenergetycznej  (np.  zasilanie  oświetlenia  znaków  drogowych, 
billboardów itp.), 
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o energetykę wiatrową średniej  skali  – pojedyncze  turbiny o mocach z przedziału z  reguły 
200  –  600  kW,    przyłączone  do  sieci  elektroenergetycznej,  będące  w  posiadaniu  osób 
indywidualnych, małych przedsiębiorstw lub społeczności lokalnych; 

• Morska  energetyka  wiatrowa  (ang.  offshore  wind  power)  –  farmy  wiatrowe  zlokalizowane  na 
otwartych  wodach  morskich;  obecnie  są  to  konstrukcje  trwale  związane  z  dnem  morskim, 
jednakże  bada  się  również  możliwości  budowy  turbin  pływających,  przeznaczonych  do 
instalowania w miejscach znacznie oddalonych od lądu, na większych głębokościach.    

 

Większość  instalowanych  obecnie  turbin wiatrowych  to  urządzenia  o  poziomej  osi wirnika  i  trzech 
łopatach  (taka  ich  liczba  została  uznana  za  optymalną).  Wielkoskalowe  turbiny  wiatrowe  są 
instalowane na wieżach o wysokości od kilkudziesięciu do ponad 100 m – zależy to od typu turbiny, jej 
mocy oraz warunków wiatrowych panujących w danej  lokalizacji. Na  rynku oferowane  są  turbiny o 
bardzo  szerokim  zakresie  mocy  –  od  kilkudziesięciu  watów  (mikroturbiny,  przeznaczone  np.  do 
zasilania oświetlenia ulicznego) do kilku MW. Największa komercyjnie dostępna turbina wiatrowa ma  
obecnie moc 7 MW, jednakże w zaawansowanym stadium są prace nad budową większych urządzeń, o 
mocy 10 MW i więcej.  Wydajność turbiny wiatrowej opisuje tzw. współczynnik wykorzystania mocy, 
który określa  ilość energii,  jaką elektrownia wiatrowa  jest w stanie wyprodukować w ciągu roku, w 
stosunku do maksymalnej możliwej produkcji, wyrażany w % lub w godzinach pracy z pełną mocą w 
ciągu  roku5.  Współczesne,  dobrze  zlokalizowane  lądowe  turbiny  wiatrowe  charakteryzują  się 
współczynnikami  wykorzystania  mocy  powyżej  30%  (w  najlepszych  lokalizacjach  powyżej  35%). 
Morskie  farmy  wiatrowe  mają  znacznie  większą  wydajność  –  powyżej  40%,  a  zlokalizowane  w 
ostatnich  latach, z wykorzystaniem najnowszych  technologii nawet 50%.   Typowa turbina wiatrowa 
rozpoczyna pracę przy prędkości wiatru 3‐4 m/s i osiąga moc nominalną przy prędkości 11‐12 m/s. 

Na  większości  obszaru  Polski  mamy  do  czynienia  z  niewielkimi  prędkościami  wiatru.  Dlatego  też 
przełomowe znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju ma wprowadzanie od kilku 
lat na rynek turbin wiatrowych przeznaczonych specjalnie na obszary o niskich prędkościach wiatru. 
Są to urządzenia o zwiększonej powierzchni wirnika (długości łopat) w stosunku do mocy generatora. 
Takie  rozwiązanie  powoduje  wzrost  wydajności  turbiny  niekiedy  nawet  o  20%  i  umożliwia 
wykorzystanie lokalizacji, które dotąd nie były rozważane, ze względu na zbyt małą produkcję energii, 
a co za tym idzie nieopłacalność ekonomiczną.  

 

 

                                                 
 
 
5 Uwaga – współczynnika tego nie należy mylić ze współczynnikiem wykorzystania mocy w systemie, który otrzymujemy 
dzieląc krajową produkcję energii z wiatru przez całkowitą moc zainstalowanych w kraju turbin wiatrowych. Wartości te 
znacząco się różnią.  
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Fot.  1.1  Przykład współczesnej  turbiny wiatrowej6,  turbina  Enercon E‐112,  o mocy  5MW  i  średnicy 
wirnika 112 m.  

                                                 
 
 
6 źródło: materiały prasowe firmy Enercon 
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Rys. 1. 2 Rozwój energetyki wiatrowej na przestrzeni ostatnich dwóch dekad7 
 
Rysunek  1.2  obrazuje  skalę  i  tempo  rozwoju  energetyki  wiatrowej  na  przestrzeni  minionych  i 
nadchodzących  dekad. W  ciągu  20  lat  dostępna moc  pojedynczej  turbiny wiatrowej wzrosła  ponad 
100‐krotnie  (z  25  kW  do  2500  kW  i więcej),  podczas  gdy  koszt wyprodukowania  jednostki  energii 
zmniejszył się około 5‐krotnie.  
Najdłuższe  obecnie  produkowane  na  świecie  łopaty  turbin  wiatrowych  mają  długość  75  m  i  są 
przeznaczone dla 7 MW turbin  firmy Siemens, planowanych do wykorzystania na morzu. Najwyższa 
zastosowana  dotąd  wieża  turbiny  wiatrowej  ma  142  m  –  umieszczono  na  niej  urządzenie  firmy 
Nordex, a wysokość wynika z faktu, że zlokalizowana jest ona w lesie.  
 
Typowe  turbiny  instalowane  obecnie  w  Polsce  mają  moc  2‐3  MW,  wysokość  wieży  rzędu  100  m  i 
średnicę wirnika również 100 m. Największą działającą obecnie  farmą wiatrową w Polsce (i  jedną z 
największych w Europie)  jest  farma wiatrowa w Margoninie,  o  całkowitej mocy  zainstalowanej 120 
MW (60 turbin o mocy 2 MW każda).  

                                                 
 
 
7 źródło: EWEA 
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Fot. 1.3 Morska farma wiatrowa8  
 
Morska  energetyka wiatrowa  jest  stosunkowo  nową  technologią  pozyskiwania  energii  elektrycznej, 
jednakże w ostatnich latach notowany jest niezwykle intensywny  jej rozwój, wynikający z korzystnej 
dla  sektora  polityki  UE.  Do  największych  zalet  intensywnego  rozwoju morskich  turbin wiatrowych 
należy zaliczyć:  
• wykorzystanie wyższych prędkości wiatru na obszarach morskich, skutkujące wyższą wydajnością; 
• warunki wiatrowe stabilniejsze w porównaniu do lądu; 
• możliwość zastosowania turbin o większych mocach (rozmiarach); 
• brak  kontrowersji  związanych  z  instalacją  elektrowni  w  bliskim  sąsiedztwie  obszarów 

zamieszkanych. 

W porównaniu do technologii energetyki wiatrowej lądowej, rynek morskiej energetyki wiatrowej jest 
w  znacznie  wcześniejszej  fazie  rozwoju,  porównywalnej  z  sytuacją  na  lądzie  na  początku  obecnej 
dekady.  Obok  samego  rozwoju  technologii,  dalszych  badań  wymagają  także  problemy  związane  z 
bezpieczeństwem  i  ochroną  środowiska,  a  także  obsługą  i  eksploatacją  farm  wiatrowych.  Warunki 
morskie pozwalają na swobodniejsze traktowanie niektórych kwestii (jak estetyka turbiny czy normy 
emisji  hałasu),  jednakże  tworzą  nowe wyzwania  dla  konstruktorów  (zwłaszcza w  zakresie  ochrony 
przed korozją i niezawodności).  
 
Dużym wyzwaniem jest opracowanie technologii transportu wyposażenia farm wiatrowych na miejsce 
instalacji z  różnych miejsc Europy.  Jest  to skomplikowany proces  logistyczny, który wymaga dużych 
jednostek  transportowych  oraz  portów  przeładunkowych.  Oprócz  bezpiecznego  transportu  turbin, 
problemem jest instalacja w miejscu ich przeznaczenia.  
 
                                                 
 
 
8 Źródło: materiały prasowe Siemens 
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Obecnie prowadzone prace dotyczące zwiększenia niezawodności zmierzają w dwóch kierunkach: 
• Skonstruowanie  „inteligentnej”  turbiny,  poprzez  rozwój  zaawansowanych  algorytmów 

kontrolnych, monitoringu warunków pracy oraz efektywnych schematów obsługi i konserwacji; 
• Rozwój  prostych  konstrukcji  turbin,  posiadających  możliwie  najmniej  części  ruchomych  (np. 

turbiny dwuskrzydłowe, bezprzekładniowe) w połączeniu z nowymi koncepcjami generatorów.  
 

Brak jest oficjalnej i jednorodnej klasyfikacji małych elektrowni wiatrowych ze względu na wielkość i 
możliwe zastosowania,  stąd w różnych źródłach  spotykana  jest  inna  terminologia  (np.  instalacja ma 
poniżej 30 m wysokości9 albo wirnik turbiny ma powierzchnię omiatania poniżej 200m2 10). Jednakże 
najczęściej przyjmuje się graniczną moc 100kW11.  
 
Zastosowania małych elektrowni wiatrowych (MEW) obejmują obecnie 3 główne obszary: 
• Systemy autonomiczne (ang. offgrid); nie podłączone do sieci elektroenergetycznej, co związane 

jest    z  koniecznością  dostaw  energii  elektrycznej  nie  tylko  w  określonej  ilości,  ale  i  jakości 
(napięcie  i  częstotliwość)  oraz  jej  magazynowania  (akumulatory  elektrochemiczne,  zasobniki 
gorącej wody i inne);  

• Systemy działające w ramach generacji rozproszonej (ang. ongrid lub grid connected); podłączone 
do  większych  systemów  dystrybucji  energii,  gdzie  operator  systemu  elektroenergetycznego 
przejmuje odpowiedzialność za ciągłość dostaw energii oraz jej parametry jakościowe; 

• Systemy mieszane z zastosowaniem systemów magazynowania (akumulatory elektrochemiczne), 
działające w zasadzie jako systemy autonomiczne, jednak podłączone do sieci w celu zapewnienia 
ciągłości dostaw energii elektrycznej. 

 
Większość  oferowanych  na  rynku  rozwiązań  to  turbiny  o  poziomej  osi  obrotu  (HAWT)  i wirnikach 
trójskrzydłowych. Rzadziej spotykane są modele o pionowej osi obrotu (VAWT). Z reguły montowane 
są one na wieżach o wysokości  10‐25 m.  
 
 

 
 

Fot. 1.4 Przykład małej  turbiny o pionowej (Eko‐Diuna) i poziomej osi obrotu (Dr Ząber) oferowanej 
przez polskich producentów12 
 

                                                 
 
 
9 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
10 Europejska norma bezpieczeństwa EN 61400‐2 
11 Źródło: Klasyfikacja małych turbin wiatrowych wg CIEMAT www.smallwindindustry.org 
12 Źródło: materiały producenta 
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1.2 Rozwój energetyki wiatrowej na świecie 
 
W  ciągu  ostatnich  17  lat  moc  zainstalowana  energetyki  wiatrowej  w  UE  systematycznie  wzrasta.  
Zgodnie  z  danymi  opublikowanymi  przez  Europejskie  Stowarzyszenie  Energii  Wiatrowej  EWEA,  w 
końcu 2011 roku w krajach Unii Europejskiej zainstalowane było  93957 MW turbin wiatrowych, przy 
czym  w  roku  2011  zainstalowano  9616  MW.  Do  liderów  przemysłu  wiatrowego  należą  obecnie 
Niemcy,  a  także  Hiszpania,  Francja,  Włochy  i  Wielka  Brytania.  Tylko  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat 
Niemcy zainstalowały ok. 7000 MW turbin wiatrowych, osiągając moc zainstalowaną 29060 MW. 
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Rys. 1.5 Moc zainstalowana energetyki wiatrowej w krajach UE w ciągu ostatnich 5‐ciu lat. 

W  ciągu  ostatnich  kilku  lat  energetyka  wiatrowa w  Europie  była  technologią,  która  odnotowywała 
najwyższe  przyrosty  roczne  mocy  zainstalowanej,  wśród  wszystkich  technologii  produkcji  energii 
elektrycznej (odnawialnych i konwencjonalnych). Dopiero w roku 2011 większe przyrosty odnotował 
sektor fotowoltaiki. 
 
W UE w dalszym ciągu intensywnie rozwija się lądowa energetyka wiatrowa, podczas gdy energetyka 
wiatrowa na morzu znajduje się dopiero w początkowym stadium rozwoju.  Jednakże  już obecnie na 
morzu  zainstalowanych  jest  ok.  1500  turbin,  o  łącznej  mocy  ponad  3800  MW.    Zdecydowanym 
europejskim  liderem w morskiej  energetyce wiatrowej  jest Wielka Brytania. W pierwszym kwartale 
roku 2012 moc zainstalowana tej technologii wyniosła tam 2695 MW.  
W ostatnich latach energetyka wiatrowa zyskuje dużą popularność także w krajach pozaeuropejskich. 
W  roku  2011  najwięcej  inwestycji  zrealizowano  w  Chinach,  USA  i  Indiach.  Światowa  moc 
zainstalowana to obecnie ponad 238 000 MW, z czego ponad 41 000 MW przypada na Chiny. 
 
Jednakże plany krajów europejskich w horyzoncie czasowym do 2020 roku są znacznie ambitniejsze. 
W  przypadku  realizacji  obecnych  scenariuszy w  Europie  w  roku  2020 moc  zainstalowana  osiągnie 
180 000  ‐220  000  MW,  z  czego  40  000‐50  000  MW  zainstalowane  zostanie  na  morzu,  głównie  w 
Wielkiej  Brytanii  i  w  Niemczech.    Wszystkie  kraje  inwestujące  do  tej  pory  w  rozwój  technologii 
energetyki wiatrowej planują kontynuację tej polityki, a energetyka wiatrowa odgrywa wiodącą rolę w 
realizacji ich celów na 2020 rok, wynikających z przyjęcia Pakietu Klimatycznego UE. 
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Rys.  1.6  Przewidywane  moce  zainstalowane  w  energetyce  wiatrowej  w  Europie  do  roku  2020,  na 
podstawie Krajowych Planów Działania w zakresie OZE   
 
2.3 Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce 
Wg danych URE w końcu 2011 roku na terenie Polski działało 1616 MW elektrowni wiatrowych, które 
wyprodukowały 3088 GWh energii  elektrycznej. Większość mocy  zainstalowanej  skupia obecnie ok. 
50 największych  farm wiatrowych,  zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce północnej. Od  roku 
2005  udział  energetyki  wiatrowej  w  całkowitej  produkcji  energii  ze  źródeł  odnawialnych 
systematycznie  wzrasta  –  obecnie  jest  to  już  ok.  20%.  W  roku  2011  po  raz  pierwszy  energetyka 
wiatrowa wyprodukowała więcej energii elektrycznej od energetyki wodnej. Więcej „zielonej” energii 
pochodziło  tylko  z  technologii  współspalania,  która  jest  jednak  schyłkowa  i  w  najbliższych  latach 
przestanie odgrywać dominującą rolę. 
 
 Jednak  pomimo względnie  szybkiego  rozwoju,  w  2011  r.  energetyka  wiatrowa  stanowiła  zaledwie 
1,6% udziału w zużyciu energii elektrycznej w Polsce, przy znikomym wykorzystaniu  istniejącego w 
Polsce  realnego  potencjału  technicznego.  Odnotowane  w  Polsce  roczne  przyrosty  mocy 
zainstalowanej,  choć najwyższe  spośród wszystkich  technologii OZE  (rys.  1.7),  nie  są  imponujące w 
zestawieniu z notowanymi w krajach o porównywalnym potencjale technicznym, np. w Niemczech.  
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Rys.  1.7  Nowe  moce  odnawialnych  źródeł  energii  zainstalowane  w  Polsce  w  latach  2003‐2011,  w 
MW13  
 
Równocześnie biorąc pod uwagę koszty dla odbiorcy końcowego, związane z instalacją nowych mocy 
OZE,  energetyka  wiatrowa  w  latach  2006‐2011  okazała  się  być  w  Polsce  technologią  najbardziej 
efektywną, biorąc pod uwagę koszty dotychczasowego systemu wsparcia (rys. 1.8). 
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Rys. 1.8 Koszty systemu wsparcia w odniesieniu do nowych mocy zainstalowanych w latach 2006‐
201113 
 
Energetyka wiatrowa w Polsce charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem regionalnym (rys. 1.9). 
W  niektórych  województwach  (np.  zachodniopomorskie)  mamy  do  czynienia  z  rozwojem  dużych, 

                                                 
 
 
13 Instytut Energetyki Odnawialnej „O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i 
patologii w systemie wsparcia OZE”, 2012, http://www.ieo.pl/pl/raporty.html 
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profesjonalnych  farm  wiatrowych  (mała  ilość  instalacji,  duża  moc  zainstalowana),  podczas  gdy  na 
pewnych  obszarach  (łódzkie,  kujawsko‐pomorskie)  dominują mniejsze  projekty,  często  powstałe w 
oparciu o turbiny używane, importowane z krajów UE.  
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Rys. 1.9 Moc zainstalowana (kolor niebieski) i  liczba koncesjonowanych instalacji wiatrowych (kolor 
czerwony) w  poszczególnych województwach, czerwiec 2012. 
 
Pierwsze (istniejące do dziś) profesjonalne farmy wiatrowe powstały w Polsce w początkach ubiegłej 
dekady – należą do nich m.in. farma wiatrowa w Cisowie k. Darłowa (2001) oraz w Zagórzu (2003). 
 
Ze  względu  na  powolny  i  hamowany  barierami  administracyjnymi  rozwój  energetyki  wiatrowej  w 
Polsce, nie rozwinęła się w naszym kraju produkcja kompletnych turbin wiatrowych. Jednakże istnieje 
stosunkowo  znacząca  i  dysponująca  dużym  potencjałem  rozwojowym  produkcja  komponentów  i 
urządzeń towarzyszących dla energetyki wiatrowej,  także przeznaczonych na eksport do krajów UE. 
Należy  tu wymienić  takie  firmy  jak np.: Aarslef w Świnoujściu  (fundamenty betonowe dla morskich 
farm wiatrowych), Energomontaż Północ (konstrukcje stalowe), Stocznia Crist (statki montażowe dla 
morskich  farm  wiatrowych),  Stocznia  Gdańska  (wieże  do  elektrowni  wiatrowych),    KK  Electronic 
(systemy sterujące dla morskich  farm wiatrowych). Ponadto w Polsce działa około 10 producentów 
małych  elektrowni  wiatrowych.  Dalszy  rozwój  krajowego  rynku  energetyki  wiatrowej  sprzyjałby 
rozwojowi kolejnych przedsiębiorstw produkcyjnych w tym obszarze. Możliwe jest tu wykorzystanie 
znaczącego  potencjału  produkcyjnego  polskiego  przemysłu  stoczniowego  i  okrętowego, 
elektromaszynowego i innych. 
 



 

14 
 

   
Fot.  1.10  Od  lewej  –  jednostka  pływająca  do  montażu  turbin  wiatrowych  na  morzu,  wykonana  w 
stoczni Crist oraz produkcja w firmie Aarslef w Świnoujściu  fundamentów betonowych dla duńskiej 
farmy wiatrowej Lillgrund (źródło: materiały producenta) 
 
 
2. POTENCJAŁ ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE I WIZJA JEJ 
ROZWOJU DO 2020 ROKU I W LATACH KOLEJNYCH 
Energetyka wiatrowa jest tym rodzajem OZE, który w ostatnich latach rozwija się najszybciej w kraju. 
Pomimo  kontrowersji  w  niektórych  regionach,  ma  ona    już  obecnie  znaczące  udziały  w  rynku. 
Ponadto, zgodnie z „Krajowym planem działania w zakresie odnawialnych źródeł energii” (KPD), ma 
odegrać ważną  rolę w realizacji 15% celu OZE w finalnym zużyciu energii w 2020 roku (z udziałem 
sięgającym 13%), a w szczególności  w jego części poświęconej udziałom różnych OZE w wytwarzaniu 
„zielonej” energii elektrycznej (udział energetyki wiatrowej sięga 47%).. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że  zgodnie  z  propozycją w KPD,  dalszy  rozwój  dotychczas wiodącej w  energetyce wiatrowej  formy 
generacji  energii  w  lądowych  farmach  wiatrowych,  uzupełniony  zostanie  szybkim  rozwojem  małej 
energetyki  wiatrowej  (ważna  technologia  dla  praktycznie  wszystkich  regionów)  oraz  morskiej 
energetyki wiatrowej.  
 
Istniejące  dla  Polski mapy warunków wiatrowych  zwykle  znacząco  różnią  się między  sobą  i  budzą 
niekiedy kontrowersje (rys. 2.1), zwłaszcza w odniesieniu do oceny zasobów energii wiatru w Polsce 
południowej,  które  często  nie  są  doceniane,  albo  są  prezentowane  w  oderwaniu  od  stanu  rozwoju 
techniki  i  realiów  ekonomicznych  oraz  inwestycyjnych.  Dostępne  analizy  i  pomiary  wskazują,  że 
najwyższe  prędkości  wiatru  w  naszym  kraju  występują  na  wybrzeżu  Bałtyku  oraz  północno‐
wschodnich  krańcach  Polski  (Suwalszczyzna).  Dodatkowo  obszary  o  podwyższonych  prędkościach 
wiatru to    tzw.  tereny o złożonej  topografii, gdzie prędkość wiatru wzrasta na skutek uwarunkowań 
lokalnych –  dotyczy  to  głównie obszarów wzgórz  i  dolin Polski  południowej,  zwłaszcza przedgórzy. 
Jednakże na podstawie dotychczasowego rozwoju wykorzystania energii wiatru można stwierdzić, że 
jest  on  uzależniony  głównie  od  powierzchni  dostępnej  dla  posadowienia  turbin  wiatrowych  i 
ograniczony  przez  uwarunkowania  infrastrukturalne,  środowiskowe  oraz  ekonomiczne.  Rozwój 
technologii energetyki wiatrowej (wprowadzenie na rynek turbin przeznaczonych na tereny o niskich 
prędkościach  wiatru)  spowodował,  że  obecnie  na  większości  terenów  w  Polsce  możliwe  jest 
wykorzystanie  energii  wiatru  w  sposób  opłacalny,  pod  warunkiem  właściwego  doboru  turbiny  do 
lokalizacji  oraz  przeprowadzenia  optymalizacji  farmy  wiatrowej.    Potencjał  techniczny  energii 
wiatru wiąże  się przede wszystkim z przestrzennym rozmieszczeniem  terenów otwartych  (o niskiej 
szorstkości  podłoża  i  bez  obiektów  zaburzających  przepływ  powietrza).  Obszary  takie  to  w 
przeważającej mierze tereny użytków rolnych, których w Polsce jest 18 mln hektarów, co stanowi ok. 
59% powierzchni kraju. (rys.2.2) 
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Rys.  2.1  Przykładowe  oceny  potencjału  wiatrowego  dla  Polski,  strefy  energetyczne  wiatru  
wg  IMGW  oraz  średnia  roczna  prędkość  wiatru  na  wysokości  100  m  wg  komercyjnego  atlasu 
wiatrowego Anemos. 
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Rys.  2.2  Powierzchnia  użytków  rolnych  w  poszczególnych  województwach  (tys.  ha).  Źródło: 
Opracowanie własne IEO na podstawie GUS. 
 
Uwzględniając  rozwój  technologii  turbin  wiatrowych  przeznaczonych  na  tereny  o  niskich 
prędkościach wiatru można  stwierdzić,  że  ok.  5%  terenów użytków  rolnych w Polsce  nadaje  się  do 
technicznego wykorzystania na potrzeby energetyki wiatrowej.  
 
Istotnym  ograniczeniem  przestrzennym  dla  rozwoju  energetyki  wiatrowej,  a  w  szczególności 
lądowych  farm  wiatrowych,  jest  występowanie   i  powiększanie  się  obszarów  chronionych,  w  tym 
terenów należących do sieci NATURA 2000. Należy podkreślić, że  fakt,  iż dany teren podlega pewnej 
formie ochrony obszarowej nie wyklucza w sposób  jednoznaczny  lokalizacji elektrowni wiatrowych; 
ostateczne decyzje zależą od władz lokalnych i regionalnych i powinny być podejmowane po analizie 
ewentualnych  konfliktów  środowiskowych  wywoływanych  przez  konkretny  projekt.  Dla  celów 
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metodycznych w dalszych oszacowaniach  potencjału przyjęto jednak ostre kryterium, zakładając, że z 
rozwoju energetyki wiatrowej wykluczone zostaną wszystkie tereny podlegające ochronie14. Ponadto 
dodano kolejne wykluczenia ze względu na możliwe trudności w lokalizacji elektrowni wiatrowych na 
terenach otulin obszarów chronionych (np. otuliny parków krajobrazowych)  lub na obszarach gęsto 
zaludnionych. W rezultacie stwierdzono, że na 50% powierzchni użytków rolnych, gdzie jest możliwe 
wykorzystanie  energetyki  wiatrowej,  inwestycje  w  praktyce  nie  będą  mogły  być  realizowane  lub 
napotkają  znaczące  utrudnienia.  Wskaźnik  ten  jednakże  jest  bardzo  zmienny  w  poszczególnych 
regionach,  wahając  się  od  36%  do  nawet  78%.  Najwięcej  ograniczeń  występuje  w  północnej  i 
południowej części kraju, co wynika z jednej strony z pokrywania się obszarów o wysokiej prędkości 
wiatru  z  obszarami  podlegającymi  ochronie  (małopolskie, warmińsko‐mazurskie,  świętokrzyskie),  z 
drugiej  zaś  z  rozdrobnienia  gospodarstw  rolnych  i  trudności  w  lokalizacji  turbin,  związanych  z 
rozproszoną zabudową siedliskową (np. podkarpackie). Szczególnym przypadkiem jest województwo 
dolnośląskie,  gdzie  pomimo,  iż  ogólny  udział  terenów  chronionych w powierzchni  użytków  rolnych 
regionu utrzymuje  się na względnie  niskim poziomie,  to  jednak utrudnienia  lokalizacyjne  są bardzo 
znaczące.  Region  ten  charakteryzuje  się  dużym  zróżnicowaniem  warunków  wiatrowych  –  są  one 
najlepsze  na  obszarach  wzgórz  i  przedgórzy  w  południowej  części  województwa,  które  to  obszary 
równocześnie  w  znacznym  stopniu  podlegają  różnym  formom  ochrony  obszarowej.  W  procesie 
dalszego  szacowania  i  konkretyzowania  wielkości15,  ze  względu  na  uśrednioną  opłacalność 
ekonomiczną  hipotetycznych  inwestycji,  potencjał  techniczny  energetyki wiatrowej  na  lądzie  został 
ograniczony przez uwzględnienie wymienionych wyżej ograniczeń środowiskowych i zredukowany do 
obszarów  o  najkorzystniejszych  warunkach  wiatrowych,  zakładając,  że  lokalizacje  o  największej 
potencjalnej  produkcji wykorzystywane  będą w pierwszej  kolejności. Wyniki  przedstawiono  na  rys. 
2.3. 
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Rys.  2.3  Potencjał  ekonomiczny  energetyki  wiatrowej  w  regionach  Polski,  z  uwzględnieniem 
ograniczeń środowiskowych, [MW]. Źródło: Opracowanie własne IEO. 
 
Wykorzystanie  potencjału  ekonomicznego  zależy  jednak  od  uwarunkowań  rynkowych  i  polityki 
wyznaczającej  ich ramy. W procesie  inwestycyjnym, na etapie wyboru  lokalizacji duże znaczenie ma 
udział  największych  gospodarstw  rolnych  w  strukturze  własności  gruntów  w  regionie.  Oznacza  to 
mniejsze  trudności w pozyskaniu praw do gruntu oraz  konieczność negocjacji  lokalizacji  z mniejszą 
                                                 
 
 
14 Dotyczy  to  obszarów  NATURA  2000  (OSO  i  SOO),  parków  narodowych  i  krajobrazowych,  rezerwatów  przyrody  
i obszarów chronionego krajobrazu. 
15 Wiśniewski G. (red.). Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku. Ekspertyza dla 
Ministerstwa Gospodarki. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2007. 
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liczbą  stron  zainteresowanych  (średnio  w  Polsce  największe  gospodarstwa  stanowią  ok.  1,1%).  
Oszacowanie  potencjału  rynkowego  nie  uwzględnia  ograniczeń  infrastrukturalnych,  gdyż  są  one,  w 
odróżnieniu  od  innych  czynników,  możliwe  do  usunięcia  w  horyzoncie  czasowym  10‐20  lat  i  są 
zależne od uwarunkowań ekonomicznych i politycznych. 
  
Oszacowanie potencjału rynkowego (możliwej do wykorzystania w określonym horyzoncie czasowym 
części  potencjału  ekonomicznego)  jest  stosunkowo  trudne  i  wymaga  złożonego  modelowania 
makroekonomicznego. W długoterminowym horyzoncie czasowym (do 2050) dla Polski zagadnienia 
tego typu modelowane były za pomocą modelu MESAP w ramach projektu Energy [R]evolution16. O ile 
w  latach  2030‐2050  można  założyć,  że  wyniki  modelowania  stopnia  wykorzystania  potencjału 
ekonomicznego rozłożą się równomiernie w regionach (zwłaszcza w krajach unitarnych, jak Polska), o 
tyle  ocena  potencjału  rynkowego  do  roku  2020‐2030  jest  bardziej  skomplikowana.  Najbardziej 
efektywnym  scenariuszem  (zarówno  gospodarki  krajowej,  jak  i  korzyści  dla  regionu)    byłaby 
kontynuacja  (utrwalanie)  obecnego  rozkładu  regionalnego  realizacji  inwestycji  wielkoskalowych 
wyposażonych  w  nowe  turbiny  wiatrowe,  przy  założeniu  ograniczenia  wsparcia  dla  inwestycji  w 
turbiny używane i preferencji dla inwestycji o najlepszych wynikach ekonomicznych. W takiej sytuacji 
ulega  wyhamowaniu  rozwój  rynku  na  obszarach  o  mniejszym  potencjale  (spada  udział  projektów 
„przypadkowych”,  inicjowanych  i  lokalizowanych  z  uwagi  także  na  czynniki  pozarynkowe),  a 
województwa  znajdujące  się  aktualnie  na  pozycjach  liderów  w  rankingu  instalacji  nowoczesnych 
turbin  mogą  zdominować  rynek  do  roku  2020.  W  województwach  o  dużym,  aczkolwiek  nie 
wykorzystywanym dotąd potencjale należy spodziewać się bardzo powolnego przełamywania barier 
blokujących  inwestycje  i  rozwoju  dopiero  po  roku  2020.  Jest  to  stosunkowo  typowy  scenariusz,  w 
którym w  sprzyjających  warunkach  rynkowych  i  politycznych,  po  wprowadzeniu  oficjalnych  celów 
ilościowych  szybko  zyskują  obszary  posiadające  doświadczenia  we  wdrażaniu  nowych  technologii  
(tzw.  „early  starters”,  np.  rozwój  energetyki  wiatrowej  w  Hiszpanii,  rozwój  morskiej  energetyki 
wiatrowej na Morzu Północnym). Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 2.4. 
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Rys.  2.4  Potencjał  rynkowy  energetyki  wiatrowej  w  regionach  Polski  do  roku  2020.  Źródło: 
Opracowanie własne IEO. 
 
                                                 
 
 
16 Instytut Energetyki Odnawialnej IEO i Niemiecki Instytut Termodynamiki Technicznej DLR: Scenariusz zaopatrzenia Polski 
w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej. Warszawa, 2008 r.  
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Biorąc  pod  uwagę  aktualne  uwarunkowania  rynkowe  i  polityczne  do  roku  2020  najwięcej  turbin 
wiatrowych  zlokalizowanych  może  zostać  w  województwach  zachodniopomorskim,  pomorskim, 
wielkopolskim, kujawsko‐pomorskim i podlaskim.  Należy jednak podkreślić, że sytuacja ta może ulec 
zmianie  w  przypadku  zmiany  systemu  wsparcia  dla  energetyki  wiatrowej  na  poziomie  krajowym. 
Także  rozwój  technologii  wiatrowej  oraz  upowszechnienie  się  turbin  przeznaczonych  na  tereny  o 
niższych  prędkościach  wiatru  może  spowodować,  że  możliwe  stanie  się  wykorzystanie  nowych 
terenów – wzrośnie wówczas atrakcyjność województw Polski centralnej i wschodniej.  
 
Duże znaczenie może mieć także rozwój morskiej energetyki wiatrowej.  
Polska,  ze  względu  na  długość  linii  brzegowej  oraz  obszar morza  terytorialnego  i  wyłącznej  strefy 
ekonomicznej, posiada jeden z najwyższych potencjałów technicznych morskiej energetyki wiatrowej 
na Bałtyku. Potencjał ten jest jednakże znacznie ograniczony poprzez uwarunkowania środowiskowe 
oraz intensywne użytkowanie przestrzeni morskiej na inne cele gospodarcze.  
 
Brak  jest obecnie kompleksowego planu zagospodarowania dla polskich obszarów morskich. Trwają 
prace  nad  przygotowaniem  planów  pilotażowych,  w  których  uwzględnione  zostaną  również 
zagadnienia morskiej energetyki wiatrowej. Instytut Morski w Gdańsku podjął próbę zidentyfikowania 
obszarów,  które  mogłyby  być  wykorzystane  na  potrzeby  morskiej  energetyki  wiatrowej.  W 
szczególności wykluczono obszary: 
• zwyczajowych szlaków morskich i możliwych utrudnień nawigacyjnych, 
• wykorzystywane na cele militarne, 
• podlegające  ochronie  obszarowej  ze  względów  środowiskowych  (ochrona  brzegów,  NATURA 

200017), 
• wykorzystywane na cele rybołówstwa. 
 
W warunkach  polskich  oznacza  to w praktyce  konieczność  budowy  farm wiatrowych  poza morzem 
terytorialnym  (w  wyłącznej  strefie  ekonomicznej).  Założenie  realizacji  farm  wiatrowych  na  morzu 
poza obszarem NATURA 2000 powoduje, że wykluczone zostaną obszary do izobaty 20 m oraz Ławica 
Słupska. Całkowita powierzchnia obszarów, na których można zlokalizować morskie farmy wiatrowe 
została  przez  Instytut  Morski  określona  jako  3590  km2,  co  odpowiada  potencjałowi  technicznemu 
rzędu 35 GW. Uwzględniając  jednakże uwarunkowania  ekonomiczne  (np.  odległość od  lądu), należy 
ograniczyć go obecnie do ok. 20 GW.  Lokalizacje na Ławicy Środkowej, jako odległe od lądu o ponad 
80  km  mogą  zostać  wykorzystane  dopiero  w  dalszej  perspektywie  czasowej.  Do  roku  2020  (ze 
względu  na  stan  rozwoju  aktualnie  przygotowywanych  projektów  wiatrowych)  najbardziej 
prawdopodobne jest wykorzystanie lokalizacji po wschodniej stronie Ławicy Słupskiej, na wysokości 
odpowiadającej województwu pomorskiemu.  
 
Tab. 2.1 Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce, podsumowanie obliczeń. 

Na lądzie  Na morzu  

Moc (GW) Energia (TWh) Moc (GW)  Energia (TWh)

Potencjał teoretyczny  3100 6830 130  380

Potencjał techniczny  1400 3600 130  380
Potencjał techniczny z 
uwzględnieniem ograniczeń 
środowiskowych 

600 1500 20  60

Potencjał ekonomiczny  82 210 7,5  22,5

Potencjał rynkowy 2020  11,5 28 1,5  4,5

                                                 
 
 
17 Należy podkreślić, że obecnie istnieją w Polsce koncepcje projektów farm wiatrowych zlokalizowanych na morzu 
terytorialnym oraz na  obszarach NATURA 2000; nie stanowią one jednak przedmiotu niniejszego opracowania. 
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Podsumowując,  realny  potencjał  rynkowy  energetyki  wiatrowej  w  Polsce  do  roku  2020  wynosi 
obecnie ok. 11,5 GW lądowej energetyki wiatrowej, oraz 1,5 GW morskiej energetyki wiatrowej. Są to 
wielkości  znacznie wyższe  od  zakładanych w polskim KPD  (rys.  1.5),  który  przewiduje  jedynie  500 
MW morskiej  energetyki  wiatrowej  oraz  6150 MW  energetyki  wiatrowej  lądowej  (w  tym  550 MW 
małych elektrowni wiatrowych). 
 
Także  po  roku  2020  możliwy  jest  dalszy  rozwój  energetyki  wiatrowej.  Wyniki  modeli 
makroekonomicznych18 wskazują,  że dzięki wsparciu dla energetyki odnawialnej do roku 2020 oraz 
poprawie efektywności wytwarzania i użytkowania energii, moce wytwórcze w OZE mogą sięgnąć 83 
GWe  w  2050  r.  Scenariusz  ten  przewiduje  największy  przyrost  i  udział  mocy  zainstalowanych  dla 
energetyki wiatrowej (ponad 40 GWe lądowych farm wiatrowych w 2050 r.), a  to ze względu na fakt, 
że  jest  to  technologia  już  obecnie  stosunkowo  najbardziej  dojrzała  rynkowo  i  posiada  znaczący 
potencjał  techniczny  w  Polsce.  Wg  takiego  scenariusza  udział  elektrowni  wiatrowych  w  produkcji 
energii elektrycznej będzie szybko wzrastać do 44.8% w 2030 r.  oraz 66% w 2050 roku. Dopiero po 
roku  2020  (ze  względu  na  długi  okres  niezbędny  do  przygotowania  i  realizacji  inwestycji)  należy 
spodziewać  się  znaczącego  rozwoju  morskich  farm  wiatrowych  na  polskich  obszarach  morskich. 
Wzrostowi  udziału  energetyki  wiatrowej  w  pokryciu  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  w 
perspektywie  długookresowej  sprzyjać  będzie  systematyczne  podnoszenie  produktywności 
elektrowni i farm wiatrowych, także w stosunku do innych technologii generacji.  
 
 
3.INTEGRACJA ENERGETYKI WIATROWEJ Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ 
Warto także w tym miejscu przeprowadzić dyskusję udziału mocy zainstalowanych w elektrowniach 
wiatrowych do całkowitej mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, przy założeniu pełnego, 
wyżej  oszacowanego  (tabela  2.1)    wykorzystania  potencjału  rynkowego.  Udział  ten  sięga  10,6%  w 
2015  r.  i  23,6%  w  2020  r.  jeżeli  chodzi  o  moce,  oraz  odpowiednio  23,9%  w  zużyciu  energii 
elektrycznej.  W  porównaniu  z  obecnym  udziałem  mocy  elektrowni  wiatrowych  w  systemie 
elektroenergetycznym Polski  (w 2011  roku:  7% w  stosunku do maksymalnego  zapotrzebowania na 
moc  i  6%  mocy  dyspozycyjnej  w  systemie),  wskaźniki  te  mogą  wydawać  się  stosunkowo  duże. 
Jednakże  już  obecnie  niektóre  kraje  intensywnie  rozwijające  energetykę  wiatrową  wykazują 
porównywalny  jej  udział w  systemie  i  planują  jego  powiększenie19  (np.  Hiszpania  –  obecnie  ponad 
20%, planowane ponad 50%, Dania – 23%,  już w 2025 r. planowane 50%, Niemcy – planowane 39% 
w 2020  r.).   Na  rysunku przedstawiono  jak wyglądała  penetracja mocy wiatrowych w  europejskich 
systemach energetycznych w 2007 r.  
 
Wobec  faktu,  że  Dania  już  w  roku  2007  osiągnęła  poziom  penetracji  systemu  porównywalny  z 
prognozowanym  w  Polsce  w  2020  r.  w  przypadku  pełnego  wykorzystania  potencjału  rynkowego, 
uzyskane  wyniki  nie  wydają  się  w  żadnej  mierze  kontrowersyjne.  Warto  nadmienić,  że  zgodnie  ze 
scenariuszem  przyjętym  w  KPD  w  Polsce  dopiero  w  2018  r.  udział  mocy  elektrowni  wiatrowych 
przekroczy 20% całkowitej mocy zainstalowanej w systemie, co nawet obecnie jest uznawane za próg 
tzw. „niskiego stopnia penetracji” niestabilnych mocy w systemie. 
 
Wyniki  porównań  międzynarodowych  znajdują  pełne  potwierdzenie  w  analizach  odniesionych 
bezpośrednio do uwarunkowań krajowych, wynikających ze struktury wywarzania energii i profilu jej 
zużycia  jak  i  warunków  meteorologicznych,  co  najmniej  w  zakresie  „niskiej  penetracji  wiatrowej”. 

                                                 
 
 
18 Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) i Instytut Technicznej Termodynamiki w niemieckim Centrum Przestrzeni 
Kosmicznej (DLR): Scenariusz długookresowego zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii, Warszawa, 2008. 
19 Garrad A., Gardner P. Developments in wind turbine technology and energy forecasting for high wind penetration. W: Large 
scale integration of wind energy, EWEA policy conference, Bruksela, listopad ‘2006 
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Wykonana  w  2011  roku  analiza  (Kacejko  i  Wydra,  2011)20  dotyczyła  oceny  wpływu  generacji 
wiatrowej  na  funkcjonowanie  krajowego  systemu  energetycznego  (KSE)  i  sprawdzenia,  czy  w 
najbliższej  przyszłości  będzie  ona  powodowała  zwiększenie  potrzeb  regulacyjnych  jednostek 
konwencjonalnych.  Autorzy  analizowali  też  możliwe  do  wystąpienia  ograniczenia  generacji  o 
charakterze bilansowym w farmach wiatrowych. Jak wynika z badań, farmy wiatrowe, które miałyby 
powstać do 2020 roku (12 000 MW; założenie zbliżone do potencjału ocenionego przez IEO), nie będą 
istotnie  wpływały  na  funkcjonowanie  KSE. Wyniki  badań  wskazują,  że  całkowita  liczba  godzin,  dla 
których  należałoby  rozpatrywać  ograniczenie  generacji  wiatrowej  z  przyczyn  bilansowych,  nie 
powinna przekraczać pięciuset  rocznie,  a  okres  trwania największych  ograniczeń nie  przekracza  10 
godzin w  roku.  Autorzy  uzasadniają,  że  te,  w  sumie  niewielkie,  ograniczenia  są  efektem  znacznego 
terytorialnego rozproszenia lokalizacji farm i tym samym różnic w warunkach wietrzności oraz braku 
korelacji  pomiędzy  zmianami  prędkości  wiatru  i  losowymi  zmianami  obciążenia.  Dzięki  temu 
energetyka wiatrowa nie  zwiększa w  sposób  zasadniczy wymagań wobec możliwości  regulacyjnych 
jednostek konwencjonalnych. 
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Rys.  3.1  Poziom  penetracji  systemu  elektroenergetycznego  przez  energię  z  wiatru  dla  wybranych 
krajów UE, 2007. Źródło: Wind Energy – The Facts, 2008. 

 
Na problem można też patrzeć z szerszej perspektywy kosztów systemowych oraz z uwzględnieniem 
bardziej  zróżnicowanego  udziału  także  innych  (poza  energetyką  wiatrową)    zmiennych  mocy 
energetyki odnawianej w systemie, w tym źródeł fotowoltaicznych. Zagadnieniu temu poświęcony był 
międzynarodowy  projekt  GIVAR  (The  Grid  Integration  of  Variable  Renewables),  którego  wyniki 
zostały opublikowane w najnowszym raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA 2011)21. 
Wyniki raportu wskazują, że w Europie energetyka wiatrowa i fotowoltaika wzajemnie się uzupełniają 
                                                 
 
 
20 Kacejko P. M. Wydra: Energetyka wiatrowa w Polsce ‐ Wybrane problemy oddziaływania zmienności generacji wiatrowej 
na system elektroenergetyczny. Materiały z VI Konferencji „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce. Ożarów Mazowiecki 12‐14 
kwietnia 2011 r. Wyd. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 2011 r.,  
21 International Energy Agency: Harnessing Variable Renewables, Paris, 2011. 
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zmniejszając  dodatkowo  sumarycznie  potrzeby  i  koszty  bilansowe  w  regionalnych  systemach 
energetycznych.  Wskazują  także,  że  przy  dobrym  planowaniu  i  optymalnym  wykorzystaniu 
uwarunkowań geograficznych  i  infrastrukturalnych udział mocy niestabilnej ze źródeł odnawialnych 
w systemach Europy Północnej może wynosić już obecnie 48%, a we wschodnich regionach USA 45%. 
Szczegółowe  analizy  kosztowe  odniesione  tylko  do  energetyki  wiatrowej,  na  podstawie  badań 
wykonanych  dla  sieci  Stanów  Zjednoczonych,  szacują  koszty  bilansowania  energii  z  elektrowni 
wiatrowych  na  mniej  niż  2,5  EUR/MWh,  w  warunkach,  w  których  udział  energii  w  nich 
produkowanych  nie  przekracza  20%  i  potem  nieznacznie  tylko  wzrastają,  o  ile  nie  uwzględni  się 
powszechnego wprowadzania inteligentnych sieci energetycznych. 
 
Zwiększeniu wykorzystania energii wiatru w Polsce i ułatwieniu integracji z siecią, zwłaszcza w latach 
2015‐2020, będzie sprzyjała    rozbudowa  i modernizacja  sieci elektroenergetycznej  (w szczególności 
duże  znaczenie  będzie  miała  budowa  połączeń  transgranicznych),    zmiana  struktury  wytwarzania 
energii,  jak  i  wprowadzane  już  obecnie  rozwiązania  pilotażowe  w  zakresie  inteligentnych  sieci 
energetycznych. 
 
 
 
4. EKONOMIKA ENERGETYKI WIATROWEJ  
Koszty w  energetyce  odnawialnej  silnie  zależą  od  uwarunkowań  lokalnych  i  zwykle mieszczą  się w 
dość szerokim zakresie, zwłaszcza w sytuacji gdy nowe technologie wchodzą na rynek. Warto zatem 
bazować na danych oficjalnych  i uśrednionych dla większej grupy krajów, a w szczególności państw 
członkowskich  UE,  gdzie  systemy  wsparcia  i  rynki  energii  diametralnie  się  od  siebie  nie  różnią. 
Efektywność  ekonomiczna poszczególnych  technologii  energetycznych,  dla warunków uśrednionych 
dla  całej  UE,  została  przedstawiona  w  dokumencie  Komisji  Europejskiej  (do  chwili  obecnej  są  to 
najbardziej  oficjalne  dane):  Źródła  Energii,  Koszty  Produkcji  i  Eksploatacji  technologii wytwarzania 
energii elektrycznej, produkcji ciepła i transportu”22. Stanowi on załącznik do „Drugiego strategicznego 
przeglądu sytuacji energetycznej” (tzw. Second Strategic Energy Rreview), w ramach tzw. planu działań 
na  rzecz  bezpieczeństwa  energetycznego  i  solidarności  energetycznej  UE23.  Dokonano  w  nim 
porównania  kosztów  różnych  technologii  wytwarzania  energii,  włącznie  z  systemami  energetyki 
odnawialnej, w szczególności technologii wytwarzania energii elektrycznej obecnie i w perspektywie 
2020 r. W celach porównawczych, wszystkie koszty zostały sprowadzone do € w 2005, na podstawie 
średniorocznej  stopy  wzrostu  inflacji  dla  „Strefy  Euro”,  zgodnie  z  danymi  Eurostat  (po  uprzednim 
ewentualnym  przeliczeniu  na  €  z  innych  walut  wg  średniego  kursu  wymiany  w  danym  roku). 
Podstawowymi  wskaźnikami,  których  użyto  do  porównania  opłacalności  ekonomicznej 
poszczególnych  technologii były:  nakłady  inwestycyjne, koszty eksploatacyjne oraz całkowite koszty 
produkcji energii. 
 
Wysokość  jednostkowych  nakładów  inwestycyjnych  dla  różnych  technologii  wytwarzania  energii 
elektrycznej z OZE, wyrażoną w €2005/kW mocy zainstalowanej zilustrowano na rysunku 4.1.  

                                                 
 
 
22 Commission of  the European Communities: Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies  for Power 
Generation, Heating and Transport, SEC(2008)2872, Bruksela, 2008 
23 Commission of the European Communities: Second Strategic Energy Review   AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY 
ACTION PLAN COM(2008)781, Bruksela, 2008. 
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Rys  4.1.Wysokość  jednostkowych  nakładów  inwestycyjnych  w  €2005/kW  dla  różnych  technologii 
produkcji energii elektrycznej. Źródło: Komisja Europejska, opracowanie  własne  IEO. 
 
Poziome słupki na wykresie pokazują zróżnicowanie kosztów wybudowania  instalacji  energetycznej 
w danej  technologii oraz  zakresy  zmienności kosztów w UE.   Energetyka wiatrowa  lądowa zdaniem 
Komisji Europejskiej jest nie tylko najtańszą inwestycyjnie „zieloną” technologią wytwarzania energii 
elektrycznej,  ale  również  wykazuje  najniższą  rozpiętość  kosztów.    Wchodząca  dopiero  szerzej  na 
rynek  morska  energetyka  wiatrowa,  należy  również  do  obecnie  najtańszych  technologii  i  ustępuje 
tylko instalacjom odzysku gazu wysypiskowego, których względnie niewielki potencjał zarówno w UE, 
jak i w Polsce został już w dużym stopniu wykorzystany. 
 
Jeszcze  korzystniej  energetyka wiatrowa wypada przy porównaniu  kosztów eksploatacyjnych  –  rys. 
4.2. W  tym  przypadku  koszty  dla  lądowych  farm wiatrowych  są  najniższe,  a  bezpośrednio  po  nich 
plasują się farmy wiatrowe na morzu. 

[€2005/kW] 
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Rys.  4.2  Koszty  eksploatacyjne  przy  produkcji  energii  elektrycznej  w  €2005/kW.  Źródło:  Komisja 
Europejska, opracowanie własne IEO. 
 
Komisja  Europejska  przewiduje  znaczący  spadek  kosztów  i  poprawę    efektywności  ekonomicznej 
wszystkich  technologii  energetyki  odnawialnej. W  perspektywie  2020  r.  wszystkie  one  staną  się  w 
zasadzie konkurencyjne wobec energetyki konwencjonalnej i jądrowej. Na rysunku 4.3 przedstawiono 
przewidywane,  przeliczone  na  średnie,  koszty  produkcji  energii  elektrycznej  w  roku  2020  z 
odnawialnych  źródeł  energii.    Nawet  przy  stosunkowo  konserwatywnych  w  tym  przypadku 
założeniach,  dotyczących  produktywności  elektrowni  wiatrowych,  przy  uśrednionym  dla  farm 
morskich i lądowych koszcie 73 €/MWh (50‐95 €/MWh) będą one wówczas najtańszym odnawialnym 
źródłem energii elektrycznej. 
   
Energetyka wiatrowa wypada też bardzo dobrze w zestawieniu z kosztami produkcji energii ze źródeł 
konwencjonalnych. Zdaniem Komisji Europejskiej, koszty produkcji energii elektrycznej z elektrowni 
wiatrowych  w  2020  r.  w  UE  będą  porównywalne  z  kosztami  produkcji  energii  elektrycznej  w 
elektrowniach  jądrowych  (dane  sprzed  katastrofy  w  Fukushimie),  ale  będą  niższe  od  wszystkich 
innych technologii wytwarzania energii elektrycznej ze spalania węgla, gazu  i ropy naftowej,  i  to we 
wszystkich przyjętych scenariuszach zmian cen paliw kopalnych.  
 
Zdaniem Komisji Europejskiej  farmy wiatrowe charakteryzują się też najkrótszym okresem budowy, 
porównywalnym  z  instalacjami wykorzystania  gazu wysypiskowego.  Komisja  Europejska  podkreśla, 
że  farmy wiatrowe  budowane  są w  UE w  czasie  2‐krotnie  krótszym  niż  systemy  kogeneracyjne  na 
biomasę, 4‐krotnie krótszym niż elektrownie wodne i 6‐krotnie krótszym niż elektrownie jądrowe. 
 



 

24 
 

 
Rys.  4.3  Przewidywane  średnie  koszty  produkcji  energii  elektrycznej  w  Europie  w  roku  2020  w 
€2005/MWh. Źródło: Komisja Europejska, opracowanie własne IEO. 
 
W  uwarunkowaniach  krajowych,  niezwykle  ważne  jest  też  porównanie  parametrów  kosztowych 
budowanych  w  tym  samym  czasie  (nowobudowanych  obecnie  i/lub  planowanych)  instalacji 
energetyki wiatrowej  z  reaktorami  jądrowymi. Taki  raport, na bazie   najbardziej  aktualnych danych 
Ministerstwa Energetyki Stanów Zjednoczonych, opracowany został przez Maryland Pirc Foundation, 
jako  wkład  do  dyskusji  nad  strategią  energetyczną  USA24.  Wyniki  raportu,  uzyskane  także  przy 
konserwatywnych  dla  energetyki  wiatrowej  założeniach,  prowadzą  do  wniosku,  że  energia 
elektryczna  z  obecnie  budowanych  elektrowni  wiatrowych  lądowych  będzie  60%  tańsza  niż  z 
elektrowni jądrowych – rys. 4.4. 

                                                 
 
 
24 Maryland Pirc Foundation (ed.): The high cost of nuclear power: why America should choose clean energy future over new 
nuclear reactors”. 2009. 
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Rys.  4.4 Ocena  kosztów produkcji  energii  z  nowobudowanych,  przyjaznych  dla  klimatu    technologii 
wytwarzania  energii  elektrycznej w USA, w USD/kWh.  Źródło: Maryland Pirc Foundation, US Energy 
Departament, 2009.  
 
Słupki  na  wykresie  zawierają  koszt  przyłączenia  do  sieci  i  przesyłu  energii  (transmission  & 
interconnection costs),  bez kosztów dystrybucji  (distribution costs). Kreskowany obszar  reprezentuje 
możliwy zakres kosztów, które zmieniają się w zależności od wyboru konkretnej  technologii i jakości i 
cen paliw, w  tym biomasy,  jak  i uwzględnia ew. błędy w szacowaniu kosztów. Autorzy zwracają  też 
uwagę  na  różną  produktywność  zainwestowania  jednego  dolara  USA,  mierzoną  ilością  energii 
elektrycznej dostarczonej do konsumentów i podkreślają, że jeden USD zainwestowany w energetykę 
wiatrową  daje  20‐100%  więcej  energii  niż  ten  sam  USD  zainwestowany  w  tym  samym  czasie  w 
budowę referencyjnego reaktora jądrowego.  
 
Nie mniej korzystnie energetyka wiatrowa wypada przy porównawczej ocenie kosztów redukcji emisji 
gazów  cieplarnianych,  zarówno  biorąc  pod  uwagę  unikniętą  dzięki  niej  emisję  bezpośrednią,  jak  i 
wielkość  emisji  skumulowanej  w  całym  cyklu  życia  technologii  LCA,  czyli  „od  kołyski  do  kołyski” 
(cradle  to  cradle).  Takie  właśnie,  kompleksowe  podejście  do  oceny  technologii  energetycznych  jest 
promowane przez nową dyrektywę 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii.  
Komisja  Europejska  w  cytowanym  wcześniej  raporcie  Second  Strategic  Energy  Review  wyceniając 
wartości wskaźników  emisji  bezpośredniej, w  CO2/MWh,  przyjęła,  że  są  one  zerowe  dla  elektrowni 
wiatrowych.  Natomiast  dla  nowoczesnych  systemów  zgazowania  węgla  i  turbin  gazowych  IGCC 
wynoszą  one  średnio  755  kg  CO2/MWh.  W  przypadku  liczenia  emisji  skumulowanej  metodą  LCA, 
wskaźniki te wynoszą odpowiednio dla energetyki wiatrowej 11‐14 kg CO2/MWh, dla węglowego IGCC 
855  kg  CO2/MWh,  a  w  przypadku  dobudowanej  dodatkowo  instalacji  CCS‐  270  kg  CO2/MWh.  Wg 
jednego  z  najbardziej  znanych,  chętnie  cytowanego  przez  środowiska  tzw.  energetyki  zawodowej, 
raportu nt. kosztów i potencjału redukcji emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznym opracowanego 
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przez McKinsey&Co25,  uśredniony  koszt  redukcji  emisji  dzięki  wprowadzaniu  energetyki  wiatrowej 
wynosi  od  14,5  do  22,1    €/tCO2  ‐  rys.  4.5. Warto  tu  dodać,  że  druga wartość  dotyczy  sytuacji  tzw. 
„wysokiej  penetracji”  energetyki  wiatrowej  w  systemie  (powyżej  20%  udziału  w  mocy 
zainstalowanej). 

 
Rys. 4.5  Koszt redukcji emisji ekwiwalentu CO2 [€/tCO2]. Źródło: McKinsey&Co ‘2009 
 
W przypadku technologii energetycznych dostępnych i promowanych obecnie oficjalnie w Polsce jako 
„przyjazne  dla  klimatu”  źródła  generacji  energii  elektrycznej  w  perspektywie  2020  r.,  energetyka 
wiatrowa jest praktycznie najtańszą dostępną opcją.  
 
Porównania  międzynarodowe  kosztów    energii  muszą    opierać  się  na  podobnych  założeniach, 
uwzględniać  różnice  w  systemach  podatkowych  i  bazować  na  tej  samej  metodzie  analiz.  Koszt 
produkcji jednostki energii jest obliczany obecnie już standardowo jako koszt rozłożony (levelized cost 
of  energy,  LCOE  w  walucie  na  MWh),  nazywany  też    potocznie  „uśrednionym”  (average  lifetime 
levelized  generating  cost).  Koszt  ten  oblicza  się  jako  iloraz  nakładów  do  efektów,  wyrażonych  w 
wartości  bieżącej.  Powyższe  dane  międzynarodowe  o  kosztach  i  konkurencyjności  energetyki 
wiatrowej  jako  zielonej,  bezemisyjnej  technologii  znajdują  potwierdzenie  w  opracowaniach 
podsumowujących  rynek  krajowy,  takich  jak  np.  opracowanie  przygotowane  przez  firmę 
Ernst&Young26. 
 
Zgodnie  z  wynikami  analiz  zawartych  w  ww.  opracowaniu  energetyka  wiatrowa  lądowa  jest  już 
obecnie w Polsce jedną z najtańszych technologii generacji energii elektrycznej z OZE. Z kolei morskie 
farmy  wiatrowe,  obecnie  charakteryzujące  się  stosunkowo  wysokimi  kosztami,  wg  innych 

                                                 
 
 
25 McKinsey&Company: Pathways to  low carbon economy, version 2 of the global greenhouse gases abatement costs curie. 
2009 
26 Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce. Raport przygotowany przez Ernst&Young przy współpracy 
z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, warszawa, marzec 2012 
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opracowań27 posiadają znaczący potencjał redukcji kosztów do 2020 roku, kiedy to należy spodziewać 
się uruchomienia pierwszych polskich morskich farm wiatrowych.  Sama obniżka kosztu LCOE dzięki 
zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych na skutek różnego rodzaju innowacji technologicznych, może w 
tym  czasie  sięgnąć  25%.  Dodatkowy  wzrost  produktywności  oraz  zmniejszenie  kosztów 
eksploatacyjnych może spowodować, że zaraz po 2020 roku morska energetyka wiatrowa stanie się 
technologią konkurencyjną wobec innych technologii OZE obecnych na rynku. 
 
Tabela  4.1  Nakłady  inwestycyjne,  koszty  eksploatacyjne,  współczynniki  wykorzystania  mocy  oraz 
referencyjne koszty energii oddawanej do sieci elektroenergetycznej wg. opracowania Ernst&Young26 
 

Rodzaje kosztów  jednostka 
Lądowe 
farmy 
wiatrowe  

Morskie 
farmy 
wiatrowe 

CAPEX  mln 
PLN/MW 

6,6 13,6 

Koszty operacyjne stałe  PLN/kW  110 320 
Koszty operacyjne 
zmienne 

PLN/MWh 35 25 

Wsp. wykorzystania 
mocy 

MWh/MW 2300 3100 

Szacunkowy jednostkowy 
koszt energii 
wyprodukowanej w 
nowych  źródłach 

PLN/MWh 466 713 

 
Energetyka  wiatrowa  jest  w  Polsce  również  konkurencyjną  technologią  energetyki  odnawialnej  w 
mikroskali – skali tzw. prosumenckiej, która w projekcie nowej ustawy o OZE ma być objęta systemem 
wsparcia  ‐  tzw.  gwarantowanymi  taryfami  typu  FiT  (ang.  feedintariff). W  tabeli  4.2  przedstawiono 
wyniki analiz  i obliczeń  jednostkowych, rozłożonych   kosztów produkcji energii LCOE (ang.  levelised 
cost of energy) wykonanych w Instytucie Energetyki Odnawialnej28.  
 
Tabela  4.2  Zestawienie  referencyjnych  parametrów  mikroinstalacji  i  małych  instalacji  OZE 
proponowanych do objęcia systemem taryf FiT i obliczone koszty produkcji energii LCOE. Źródło; IEO. 

                                                 
 
 
27 Pathways to Cost Reduction in Offshore Wind: Technology workstream, The Crown Estate, June 2012 
28 Instytut Energetyki Odnawialnej: Analiza możliwości wprowadzenia systemu feed‐in tariff dla mikro i małych instalacji 
OZE. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 2012. 
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Moc 
maksymalna  
źródła dla 
stałych taryf 

FiT

CAPEX OPEX Założony 
(bazowy) czas 
pracy w ciag 
roku z mocą 
nominalną  

Koszt 
jednostkowy 

LCOE  
produkcji 
energii w 

mikroźródle 
OZE

 [kW] [zł/kW] [zł/kW] [godz./rok] [zł/kWh]

Mikro i małe elektrownie wiatrowe  <50 8 600          207              900                  1,20

Małe elektrownie wiatrowe <200 7 400          167              1 300               0,70

Mikro systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem <10 7 819          256              900                  1,20

Małe systemy fotowoltaiczne wolnostojące <100 7 709          140              1 000               1,10

Mikro i małe biogazownie rolnicze <50 35 485        5 181          8 000               1,50

Małe biogazownie rolnicze <200 15 011        3 173          8 000               0,80

Małe elektrownie wodne <75 17 400        1 310          4 000               0,75

Mikro i małe jednostki kogeneracyjne na  biopłyny <50 8 847          6 218          8 000               1,10

Nazwa technologii  OZE                       
(mikroźródła i małe źródła)

 
 
Małe  elektrownie  wiatrowe  (MEWi)  o  mocach  50‐200  kW  są  najtańszymi  z  małych  instalacji  i,  o 
najniższych kosztach produkcji energii elektrycznej sprzedawanej do sieci. Koszt energii z MEWi (70 
gr/kWh)  zbliżony  jest  do  kosztu  energii  dla  odbiorców  końcowych  przyłączonych  do  sieci  niskiego 
napięcia. Podobnie w zakresie najmniejszych mocy do 40 (50 kW), obejmującej mikroźródła domowe, 
energia  wiatru  jest  konkurencyjną  technologią    w  stosunku  do  innych  OZE,  w  tym    do  tzw. 
prosumenckiej fotowoltaiki. 
  
 
5.  KORZYŚCI  GOSPODARCZE  I  SPOŁECZNE  WYNIKAJĄCE  Z  ROZWOJU 
ENERGETYKI WIATROWEJ  
Zaletą  energetyki  wiatrowej  w  aspekcie  społeczno‐gospodarczym  jest  korzystny  wpływ  na  rynek 
pracy  i  aktywność  gospodarczą.  Obecnie  w  Europie  sektor  ten  zapewnia  ponad  150  tys. 
pełnoetatowych stanowisk pracy (średnio, piętnaście pełnoetatowych miejsc pracy przypada na 1 MW 
mocy  zainstalowanej  w  ciągu  roku29).  Wg  prognozy  EWEA    zatrudnienie  w  sektorze  energetyki 
wiatrowej  w  UE  w  2020  roku  wzrośnie  do  ponad  350  tys.  miejsc  pracy.  Według  danych 
opublikowanych  przez  EurObserv’ER  201130,  w  latach  2009‐2010  najwięcej  osób  w  energetyce 
wiatrowej zatrudniono w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Danii, Francji oraz Wielkiej Brytanii.  
 

                                                 
 
 
29 Blanco, I.; Kjaer, Ch..: „Wind at Work – Wind energy job creation In the EU”, European Wind Energy Association, 2009 
30 http://www.eurobserv-er.org/pdf/barobilan11.pdf; http://www.bmu.de/english/renewable_energy/downloads 
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Rys.  5.1:  Skumulowana  liczba możliwych miejsc  pracy w  polskim  sektorze  energetyki  wiatrowej w 
latach 2010‐2020. Źródło: opracowanie własne  IEO. 

 
W  Polsce,  z  końcem  2011  roku  zatrudnionych  w  energetyce  wiatrowej  było  ponad  3000  osób 
(ekwiwalent  pełnoetatowych  stanowisk  pracy).  Przy  założeniu  pełnego  wykorzystania  potencjału 
rynkowego,  w  2020  r.  liczba  miejsc  pracy  w  sektorze  energetyki  wiatrowej  mogłaby  wzrosnąć  do 
około 66 tys. (rys. 5.1).  
 
Nie bez znaczenia jest także wpływ farm wiatrowych na dochody budżetów gmin. Zgodnie z wynikami 
wcześniejszych  symulacji  i  przyjętym  scenariuszem  rozwoju  energetyki wiatrowej w  2020  roku,  do 
kas  gminnych  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości  liczonego  od  posadowionych  na  terenie  gmin 
elektrowni wiatrowych, może wpłynąć nawet 212 mln zł (tab. 5.1). 

 
 
 
 
 
Tab.  5.1:  Zestawienie  szacunków dotyczących wysokości  podatków  odprowadzanych do  gmin przez 
właścicieli  elektrowni  wiatrowych  oraz  ich  udziałów  w  dochodach  własnych  gmin.  Źródło: 
opracowanie własne EC BREC IEO. 

Rok  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Wysokość podatków od EW 
wpływających do gminnych 
budżetów [mln. zł] 

69,4  87,7  105,3  136,1  165,5  182,3  198,2  212,3 

Dochody własne gmin 
wiejskich, 200831 [mld zł]  10,6  10,6  10,6  10,6  10,6  10,6  10,6  10,6 

Udział podatku od 
elektrowni wiatrowych w 
dochodach własnych gmin 
wiejskich, [%] 

0,7%  0,8%  1,0%  1,3%  1,6%  1,7%  1,9%  2,0% 

Udział podatku od 
elektrowni wiatrowych w 
dochodach własnych gmin o 
dobrych warunkach 

5,5%  7,0%  8,4%  10,8%  13,2%  14,5%  15,8%  16,9% 

                                                 
 
 
31 Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 
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wiatrowych,[ %] 

Jeżeli  założyć,  że  rozwój  energetyki  wiatrowej  odbywałby  się  na  obszarach  o  dobrych  warunkach 
wiatrowych,  które  obejmują  284  gminy  (zazwyczaj  wiejskie),  wpływy  z  tytułu  podatku  od 
nieruchomości stanowiłyby niemal 17% dochodów własnych tych gmin (rys. 5.2). 

 
Rys.  5.2:  Szacunki  dotyczące  udziału  podatków  wpływających  do  kas  gminnych  z  tytułu 
funkcjonowania  na  ich  terenie  elektrowni  wiatrowych  w  latach  2010‐2020.  Źródło:  opracowanie 
własne  IEO na podstawie danych statystycznych GUS 
  
Szacuje się, że w przypadku pełnego wykorzystania potencjału rynkowego, w 2020 roku dodatkowe 
dochody rolników z tytułu dzierżawy terenu pod elektrownie wiatrowe mogłyby wynieść ponad 100 
mln zł/rok.  Dla porównania warto dodać, że wysokość możliwych do uzyskania dopłat bezpośrednich 
do obszarów, które miałyby być wyłączone z działalności  rolniczej w wyniku zainstalowania 11 GW 
lądowej energetyki wiatrowej wynosi niecałe 166 tys. zł.  
 
Beneficjentem  rozwoju  energetyki  wiatrowej  w  Polsce  jest  całe  społeczeństwo.  To  na  państwie 
spoczywa obowiązek efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych i realizacji celów związanych z 
Pakietem  „3x20”,  ale państwo może  realizować  ten obowiązek w  szerszym kontekście korzyści.  Jest 
istotne, że rozwój energetyki wiatrowej generuje szereg korzyści dodatkowych, z których większość 
odczuwalna  jest w  społecznościach  znajdujących  się w mniej  korzystnej  sytuacji materialnej,  często 
„wykluczonych”  z  innych  form  rozwoju  gospodarczego.  Dzięki  wysokiej  efektywności  i 
konkurencyjności  energetyka  wiatrowa  swoim  rozwojem  nie  obciąża  nadmiernie  innych  grup 
społecznych i nie uszczupla wykorzystania na inne cele zasobów, jakimi dysponuje kraj, poprawiając 
jednocześnie poziom samowystarczalności energetycznej. 
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6.  WPŁYW ENERGETYKI WIATROWEJ NA ŚRODOWISKO 

6.1  Korzyści  dla  środowiska  wynikające  z  wykorzystania  energetyki 
wiatrowej  
 
Niewątpliwą  zaletą  energetyki  wiatrowej  jest  jej  korzystny  wpływ  na  środowisko  naturalne,  w 
szczególności wynikający z redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych. 
Biorąc pod uwagę cały cykl życia urządzeń, począwszy od ich produkcji, a skończywszy na recyklingu 
lub  utylizacji,  energetyka  wiatrowa  należy  do  najczystszych  i  zarazem  kosztowo  efektywnych 
technologii energetycznych. Rozwój tego sektora powoduje wyraźną redukcję kosztów zewnętrznych 
(środowiskowych)32,  jakie  należałoby  ponieść  przy  wykorzystaniu  konwencjonalnych  technologii 
wytarzania  energii  elektrycznej,  a  to  w  oczywisty  sposób  korzystnie  oddziałuje  na  gospodarkę  i 
społeczeństwo.  
 
Badania wpływu energetyki wiatrowej na środowisko, w  tym w szczególności na efekt cieplarniany, 
nie można prowadzić w oderwaniu od innych rodzajów energetyki,  jakie rozwój generacji wiatrowej 
stopniowo zastępuje czy eliminuje. Dotyczy to w sposób najbardziej oczywisty energetyki opartej na 
spalaniu paliw kopalnych, a w Polsce w szczególności   węgla.  Jednak   energetyka wiatrowa także   w 
porównaniu z innymi technologiami OZE ma  wyjątkowo korzystny i w całym systemie energetycznym 
będzie miała znaczący wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych (rys. 6.1). 

 
Rys. 6.1 Redukcja emisji CO2 w Polsce do 2020 r. dzięki wykorzystaniu energii wiatru, w mln ton/rok. 
Źródło: opracowanie własne  IEO. 

Przy  założeniu  pełnego wykorzystania  potencjału  rynkowego,  redukcja  emisji  CO2  do  atmosfery  za 
sprawą energetyki wiatrowej wyniosłaby 33 mln ton w 2020 r.  z dalszym potencjałem wzrostu do 65 
mln ton w 2030 r.  (rys. 6.1). Udział energetyki wiatrowej w całkowitej redukcji emisji CO2 z sektora 
energetycznego  w  Polsce  wzrósłby  z  ok.  0,7%  w  2010  r.  do  13,5 %  w  2020  r.  i  32,4% w  2030  r. 
Uzyskana  skala  redukcji  emisji  ma  bardzo  duże  znaczenie  z  punktu  widzenia  wymogów  realizacji 
całego  Pakietu  klimatycznego  UE  „3  x  20%”,  w  tym  także  wypełnienia  do  2020  r.  przez  Polskę 
dyrektywy  o  handlu  emisjami  (ETS).  Przyjmując  do  szacunków  uśrednioną  cenę  rynkową  redukcji 
emisji  CO2    na  poziomie  20  Euro/tonę  w  2020  r.  i    30  Euro/tonę  w  2030  r.,    wkład  energetyki 

                                                 
 
 
32  Koszty  zewnętrzne  są  to  koszty  ponoszone  przez  społeczeństwo  w  związku  z  niekorzystnymi  skutkami  działalności 
gospodarczej.  Zalicza  się  do  nich  m.in.  wydatki  związane  z  przywróceniem  zdrowia  ludzkiego,  utraconego  wskutek  np. 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego (wody, powietrza, gleby), koszty przywrócenia krajobrazu i inne.  
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wiatrowej   w redukcję emisji można ocenić na 660 mln Euro/rok w 2020 r.  i 1 950 mln Euro/rok w 
2030 r.  
 
Redukcja  emisji  gazów  cieplarnianych  to  nie  jedyny  pozytywny  efekt  środowiskowy  związany  z 
rozwojem energetyki wiatrowej w  Polsce,  zwłaszcza wtedy,  gdy  analiza  prowadzona  jest  dla  całego 
cyklu  życia  technologii  energetycznych.  Wszystkie  technologie  energetyczne  wpływają  bowiem 
negatywnie  na  różne  aspekty  życia  człowieka  i  przyrody.  Na  rysunku  6.2  przedstawiono  wyniki 
najnowszych  analiz  LCA  (w  całym  cyklu  życia,  z  m.in.  uwzględnieniem  nakładów  materiałowo 
energetycznych  na  produkcję  urządzeń  i  paliw)33  dla  kluczowych,  także  dla  Polski,  technologii 
energetycznych,  z  punktu widzenia  emisji  gazów  cieplarnianych  do  atmosfery w  całym  cyklu  życia. 
Wynika z nich, że energetyka wiatrowa, z pełnym uwzględnieniem energii skumulowanej, włożonej w 
produkcję,  eksploatację  i  utylizację  urządzeń  itp.  skutki  pośrednie,  jest  niezwykle  korzystną  i  tanią 
opcją „redukcyjną” przeciwdziałającą zmianom klimatu. Ilustrujący tę tezę wykres wykonano w skali 
logarytmicznej,  gdyż  technologie  energetyki  wiatrowej,  wodnej  i  geotermalnej  mają  wielokrotnie 
korzystniejsze  parametry  emisyjne  od  innych,  w  tym  technologii  energetycznego  wykorzystania 
biomasy. 

 
Rys.  6.2  Redukcja  emisji  ekwiwalentu  CO2  w  całym  cyklu  życia  technologii  wytwarzania  energii 
elektrycznej. Opracowanie własne  IEO34, na podstawie: Francesco Cherubinia et all. 

Energetyka  wiatrowa  wypada  jeszcze  korzystniej  w  przypadku  uwzględnienia  pełnych  kosztów 
zewnętrznych. W tabeli 6.1 zestawiono wyniki badań z wykorzystaniem metody LCA35 obrazujących 
koszty  marginalne  wpływu  wykorzystania  paliw  kopalnych  i  biomasy  oraz  energetyki  jądrowej  i 
wiatrowej  na  koszty  zewnętrzne  w  społeczeństwie,  gospodarce  i  przyrodzie,  powstające  przy 

                                                 
 
 
33 Francesco Cherubinia et all: Energy‐ and greenhouse gas‐based LCA of biofuel and bioenergy system. Key  issues, ranges 
and recommendations. Resources, Conservation and Recycling 53 (2009) 434–447 
34  W  opracowaniu  przyjęto  konserwatywne  dla  warunków  polskich  założenie  co  do  skali  emisji  gazów  cieplarnianych  z 
bezpośredniego spalania węgla (500 kg CO2‐eq./GJe; 4GJ kopaliny/GJe)  i dość korzystne parametry dla gazu (100 kg CO2‐
eq./GJ; 2GJ kopaliny /GJe). 
35 Azqueta, D., Delacamara, G., Gomez, C.M., 2004. The economic value of environmental externalities from power generation: 
a comparative analysis through uniform world models. In: First Atlantic Workshop on Energy and Environmental Economics. 
International Association for Energy Economics, La Toja, Spain, September 2004. Cytat za Marıa Isabel Blanco, Diego Azqueta, 
Energy Policy 36 (2008) 357–366. 
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wytwarzaniu  energii  elektrycznej. W analizach użyto pojęcia  „kosztów marginalnych36”,  porównując 
technologie  o  tych  samych  punktach  startowych,  tzn.  uwzględniając  rożny  stan  wykorzystania 
(naruszenia)  zasobów  i  sytuację,  jaka  powstaje  przy  budowie  dodatkowych  mocy  (unikając 
porównania nowej jednostki mocy ze zamortyzowaną).  
 
Uzyskane wyniki  prowadzą  do wniosku,  że w  przypadku  użycia  do  obliczeń  umiarkowanie wysoko  
wycenionych  kosztów  klimatycznych  (20  €/tonę  CO2  ,  ok.  2‐krotnie  niżej  od  przyjmowanej  przez 
Komisję Europejską do obliczeń na lata  2013‐2020 ceny nabywania na aukcjach  uprawnień do emisji 
CO2),  obecnie  płacona  w  Polsce  cena  „zielonego  certyfikatu”  (świadectwa  pochodzenia),  choć  dość 
wysoka  (rzędu  50‐60€/MWh),  nie  pokrywa  różnicy  w  kosztach  zewnętrznych  w  przypadku 
zastępowania energią wiatru generacji energii elektrycznej z węgla. Tak więc nie wszystkie korzyści 
społeczne związane z energetyka wiatrową znajdują jeszcze odzwierciedlenie na rynku energii.  

 
Tabela  6.1  Koszty  marginalne  wpływu  wykorzystania  paliw  kopalnych  i  biomasy  na  koszty 
zewnętrzne w społeczeństwie, gospodarce i przyrodzie w €/MWh. Źródło: Marıa Isabel Blanco, Diego 
Azqueta. 
   Węgiel 

brunatny 
Ropa  Gaz  Biomasa  Energia 

jądrowa 
PV  Energetyka 

wiatrowa 
Wpływ na zdrowie 
ludzi 

239,70  66,12 4,00 3,79 1,30  5,08  1,06

Wpływ na materiały i 
budowle 

0,75  0,20 0,01 0,01 0,00  0,01  0,00

Wpływ na uprawy 
rolnicze 

0,48  0,92 0,31 0,38 0,03  0,14  0,03

Razem bez efektów 
klimatycznych 

240,93  67,24 4,32 4,18 1,34  5,24  1,09

Razem z efektami 
klimatycznymi rzędu 
20 €/tonę CO2 

266,36  85,86 14,43 5,13 2,01  8,00  1,65

 

Analizy  porównawcze  wykonane  dla  przeciętnych  warunków  geograficznych,  klimatycznych  i 
geologicznych  w  UE  wskazują37,  że  energetyka  wiatrowa  dostarczyć  może  średniorocznie  mocy 
elektrycznej  ok.  2 W  na  jeden m2  powierzchni  ziemi,  energetyka  geotermalna  –  0,017 W/m2 mocy, 
podczas gdy specjalne uprawy energetyczne produkują paliwa z wydajnością 0,5 W/m2. W momencie 
szybkiego ubywania przestrzeni rolniczej w Polsce, ważną cechą energetyki wiatrowej jest możliwość 
wielofunkcyjnego (także rolniczego) wykorzystania obszarów, na których instalowane są elektrownie 
wiatrowe. 

 
Kwestia  gospodarowania  przestrzenią  przeznaczaną na pozyskanie  odnawialnych  zasobów energii  i 
ich wykorzystania do instalowania urządzeń OZE znajduje odzwierciedlenie w metodzie LCA, ale jest 
też  ważnym  kryterium  (tzw.  land  use  change)  dyrektywy  2009/28/WE,  uwzględnianym  w  postaci 
promowania wyłącznie  tzw.  „zrównoważoności  wykorzystania  zasobów”38.  Dyrektywa  zwraca m.in. 
uwagę  na  środki  podjęte  w celu  ochrony  obszarów,  które  dostarczają  podstawowych  usług  dla 
ekosystemu w sytuacjach  kryzysowych  (takich  jak  ochrona  działu  wodnego i kontrola erozji),  gleby, 
wody i powietrza, na pośrednie  skutki  zmiany sposobu użytkowania gruntów,  rekultywację  terenów 

                                                 
 
 
36 Koszt marginalny, zwany też krańcowym ‐ koszt,  jaki ponosi producent w związku ze zwiększeniem wielkości produkcji 
danego dobra o  jedną  jednostkę.  Stanowi przyrost kosztów całkowitych związany z produkowaniem dodatkowej  jednostki 
dobra.  Dla  typowych  procesów  gospodarczych  koszty  krańcowe  początkowo  maleją  wraz  ze  wzrostem  produkcji,  aż  do 
osiągnięcia minimum technologicznego. Dalsze  zwiększanie produkcji ponad minimum technologiczne będzie pociągało  za 
sobą coraz większe jednostkowe koszty kolejnych przyrostów produkcji i tym samym koszty krańcowe będą rosnąć. 
37 Dawid JC MacKey: Sustainable energy without hot air” . University of Cambridge, 2009.  
38 Artykuł 17 dyrektywy 2009/28/WE oraz uszczegółowienie tamże w art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 6 
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zdegradowanych,  unikanie  nadmiernego  zużycia  wody  na  obszarach,  na  których  jest  ona  dobrem 
rzadkim.  

 
Fot. 6.1 Farma wiatrowa w Cisowie k. Darłowa, wykorzystanie terenu farmy wiatrowej jako pastwiska 
dla koni (fot. IEO) 
 
Elektrownie wiatrowe nie generują dodatkowego zapotrzebowania na powierzchnię w takiej skali jak 
nawet najbardziej wydajne plantacje energetyczne. Tym samym nie uszczuplają przestrzeni pod inne 
kierunki  wykorzystania  i  zmniejszają  presję  na  wykorzystanie  bardziej  ograniczonych  zasobów 
energetycznych  czy  rolniczych.  Obecność  energetyki  wiatrowej  w  strukturze  wytwarzania  zielonej 
energii  elektrycznej  przeciwdziała  wzrostowi  cen  żywności,  ale  jednocześnie  daje  też  dodatkowy 
dochód rolnikom.  
 
6.2  Oddziaływanie  energetyki  wiatrowej  na  środowisko  i  zdrowie 
człowieka 
Produkcja energii z wiatru nie jest na świecie zjawiskiem nowym. Polskie doświadczenia dotyczą tylko 
ostatniego dziesięciolecia,  jednak na świecie  istnieją duże farmy wiatrowe działające od początku lat 
90‐tych  (np.  brytyjskie  Delabole).  Eksploatowane  elektrownie wiatrowe  są monitorowane  i  badany 
jest  ich wpływ na wszystkie  elementy  środowiska, w  tym na  człowieka. W  krajach  przodujących w 
rozwoju energetyki wiatrowej, takich jak Niemcy, Dania czy USA działają wyspecjalizowane instytucje 
badawcze  zajmujące  się  tymi  zagadnieniami  i  publikujące  wyniki  badań.  W  zakresie  bieżących 
oddziaływań  na    ludzi  oraz  zagrożenia  katastrofami    energetyka  wiatrowa  uchodzi  powszechnie  za 
najkorzystniejszą  ze wszystkich  technologii  energetycznych. Na  poświęconej  tej  sprawie konferencji 
ministerialnej  zorganizowanej  w  2004  roku  przez  Światową  Organizacje  Zdrowia  (WHO)39 
stwierdzono (wskazując wcześniej na wiele zagrożeń i ryzyko ze strony energetyki kopalnej i niekiedy 
odnawialnej,  np.  spalania  biomasy),  że  wpływ  energetyki  wiatrowej  na  zdrowie  ludzi  i  zagrożenia 
                                                 
 
 
39 Fourth Ministerial Conference on Environment and Health  - World Health Organization, The Future  
for Our Children, Budapest, Hungary, 23–25 June 2004 
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wypadkami jest pomijalny.   Warto   podkreślić, że do chwili obecnej niezależne badania naukowe nie 
potwierdziły wśród mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie turbin wiatrowych przypadków 
chorób lub pogorszenia się stanu zdrowia związanych z oddziaływaniem elektrowni. Ze względu na to, 
iż stwierdzenie to opiera się na danych pochodzących z wieloletniego monitoringu farm wiatrowych, 
należy  je  uznać  za  wysoce  wiarygodne.  W  niektórych  sytuacjach  można  co  najwyżej  mówić  o 
negatywnym  wpływie  na  komfort  zamieszkiwania  czy  pewnej  uciążliwości  na  którą  skarżą  się 
okoliczni  mieszkańcy.  Sytuacje  te  są  jednak  związane  na  ogół  z  błędami  w  lokalizacji  elektrowni, 
popełnianymi  zwłaszcza w pierwszej  fazie  rozwoju wielkoskalowej  energetyki wiatrowej  lub  też  ze 
starszymi typami elektrowni wiatrowych, ewentualnie z błędami w eksploatacji.  
 
 
W ostatnich  latach w energetyce wiatrowej dokonał  się  znaczący  postęp  technologiczny nie  tylko w 
zakresie  samej  produkcji  energii,  ale  także minimalizacji  potencjalnych wpływów na  środowisko, w 
tym człowieka. Postęp ten dotyczy nie tylko samej konstrukcji elektrowni wiatrowej, ale także metod 
jej lokalizacji i eksploatacji, oprogramowania służącego do optymalizacji  rozmieszczenia elektrowni w 
farmie wiatrowej oraz szacowania jej wpływu na środowisko itp.  
Za  najistotniejsze  elementy  funkcjonowania  farmy  wiatrowej  mogące  wpływać  na  samopoczucie 
człowieka uznaje się obecnie wpływ na walory krajobrazu oraz hałas w zakresie słyszalnym.  
 
Efekt  oddziaływania  na  krajobraz  i  wywołana  tym  zmiana  walorów  wizualnych  okolicy  są  obecnie 
traktowane  jako  jedno  z  poważniejszych  oddziaływań  energetyki  wiatrowej  na  środowisko,  w  tym 
człowieka.  Elektrownie wiatrowe w celu uzyskania maksymalnej produkcji energii są lokalizowane na 
terenach  otwartych,  w  punktach  wyniesionych  ponad  poziom  okolicy.  We  współczesnych 
konstrukcjach wieża  elektrowni ma wysokość  rzędu  100 m,  wraz  z  wirnikiem  całkowita wysokość 
elektrowni  to  niekiedy  ponad  150  m  –  taki  obiekt  umieszczony  na  otwartej  przestrzeni  w  sposób 
nieunikniony  dominuje  nad  krajobrazem  i  przez  część  osób  odbierany  jest  jako  wizualnie 
nieatrakcyjny. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na walory krajobrazu jest sprawą indywidualną 
i subiektywną. Główne czynniki, które maja na nią wpływ, to walory krajobrazowe terenu lokalizacji 
elektrowni  oraz  ogólny  stosunek  obserwatora  do  energetyki  wiatrowej.  Osoby  o  pozytywnym 
nastawieniu  do  energetyki  odnawialnej  z  reguły  są  w  stanie  zaakceptować  obecność  elektrowni 
wiatrowych, a niekiedy nawet uważają ten widok za atrakcyjny.  

Większość przypadków w których uważa się, że elektrownie wiatrowe w sposób znaczący zaszkodziły 
walorom  krajobrazowym  terenu,  związanych  jest  z  błędami  lokalizacyjnymi  popełnionymi  w 
początkowej fazie rozwoju energetyki wiatrowej. Przypadki takie notowane są w Niemczech i w Danii, 
gdzie ocenia się, iż w niektórych regionach wydano zbyt wiele pozwoleń na budowę farm wiatrowych, 
nie  troszcząc  się  o  ich  zintegrowanie  z  lokalnym  krajobrazem.  Efektem  jest  nagromadzenie  na 
stosunkowo małym obszarze wielu elektrowni różnych typów i wysokości, rozmieszczonych w sposób 
nieregularny, co tworzy poczucie „bałaganu” przestrzennego. Obecnie we wszystkich krajach, w tym w 
Polsce do zagadnień planowania przestrzennego rozwoju energetyki wiatrowej przykłada się znacznie 
większą  wagę.  Opublikowano  szereg  prac40  na  temat  zagadnień  doboru  koloru  elektrowni,  oraz 
możliwych sposobów ich rozmieszczania w celu minimalizacji wpływu wizualnego. Także producenci 
elektrowni przykładają coraz więcej wagi do projektowania  ich wyglądu  i nadania  im odpowiednich 
proporcji.  Zaletą  dużych  elektrowni  wiatrowych  jest  fakt,  że  są  one  umieszczane  w  większych 
odległościach  od  siebie,  a  ich  wirniki  obracają  się  wolniej,  przez  co  stają  się  elementami  mniej 
dominującymi  w  krajobrazie  (nie  przyciągają  wzroku  tak,  jak  obiekty  szybko  wirujące). W  ramach 
procesu oceny oddziaływania na środowisko inwestorzy często przygotowują wizualizacje i animacje 
projektowanej farmy wiatrowej, i w tym zakresie także rozwinęło się specjalistyczne oprogramowanie 
(patrz  fotografia  poniżej).  Na  etapie  projektowania  farmy  wiatrowej  analizuje  się  także  lokalne 
uwarunkowania krajobrazowe,  tak aby uniknąć wprowadzania zakłóceń na główne osie widokowe  i 
ochronić  obszary  o  wysokiej  wartości.  Niekiedy  stosuje  się  specyficzne  rozmieszczenie  elektrowni 

                                                 
 
 
40 http://www.snh.gov.uk/docs/A337202.pdf 
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wiatrowych, odwołujące się do struktur istniejących w krajobrazie, tak jak ma to miejsce np. na farmie 
wiatrowej w Kappel (Dania), gdzie linia turbin odwzorowuje linię brzegową (fot. 6.2) 

 
 

Fot. 6.2. Farma wiatrowa w Kappel z elektrowniami umieszczonymi wzdłuż linii brzegowej. Pewne 
zakłócenie wprowadza pojedyncza starsza elektrownia widoczna w górnej części zdjęcia po prawej 
stronie (fot. www.windpower.org) 

 
Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas pochodzenia aerodynamicznego (wynikający z ruchu 
skrzydeł  wirnika)  oraz  mechanicznego  (powodowany  przez  pracę  generatora  i  przekładni).  Należy 
jednak  podkreślić,  iż  w  nowoczesnych  typach  elektrowni  hałas  pochodzenia  mechanicznego  został 
zredukowany  praktycznie  do  zera  (poprzez  zmiany  w  konstrukcji  urządzenia  oraz  wprowadzenie 
odpowiedniej  izolacji  akustycznej  gondoli  elektrowni  wiatrowej),  a  jedyny  problem  stanowić może 
dźwięk  wytwarzany  przez  poruszający  się  wirnik.  Prowadzone  są  dalsze  prace  nad  ograniczeniem 
także  poziomu  hałasu  aerodynamicznego,  poprzez  np.  poprawę  właściwości  aerodynamicznych 
skrzydeł  elektrowni.  Producenci  elektrowni  wiatrowych  dostarczają  dla  każdego  typu  urządzenia 
informacje o poziomie dźwięku emitowanego u źródła, podając wartość gwarantowaną przy prędkości 
wiatru,  dla  której  elektrownia  osiąga  moc  nominalną.  Zwykle  dla  elektrowni  większej  skali  jest  to 
poziom  98‐106  dB,  przy  czym  niekiedy  oferuje  się  na  życzenie  nabywcy  dodatkowe  ograniczenie 
emisji  dźwięku,  kosztem  zmniejszenia  prędkości  wirnika. W miarę  oddalania  się  od  źródła  dźwięk 
słabnie  i  zwykle  w  odległości  300  m  od  elektrowni  nie  przekracza  50  dB  (w  zależności  od  typu 
elektrowni oraz wysokości wieży). Jednak przy projektowaniu rozmieszczenia elektrowni wiatrowych 
w  terenie  używa  się  specjalistycznego  oprogramowania,  które  umożliwia  nie  tylko  optymalizację 
rozmieszczenia  elektrowni  w  celu  uzyskania  maksymalnej  produkcji  energii,  ale  prognozuje  także 
poziom  hałasu  w  otoczeniu  farmy.  Dane  wejściowe  do  programu  stanowią  informacje  o 
ukształtowaniu  i  topografii  terenu  oraz  dane  klimatyczne,  uwzględnia  się  także  poziom  dźwięku 
generowany  przez  całą  farmę  wiatrową.  W  przypadku,  jeśli  obliczenia  wykażą,  że  mogłyby  zostać 
przekroczone dopuszczalne poziomy dźwięku, możliwa jest zmiana lokalizacji elektrowni do momentu 
uzyskania satysfakcjonujących rezultatów. Program umożliwia także sprawdzenie natężenia dźwięku 
w konkretnym punkcie, takim jak np. dom mieszkalny, w celu upewnienia się o braku uciążliwości. 

Już  w  odległości  300  m  od  elektrowni  wiatrowej  hałas  porównywalny  jest  z  odczuwanym  w 
pomieszczeniach  biurowych  i  znacznie  słabszy  niż  intensywne  odgłosy  cywilizacyjne.  Odbiór 
elektrowni wiatrowych  jako hałaśliwych  lub nie, w dużym  stopniu  zależy od  stopnia  świadomości  i 
doświadczeń społeczności  lokalnej oraz ogólnego nastawienia  ludności do energetyki wiatrowej. Np. 
badania opinii publicznej przeprowadzone przed zlokalizowaniem  elektrowni wiatrowych w Szkocji 
wykazały,  że  12%  ludności  na  terenach  przewidzianych  pod  budowę  miało  zastrzeżenia  i  obawy 
związane z możliwą uciążliwością akustyczną. Po zrealizowaniu inwestycji  i rozpoczęciu eksploatacji 
odsetek mieszkańców oceniających elektrownie jako hałaśliwe spadł poniżej 1%. 
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. 
  
Ogólnie  elektrownie  wiatrowe  generują  dźwięk  mieszczący  się  w  strefie  dźwięków  cichych.  W 
bezpośrednim  sąsiedztwie  elektrowni wiatrowej możliwa  jest  normalna  rozmowa  bez  podnoszenia 
głosu.  Pewne  problemy  może  stwarzać  fakt,  że  elektrownie  wiatrowe  z  reguły  są  lokalizowane  na 
terenach  pozamiejskich,  gdzie  naturalny  poziom  dźwięku  jest  bardzo  niski.  Wówczas  jednostajny 
szum emitowany przez  elektrownie może być odbierany przez mieszkańców  jako dźwięk uciążliwy. 
Niemniej jednak należy zdawać sobie sprawę, że w warunkach naturalnych, bez efektów wywołanych 
przez pracująca elektrownię silny wiatr także powoduje powstawanie dźwięków (szum drzew, dźwięk 
wywołany  opływem  przeszkód).  Elektrownia  wiatrowa  rozpoczyna  pracę  przy  pewnej  określonej 
prędkości  wiatru  (zwykle  4‐5  m/s),  której  to  prędkości  towarzyszą  już  pewne  naturalne  efekty 
akustyczne  (tło),  wzmagające  się  w  miarę  wzrostu  siły  wiatru.  Wbrew  obiegowym  opiniom, 
elektrownie  wiatrowe  nie  emitują  także  dźwięków  o  niskiej  częstotliwości  (infradźwięków)  na 
poziomie wyczuwalnym dla człowieka.  
 
Elektrownia  wiatrowa  jako  wielkiej  skali  konstrukcja  ruchoma  wprowadza  do  otoczenia  pewne 
specyficzne efekty optyczne. Są to głównie efekt stroboskopowy i efekt przemieszczającego się cienia. 
Uciążliwość obu tych efektów zależy od  lokalnych warunków terenowych  i klimatycznych,  jednak są 
one  zwykle  traktowane  jako  mniej  ważne  oddziaływania  elektrowni  wiatrowych.  Efekt 
stroboskopowy  powodowany  jest  przez  odbijanie  się  światła  od  poruszających  się  skrzydeł,  co 
powoduje  powstawanie  krótkich  błysków.  Obecnie  jednak  efekt  stroboskopowy  nie  jest  w  żadnym 
kraju  uznawany  za  problem  znaczący,  został  on  bowiem  praktycznie  wyeliminowany  poprzez 
zastosowanie  przez  producentów  elektrowni  matowych  powłok  i  farb,  które  zapobiegają  odbiciom 
światła.41  Ponadto  w  literaturze  medycznej  nie  stwierdzono  negatywnego  wpływu  efektu 
stroboskopowego na  zdrowie  człowieka.42  Innym efektem optycznym  jest  tak  zwany  shadow  flicker, 
czyli powstanie ruchomego cienia na terenach otaczających elektrownię wiatrową. Zjawisko migotania 
cieni zależy m.in. od liczby śmigieł turbiny oraz prędkości ich obrotów.  Współczesne turbiny obracają 
się  dostatecznie  wolno,  aby  nie  wywoływać  żadnego  szkodliwego  dla  zdrowia  efektu.  Istnieją  co 
prawda opinie, że migotanie cieni powodowane ruchem śmigła pracującej turbiny może powodować 
negatywne  skutki dla  zdrowia, na przykład wywoływać ataki padaczki u  ludzi  chorych na epilepsję. 
Jednakże zgodnie z opiniami specjalistów, są to  jedynie przypuszczenia nie potwierdzone badaniami 
naukowymi.43  
 
Farmy  wiatrowe  stanowią  potencjalne  zagrożenie  dla  ptaków.  Przyjmuje  się,  że  wpływ  farm 
wiatrowych  na  ptaki  dotyczy  czterech  aspektów:  zabijania,  odstraszania,  efektu  bariery  i  utraty 
siedlisk.  Śmiertelność ptaków wskutek kolizji  z  obiektami  farm wiatrowych  jest najbardziej  znanym 
rodzajem  oddziaływania  i  jednym  z  najbardziej  kontrowersyjnych  aspektów  rozwoju  energetyki 
wiatrowej.44    Należy  jednak  podkreślić,  iż  na  podstawie  licznych  obserwacji  przeprowadzonych  dla 
działających farm wiatrowych oraz obliczonego na ich podstawie współczynnika śmiertelności ptaków 
wynika,  iż  liczba  ich  kolizji  z  turbinami  wiatrowymi  jest  znacznie  mniejsza  niż  liczba  takich  
przypadków  spowodowana  kolizjami  z  samochodami,  czy  liniami  wysokiego  napięcia.45  Ponadto, 
liczba ptaków zabijanych przez turbiny wiatrowe zależy od takich zmiennych,  jak skład gatunkowy i 
zagęszczenie  ptaków  na  danym  terenie,  zachowania  poszczególnych  gatunków,  atrakcyjność 
żerowiskowa terenu  i  jego cechy topograficzne oraz przestrzenne rozmieszczenie  turbin.46 W Polsce 
większość  farm wiatrowych planowana  jest na obszarach użytków rolnych,  gdzie utrata  siedlisk ma 

                                                 
 
 
41 K. Michałowska‐Knap, Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka, IEO, Warszawa 2006 
42 Académie nationale de médecine, Groupe de Travail, Mars, 2006  
43 http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/upload/File/Migotanie%20cieni.pdf 
44 A. Wuczyński, Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w 
Polsce, Notatki Ornitologiczne, 2009, 50: 206‐227 
45 A L. Drewitt & Rowena H. W. Langston, Assessing the impacts of wind farms on birds, Blackwell Publishing Ltd, 2006, 148, 
29‐42 
46 A. Wuczyński, Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w 
Polsce, Notatki Ornitologiczne, 2009, 50: 206‐227 
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potencjalnie najmniej istotny wpływ na populację. Dominacja użytków rolnych w kraju stwarza dużą 
dostępność tego typu siedlisk, zatem utrata ich części nie powinna wywołać znaczących konsekwencji 
dla  stabilności  populacji  ptaków  krajobrazu  rolniczego.  Jednym  ze  sposobów  zniwelowania 
oddziaływania  turbiny wiatrowej na  lokalną  faunę  jest  odpowiednie  łączenie  funkcji  gospodarczych 
inwestycji, tj. sytuowanie farm w terenach z już istniejącą infrastrukturą drogową czy przemysłową – 
wzdłuż autostrad, na obrzeżach dużych zakładów, na hałdach – jednak każdorazowo po sprawdzeniu 
wartości przyrodniczej terenu.  
 
W warunkach  polskich  przed  uzyskaniem decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  niezbędnej 
przy  ubieganiu  się  o  pozwolenie  na  budowę  farmy  wiatrowej  inwestor musi  przedłożyć  raport 
oceny oddziaływania na  środowisko, w którym przedstawia wyniki badań wpływu    inwestycji na 
wszystkie  elementy  jej  otoczenia.  Sporządzenie  takiego  raportu  jest  jednym  z  najdłużej  trwających 
etapów  procedury  inwestycyjnej  i  wymaga  wielu  wcześniejszych  analiz  oraz  długotrwałego 
monitoringu  środowiska,  przy  uwzględnieniu  uwarunkowań  w  miejscu  przyszłej  lokalizacji  farmy 
wiatrowej.  Obejmują  one  m.in.:  monitoring  występowania  na  danym  terenie  ptaków  i  nietoperzy, 
analizy  rozprzestrzeniania  się  hałasu  z  farmy wiatrowej  i występowania  potencjalnych przekroczeń 
jego poziomów, jej wpływ na krajobraz. Stosunkowo rygorystyczne przepisy prawne obowiązujące w 
Polsce  w  zakresie  np.  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  powodują,  że  prawidłowo  zaplanowana, 
przygotowana  i  zrealizowana  inwestycja  nie  jest  uciążliwa  dla  lokalnego  ekosystemu,  w  tym 
człowieka.  Wydane  decyzje  administracyjne  z  reguły  nakładają  także  na  inwestora  obowiązek 
monitoringu  farmy  wiatrowej  po  jej  realizacji  (zwykle  monitoring  ptasi,  oraz  chiropterologiczny47 
często  także  pomiary  hałasu w  otoczeniu  turbin). W  przypadku  stwierdzenia  istotnego wpływu  na 
środowisko właściciel  farmy wiatrowej  jest  zobowiązany  do  podjęcia  środków  zaradczych.    Należy 
podkreślić,  że  w  Polsce  istnieją  10‐letnie  doświadczenia  eksploatacyjne  turbin  wiatrowych,  które 
potwierdzają,  że  nowoczesna,  prawidłowo  zrealizowana  farma wiatrowa  nie wykazuje  szkodliwego 
wpływu  na  środowisko.  Światowe  doświadczenia  w  tej  dziedzinie  obejmują  setki  tysięcy  turbin 
wiatrowych zlokalizowanych na bardzo zróżnicowanych obszarach i przykłady negatywnego wpływu 
na środowisko, wynikające z błędów  lokalizacyjnych stanowią wśród nich grupę marginalną. Są one 
jednak brane pod uwagę zarówno przy rozwoju technologii turbin wiatrowych, jak również narzędzi 
projektowania farm wiatrowych oraz doskonaleniu metod ich eksploatacji. 
 
 

7. AKCEPTACJA SPOŁECZNA ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE 
Wraz  z  dynamicznym  rozwojem  energetyki  wiatrowej  wzrasta  świadomość  społeczna  oraz  poziom 
wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz problemu globalnego ocieplenia. Według sondaży 
przeprowadzonych,  między  innymi,  przez  GFK  Polonia,  energetyka  wiatrowa  charakteryzuje  się 
wysokim poziomem akceptacji społecznej. 
Polacy  uważają,  iż  energetyka  wiatrowa  stanowi  skuteczną  metodę  dywersyfikacji  energetycznej  i 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym uniezależnieniu się od dostaw 
gazu  z  Rosji.  Statystycznie  największe  poparcie  dla  energii  wiatrowej  w  Polsce  wykazują  osoby  z 
wykształceniem  wyższym  w  przedziale  wiekowym  od  30  do  40  lat48.  Ta  grupa  społeczna  posiada 
największą wiedzę na temat zmian klimatycznych oraz wpływu emisji ze spalania paliw kopalnych na 
środowisko naturalne. Sugeruje to, iż wysoki wskaźnik akceptacji energetyki wiatrowej opiera się na 
przekonaniu  o  zerowej  emisyjności  technologii,  która  w  konsekwencji  prowadzi  do  zmniejszenia 
zanieczyszczenia  powietrza.  Ponadto przekonanie  to wpisuje  się w  generalny  trend proekologiczny, 
zgodnie z którym przeważająca większość Polaków chciałaby, aby Polska kojarzyła się z odnawialnymi 
źródłami energii, a nie spalaniem węgla, co przekłada się na poparcie dla rozwoju takich technologii 

                                                 
 
 
47 Stryjecki M., Mielniczuk K. 2011, Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 132 pp. ISBN 978‐83‐62940‐17‐2 
48 Red. B. Mroczek, Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wiatrowej i innych odnawialnych źródeł energii, raport na 
zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Szczecin 2011 
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jak  energetyka wiatrowa.49  Interesującym  faktem  jest,  iż  około  80% Polaków wolałoby mieszkać w 
pobliżu elektrowni wiatrowej, niż sąsiadować z elektrownią węglową lub jądrową.50  

 
Rys. 6.1 Odpowiedzi respondentów na zapytanie o chęć sąsiadowania z instalacjami energetycznymi. 
(CBOS, 2011) 
 
Odmienny  jest  stosunek  społeczności  lokalnych  do  konkretnych  inwestycji  z  zakresu  energetyki 
wiatrowej.  Nie  można  więc  kojarzyć  społecznej  percepcji  wynikającej  z  badań  opinii  publicznej    z 
akceptacją  energii  wiatrowej  przez  konsumentów  na  poziomie  lokalnym.  Polacy  nie  wykazują 
powszechnej chęci kupna energii odnawialnej, głównie ze względów ekonomicznych. Krytyka energii 
wiatrowej opiera się na argumencie, że pociąga ona za sobą określone koszty ekonomiczne, społeczne 
i  ekologiczne.  Argumentem  najczęściej  podnoszonym  przez  przeciwników  turbin  jest  nagła  zmiana 
krajobrazu powodująca spadek jego wartości wizualnych. Drugi z kolei argument przeciwko turbinom, 
to rozdrażnienie powodowane ich oddziaływaniem akustycznym, jednakże wielu badaczy twierdzi, że 
to nie hałas wytwarzany przez  turbiny stwarza niechęć do nich,  lecz negatywny stosunek powoduje 
rozdrażnienie przypisywane hałasowi51. 
Wraz ze wzrostem wiedzy  i  świadomości społecznej zwiększa się również poparcie różnych warstw 
społecznych  dla  energetyki  wiatrowej.  Lata  doświadczeń  oraz  przemyślane  planowanie 
rozmieszczenia  przestrzennego  elektrowni  wiatrowych  zniwelowały  błędy  lokalizacyjne  oraz 
technologiczne popełniane przy wdrażaniu technologii, a wraz z nimi takie uciążliwe czynniki, jak na 
przykład  hałas.52  Znamiennym  jest,  iż  obecnie  większość  Polaków  mieszkających  w  pobliżu  farm 
wiatrowych wykazuje zdecydowane poparcie dla tego typu źródła energii i przyznaje, że nie dostrzega 
negatywnych skutków zdrowotnych działania pobliskich farm wiatrowych53.  
Warto  podkreślić,  iż  poziom  wiedzy  obywateli  na  temat  energetyki  wiatrowej  uzależniony  jest  od 
efektywności działań o  charakterze edukacyjnym Państwa, mniejszych  jednostek administracyjnych, 
takich  jak  samorządy  gmin  i  powiatów,  jak  również  samych  firm  działających  w  branży  OZE. 
Akceptacja  społeczna  energetyki  wiatrowej  jest  niepodzielnie  powiązana  z  dostępem  do  rzetelnej 
informacji na temat technologii,  jej zalet, korzyści społecznych,  jak również ewentualnych zagrożeń i 
wad. Tylko uczciwa i rzetelna informacja ułatwia społeczeństwu zaakceptowanie i poparcie obecności 
farm wiatrowych w okolicy miejsca zamieszkania.  

                                                 
 
 
49 Sondaż GfK Polonia, 16.07.2012, http://energiawiatru.eu/wydarzenia/sondaz‐gfk‐polonia‐polacy‐przychylni‐energii‐
odnawialnej 
50 CBOS, 2011 
51 Z.Łucki, W.Misiak, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, PWN, Warszawa 2011 
52 K.Michałowska‐Knap, Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka, Instytut energetyki Odnawialnej, Warszawa 
2006 
53 http://energiawiatru.eu/wydarzenia/polacy‐akceptuja‐farmy‐wiatrowe‐w‐swoim‐sasiedztwie, 17.07.2012 
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Budowa  farm  wiatrowych  budzi  duże  zainteresowanie  lokalnych  społeczności.  Mieszkańcy 
dostrzegają korzyści z  lokalizacji takiej  inwestycji w ich sąsiedztwie ze względu na poprawę lokalnej 
infrastruktury  drogowo‐komunalnej  oraz  wzrost  dochodów  gminy  w  wyniku  podatków  płaconych 
przez inwestora. Takie zjawiska świadczą o tym, iż stopniowo zmienia się nastawienie społeczeństwa 
wobec  elektrowni  wiatrowych.  Statystyczny  Polak  ma  coraz  większe  szanse,  by  zobaczyć  turbiny 
wiatrowe w kraju i coraz więcej o nich wie. Nie oznacza to jednak, że poziom świadomości społecznej 
reprezentuje już zadowalający poziom.54 

Znaczący  wpływ  na  przychylne  nastawienie  społeczeństwa  oraz  administracji  samorządowej  do 
inwestycji  w  energetykę  wiatrową  ma  ilość  projektów  zrealizowanych  w  danym  regionie  Polski. 
Najbardziej wyraźne przełożenie wiedzy na poziom akceptacji występuje w województwie pomorskim 
i zachodniopomorskim. W odróżnieniu od wyżej wymienionych województw, poziom wiedzy na temat 
energetyki wiatrowej w pozostałych częściach Polski, a szczególnie w świętokrzyskim, lubelskim oraz 
mazowieckim  jest  relatywnie  niski.  Bez  skoordynowanych  i  zdecydowanych  działań  edukacyjnych 
szybka  zmiana  sytuacji  jest  niestety  mało  prawdopodobna.  Czynnikiem  utrudniającym  są  małe, 
agresywnie  działające  firmy  deweloperskie,  które  działając  w  sposób  nieprofesjonalny  negatywnie 
wpływają  na  odbiór  energetyki  wiatrowej  przez  lokalne  społeczności.55  Powoduje  to  mobilizację 
organizacji ekologicznych i grup obywatelskich, a w efekcie częste blokowanie inwestycji. Protesty nie 
występują tam, gdzie społeczeństwo uczestniczy w procesie decyzyjnym. Jeśli decyzja zostaje podjęta 
bez uprzednich konsultacji  i działań edukacyjnych,  lokalni mieszkańcy odczuwają dyskomfort  i mają 
poczucie niesprawiedliwości, co wywołuje opór przeciwko energetyce wiatrowej.56 Sprawę pogarsza 
fakt,  iż większość  z  tych  osób  nie ma  ukształtowanej  opinii  na  temat  energii wiatrowej,  a  całą  swą 
wiedzę  czerpie  z  nieudokumentowanych  publikacji  popularnych,  często  z  Internetu.  W  większości 
powielają  one  krążące  mity  o  negatywnym  wpływie  turbin  wiatrowych  na  zdrowie  człowieka  i 
środowisko.  Mity  te  wywierają  duży  wpływ  na  nastroje  społeczne  oraz  mają  swój  udział  w 
kształtowaniu  postaw  społecznych,  dlatego  też  pod  żadnym  względem  nie  mogą  być  ignorowane. 
Odpowiedzią  na  nie  powinny  być  poparte  naukowo  kontrprzykłady57,  jak  również  kampanie 
społeczno‐edukacyjne promujące wiatr jako czyste i odnawialne źródło energii.   

 
 
8. PODSUMOWANIE 
 
Energetyka wiatrowa w Polsce  jest  technologią produkcji zielonej energii o największych zasobach  i 
największym  potencjale  rynkowym  do  2020  roku,  z  perspektywami  rozwoju  także  w  kolejnych 
dekadach. Jako kraj o dużej powierzchni, zarówno terenów lądowych jak i obszarów morskich, Polska 
ma  ogromne  możliwości  lokalizacji  turbin  wiatrowych.  Potencjał  ten  nie  jest  jednak  obecnie  w 
znaczącym stopniu wykorzystany, a istniejące oficjalne scenariusze rozwoju (KPD, PEP2030) są mało 
ambitne i w małym stopniu wsparte rzeczywistymi działaniami wspierającymi rozwój tej technologii.  
 
Współczesna  energetyka  wiatrowa  jest  technologią  o  korzystnym  (w  porównaniu  z  innymi 
technologiami produkcji energii) wpływie na środowisko, a przy tym pozwalającą w sposób efektywny 
ekonomicznie realizować cele postawione przed Polską w ramach Pakietu klimatycznego UE. Rozwój 
technologii  doprowadził  do wyeliminowania  jej  wad  oraz  redukcji  kosztów  pozyskiwania  energii  z 
wiatru, wraz z dalszymi perspektywami ich spadku. Dodatkowo, energetyka wiatrowa ma potencjalnie 
bardzo  duże  znaczenie  dla  rozwoju  regionalnego  i  lokalnego,  poprzez  zwiększanie  przychodów 
                                                 
 
 
54 E. Kurdyła, M.Janowski, Kampania społecznoedukacyjna jako narzędzie wzrostu świadomości I akceptacji społecznej na 
przykładzie kampanii “Światowy Dzień Wiatru”, w: Człowiek  i środowisko. Świadomość i akceptacja społeczna, Pod red. B. 
Mroczek, Wrocław 2011 
55 http://www.polishwindenergy.com/index.php/pl/akceptacja‐energetyki‐wiatrowej, 16.07.2012 
56 Z.Łucki, W.Misiak, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, PWN, Warszawa 2011 
57 B. Mroczek, Mity, przekonania i stereotypy na temat farm wiatrowych w opinii dorosłych mieszkańców miejscowości 
położonych w pobliżu farm wiatrowych w Polsce, w: Człowiek  i środowisko. Świadomość i akceptacja społeczna, Pod 
red. B. Mroczek, Wrocław 2011 
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samorządów lokalnych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rynku dla firm produkujących urządzenia 
i komponenty dla tej technologii. 
 
Dlatego  też  znaczącą  rolę  odgrywa kształtowanie  polityki  państwa w  taki  sposób,  aby  gospodarka  i  
całe społeczeństwo mogło w pełni korzystać z olbrzymiego, niewykorzystanego potencjału tkwiącego 
w krajowych zasobach energii wiatru, wysoko rozwiniętej i efektywnej ekonomicznie technologii i już 
zdobytych doświadczeniach. Jest to ciągle niezwykle atrakcyjny i niedostatecznie wykorzystany obszar 
aktywności gospodarczej w Polsce. Potrzebne są dalsze prace nad większym (w stosunku do obecnej 
sytuacji) i bardziej wieloaspektowym (większe udziały oznaczają też więcej problemów do aktywnego 
rozwiązania)  odzwierciedleniem  roli  energetyki  wiatrowej  w  energetyce  i  w  krajowej  polityce 
energetycznej. 
 


