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Wstęp 
Zużycie energii przez ludność w większości przypadków dotychczas miało 

miejsce ze źródeł nieodnawialnych. Prognozy wskazują, że duża ich część na 
przestrzeni najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset lat ulegnie 
wyczerpaniu. Współczesna ludność jest mono uzależniona od dostępu do zasobów 
energetycznych, które umożliwiają jej codzienne funkcjonowanie. Zapotrzebowanie 
na energię stale rośnie i według dostępnych szacunków będzie rosło również  
w najbliższych latach. Dane te zmusiły społeczność międzynarodową do poszu-
kiwania możliwych rozwiązań tego problemu. Jedną z możliwości jest pozyski-
wanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) bazuje na naturalnych 
cyklicznych procesach przyrodniczych. Pozyskiwanie energii z OZE posiada kilka 
bardzo ważnych zalet, które powodują, że znaczenie tej energii systematycznie 
wzrasta i znajduje uznanie wśród społeczeństw. Źródła te nie powinny ulec 
wyczerpaniu, gdyż procesy z których energia jest pozyskiwana systematycznie się 
powtarzają. Pozyskanie energii z tych źródeł, a następnie jej użytkowanie nie ma 
lub ma jedynie znikomy wpływ na środowisko i klimat. Szacuje się, że źródła  
OZE są w miarę równomiernie dostępne dla społeczeństw, choć podkreślić należy, 
że jest to w głównej mierze uwarunkowane ukształtowaniem geograficzno-
klimatycznym. Wykorzystanie OZE daje szanse pozyskania energii przez regiony 
ubogie w źródła nieodnawialne (paliwa kopalne).  

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych pozwoliło w roku 2015 na 
pokrycie około 19% zapotrzebowania na energię. Z czego około 10% stanowiły 
nowoczesne odnawialne źródła energii, a około 9 tradycyjna biomasa.

1
 W dalszym 

ciągu jest to bardzo mało i liczba ta nie wykorzystuje całkowicie potencjału jaki 
wiąże się z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Renewables 2017 Global Status Report, Paris 2017, s. 30, http://www.ren21.net/wp-content/uploads/ 
2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf (pobrano 18.01.2018 r.) 
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1. Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie 
Można wyróżnić następujące rodzaje odnawialnych źródeł energii:

2
 

- energetyka wodna, prądów morskich, fal i pływów – wykorzystuje 
przemieszczające się masy wody m.in. z rzek, fal oraz prądów morskich  
i oceanicznych. Współcześnie służy głównie do wytwarzania energii 
elektrycznej. Z punktu widzenia środowiska jest to czyste źródło energii, 
gdyż nie powoduje emisji substancji towarzyszących przetwarzaniu energii 
do środowiska. Co ciekawe energetyka wodna jest najczęściej 
wykorzystywanym źródłem energii do produkcji energii elektrycznej. 
Szacuje się, że jej potencjał jest zdecydowanie większy niż energetyki 
jądrowej, 

- energia wiatru – jest efektem przemieszczania się mas powietrza, co  
z kolei jest konsekwencją nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosfe-
rycznego. Infrastruktura do pozyskiwania energii z wiatru może być zain-
stalowana na lądzie oraz morzu. Jest drugim pod względem zain-
stalowanych mocy źródłem energii odnawialnej. Rozwój energetyki wiatro-
wej w poszczególnych krajach jest na różnym poziomie, co wynika  
z różnych uwarunkowań klimatyczno-geograficznych, 

- energetyka słoneczna – znajduje wykorzystanie w produkcji ciepła  
lub energii elektrycznej. Jest zaliczana do najszybciej rozwijających się 
technologii. Od roku 2000 doszło do bardzo dużego wzrostu energii 
generowanej z energetyki słonecznej. Energia ta wykorzystywana jest jako 
źródło ciepła i zainteresowanie jej wykorzystaniem w tym kierunku stale 
wzrasta. Energia wykorzystywana jest do ogrzewania i produkcji ciepłej 
wody oraz znajduje zastosowanie w procesach przemysłowych, 

- biomasa – jest to substancja organiczna, która pochodzi od roślin  
i zwierząt, a konkretniej od ich odpadów i pozostałości. Obejmuje energię 
wydobywaną ze stałej biomasy, biogazu

3
 i biopaliw.

4
 Kluczowe znaczenie 

w tym sektorze przypisuje się energii z biopaliw, 

- energia Ziemi – pochodzi z wnętrza planety. Działa na zasadzie 
wykorzystania ciepła jakie znajduje się w kuli ziemskiej. Nie jest 
uzależniona od warunków atmosferycznych, dzięki czemu dostarcza prąd 
elektryczny na stałym poziomie. W porównaniu z energią wody i wiatru jest 
to źródło marginalne, jednak podkreślić należy, że znaczenie energii Ziemi 
cały czas wzrasta, co potwierdza m.in. wzrost zainteresowania inwestorów 
tym źródłem energii. 

Każde z zaprezentowanych źródeł energii ma określone wady i zalety (zob. 
tab. 1). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 T. Młynarski, M. Tarnawski, Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI 
wieku. Warszawa 2016, s. 131-141 

3
 Biogaz jest to gazowa postać biomasy. 

4
 Biopaliwa to ciekła postać biomasy. 
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Tabela nr 1: Zalety i wady odnawialnych źródeł energii 
 

 ZALETY WADY 

Energetyka 
wodna 

Brak emisji substancji, które 
towarzyszyłyby przetwarzaniu 

energii 

Ingerencja w środowisko naturalne 

Posiada większy potencjał niż 
energetyka jądrowa 

Źródło uzależnione od dostaw 
wody, co może powodować 

problemy z pozyskaniem energii w 
czasie suszy i niskiego stanu wód 

Przesiedlenia ludności 
Energia wiatru Elektrownie wiatrowe można 

lokalizować na lądzie oraz na 
morzu 

Wymaga odpowiednich warunków 
wiatrowych, które są bardzo 
nierównomierne na świecie 

Duża dostępność źródła Turbiny wiatrowe emitują hałas 

Brak kosztów związanych z 
pozyskaniem surowca 

Turbiny mogą powodować 
zakłócenia łączności radiowej 

Stosunkowo niskie koszty 
przetwarzania 

Turbiny stanowią zagrożenie dla 
poruszającego się w ich obrzeżach 

ptactwa 

Niski niekorzystny wpływ na 
środowisko 

Turbiny wiatrowe mogą negatywnie 
wpłynąć na krajobraz i tym samym 

wpłynąć na pogorszenie 
atrakcyjności miejsc w których 

powstają 

Elektrownie mogą powstawać 
na terenach nieużytkowanych 

Niestabilność pozyskiwanej energii 
wynikająca ze zmieniającego się 

natężenia wiatru 

Energia 
słoneczna 

Dostępna we wszystkich 
rejonach świata 

Nierównomierne nasłonecznienie 
rejonów świata 

Przyjazna dla środowiska 
naturalnego (brak emisji 
zanieczyszczeń i hałasu) 

Wysoki koszt instalacji 
fotowoltaicznych 

Zależność od warunków 
atmosferycznych 

Biomasa Jedno z najczystszych źródeł 
energii 

 

Produkowana z odpadów i 
pozostałości 

Energia 
geotermalna 

Niezależna od warunków 
atmosferycznych 

Konieczność powstania otworów o 
bardzo dużej głębokości 

Niski koszt eksploatacji 
instalacji służących do 

wydobycia energii 

Do produkcji energii elektrycznej 
niezbędne jest dotarcie do wody o 

temperaturze min. 100°C 

Ryzyko zanieczyszczenia wód 

Źródło: Opracowano na podstawie: T. Młynarski, M. Tarnawski, Źródła energii i ich 
znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku. Warszawa 2016, s. 131-136 

 

Szacowany udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii końcowej 
wyniósł w roku 2015 około 19% (zob. rys. 1). W dalszym ciągu zabezpieczenie 
większości potrzeb energetycznych ma miejsce z paliw kopalnych. Na arenie 
międzynarodowej podejmuje się natomiast działania celem ograniczenia udziału 
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energii pozyskiwanej z paliw kopalnych na rzecz energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych. 

 

Rysunek nr 1: Szacowany udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii 
końcowej, 2015 

 
Źródło: Oopracowano na podstawie: Renewables 2017 Global Status Report, Paris 

2017, s. 30, http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17- 8399_GSR_2017_Full 
_Report_0621_Opt.pdf (pobrano 18.01.2018 r.) 

 

Wszystkie źródła odnawialne zabezpieczyły potrzeby energetyczne w roku 
2015 w 19,3%. W tym nowoczesne odnawialne źródła energii stanowiły 10,2%,  
a tradycyjna biomasa 9,1%.

5
 W nowoczesnych odnawialnych źródłach energii 

wysczególniono natomiast następujące elementy, dzięki którym pozyskiwano 
energię: 

- biomasa, źródło geotermiczne, ciepło słoneczne – 4,2%, 

- energia wodna – 3,6%, 

- wiatr, energia słoneczna, biomasa, energia geotermalna – 1,6%, 

- biopaliwa dla trasportu – 0,8%.
6
 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii systematycznie wzrasta (zob.  
rys. 2). Oznacza to, że ze źródeł odnawialnych systematycznie produkuje się 
więcej energii.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Renewables 2017 Global Status Report, Paris 2017, s. 30, http://www.ren21.net/wp-content/uploads/ 
2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf (pobrano 18.01.2018 r.) 

6
 Ibidem 

78,4% 

2,3% 

19,3% 

Paliwa kopalne Energia atomowa Wszystkie źródła odnawialne
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Rysunek nr 2: Całkowita energia odnawialna (MW) 
 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: Renewable energy statistics 2017, International 

Renewable Energy Agency, Abu Dhabi 2017, s. 2, http://www.irena.org/-/media/ 
Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Jul/IRENA_Renewable_Energy_Statistics_2017.pdf 
(pobrano 19.01.2018 r.) 

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma szereg zalet i wad. Do zalet 
zalicyć można: 

- zwiększenie poziomu bepzieczeństwa energetycznego, 

- stworzenie nowych miejsc pracy, 

- promowanie rozwoju regionalnego i pobudzenie gospodarcze w lokalnych 
społecznościach, 

- korzyści ekologiczne, przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenu 
węgla”.

7
 

Do wad zaś zaliczyć można: 

- „nieprzewidywalność i niepwność co do ciągłej produkcji energii, 

- problemy z magazynowaniem pozyskanej energii, 

- koszty inwestycyjne oraz urządzeń i nowych technologii, 

- bariera braku wiedzy i związana z nią bariera informacyjna”.
8
 

 
2. Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla bezpieczeństwa energe-

tycznego 
W związku z dużym uzależnieniem ludności od dostaw energii, a także stale 

rosnącym zapotrzebowaniem w tym zakresie niezbędne jest podjęcie kroków 
celem zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo  
to można zdefiniować „jako stan braku zagrożenia przerwaniem dostaw energii i jej 
źródeł”.

9
 Można je rozpatrywać w różnych wymiarach, m.in.: 

- ekonomicznym, 

- strategiczno-geopolitycznym, 

- społecznym, 

                                                           
7
 T. Młynarski, M. Tarnawski, Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI 
wieku. Warszawa 2016, s. 136 

8
 Ibidem, s. 136 

9
 T. Młynarski, Wymiar energetyczny bezpieczeństwa Polski (w:) M. Pietraś, K. Wojtaszczyk (red.), 
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 2016, s. 117 
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- ekologicznym.
10

 
Wyróżnia się kilka grup zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego. 

Znajdują się wśród nich następujące rodzaje: 

- związane z przerwaniem dostaw energii z zagranicy (blokada dróg 
transportu, awaria, uszkodzenie lub zniszczenie systemów), 

- wynikające z ataku cybernetycznego na elementy energetycznej 
infrastruktury krytycznej, 

- wynikające z wyczerpania się zasobów energii i zużycia mocy wytwórczych 
elektrowni, 

- posiadające charakter ekonomiczny, 

- wynikające z utraty wpływu konkretnego państwa na infrastrukturę 
przesyłową i dystrybucję energii.

11
 

Ograniczenia dla sektora energetyki są zróżnicowane i akcentowane przez 
różnych autorów. „Sektor energetyki stoi przed ogromnymi wyzwaniami stając  
się podatny na szereg wielowymiarowych uwarunkowań. Wynikają one m.in. 
z zaostrzenia regulacji klimatycznych, ograniczenia zasobów energetycznych, 
rozwoju mechanizmów wspierających energetykę odnawialną, niestabilnością cen 
paliw czy trudnościami z dokonaniem ich prognozy”.

12
 

„Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego jest efektywność 
energetyczna oraz dążenie do zmniejszenia zużycia energii i zmiana źródeł 
energii…”.

13
 W ramach bezpieczeństwa energetycznego kluczowe jest nie tylko 

zapewnienie dostępu do energii dla gospodarki, ale również dla sfery społecznej,  
a w szczególności dla ludności. Obowiązek zagwarantowania dostępu do energii 
spoczywa na państwie. Zatem władze są zobowiązane podejmować szereg działań 
dzięki którym potrzeby energetyczne ich obywateli będą zaspokojone. Zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego musi zatem znaleźć odzwierciedlenie w obowią-
zujących aktach prawnych, a także dokumentach o znaczeniu strategicznym. 
Kluczowym zadaniem władz państwa jest zagwarantowanie „nieprzerwanej 
dostępności dostaw energii po przystępnych cenach i na oczekiwanym poziomie, 
przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego”.

14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa 2010, s. 13 
11

 P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne, między teorią a praktyką. Warszawa 2015, s. 42-53 
12

 B. Jagusiak, Wpływ bezpieczeństwa energetycznego na bezpieczeństwo socjalne Polaków  
w perspektywie zachodzących procesów integracji i globalizacji (w:) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski 
(red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej 
niestabilności. Poznań 2015, s. 127 

13
 M. Ruszel, Paradygmat bezpieczeństwa energetycznego (w:) J. Gryz (red.), Zarys teorii bezpie-
czeństwa państwa. Warszawa 2016, s. 320 

14
 T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów  
i geostrategii. Kraków 2011, s. 30 
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Rysunek nr 3: Elementy bezpieczeństwa enegetycznego 
 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne 

w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii. Kraków 2011, s. 30 
 

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedstawionym powyżej cytacie i na 
rysunku 2.1 podkreślić należy trzy elementy, które są kluczowe dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. Pierwszym jest zagwarantowanie dostaw energii 
w sposób ciągły. W ostatnich latach zaobserwować można było w niektórych 
państwach chwilowe przerwy w dostępie do energii. Kluczowe zatem jest podjęcie 
działań, dzięki którym sfera społeczna i gospodarcza uzyskają nieprzerwany 
dostęp do energii. Biorąc pod uwagę prognozy, które wskazują na to, że duża 
część źródeł nieodnawialnych na przestrzeni kilkudziesięciu lub kilkuset lat ulegnie 
wyczerpaniu oraz biorąc pod uwagę stale rosnące potrzeby energetyczne świata 
należy podjąć kroki celem inwestowania w źródła odnawialne. „Prognozy zużycia 
energii, przygotowane przez cztery niezależne organizacje – International Energy 
Agency (IEA) – 2008 r., World Energy Council (WEC) – 2008 r., US Energy 
Information Administration (US EIA) – 2008 r., European Commission (EC) – 2006 
r. – przedstawiają się następująco: w 2020 r. 610 do 680 EJ, a w 2030 r. 650  
do 850 EJ”.

15
 W roku 2010 konsumpcja energii wzrosła o blisko 6%. Do pozyski-

wania energii zaś głównie była wykorzystywana ropa, węgiel i gaz. Mniejsze 
wykorzystanie energii było zaś ze źródeł odnawialnych.

16
 Szacuje się, że całkowite 

zasoby węgla ulegną wyczerpaniu po roku 2200, gazu po 2060, ropy w roku 2050, 
a uranu w 2200.

17
 

Drugi element jaki warto podkreślić chcąc zagwarantować społeczeństwu 
bezpieczeństwo energetyczne to dostępność cenowa. Ceny za energię muszą być 
osiągalne dla społeczeństwa. Jeżeli dostęp do energii będzie zbyt drogi wówczas 
pomimo tego, że będzie wyprodukowana jej duża ilość ludzie i tak nie będą  
w stanie z niej skorzystać. „…istotnym aspektem bezpieczeństwa energetycznego 
jest dostęp do surowców energetycznych po przystępnej cenie”.

18
 Ceny za dostęp 

do energii produkowanej ze źródeł nieodnawialnych systematycznie rosną,  

                                                           
15

 A. Marzec, Zużycie energii obecnie i do 2030 r., http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_art= 
1284&cms=218&plik=Globalne_zuzycie_energii_%26%238211%3B_obecne_i_do_2030_r..html 
(pobrano 8.01.2018 r.) 

16
 I. Trusewicz, K. Sawicka, K. Wardacki, Świat ustanowił rekordowe zużycie energii, http://www.rp. 
pl/artykul/671267-Swiat-ustanowil-rekordowe-zuzycie-energii.html (pobrano 7.01.2018 r.) 

17
 W. Nowak, P. Kołodziejczyk, Wybrane zagadnienia inżynierii energii w ujęciu komputerowym, 
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wykłady/ener_srod/rozdzial1.pdf (pobrano 7.01.2018 r.) 

18
 M. Ruszel, Paradygmat…, op. cit., s. 320 
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co wynika z ich ograniczoności i coraz bliższego terminu całkowitego wyczerpania. 
Inwestycje realizowane w sektorze źródeł odnawialnych powodują, że ceny energii 
z nich pozyskiwanej systematycznie się obniżają. W dalszym ciągu jednak  
są mocno zróżnicowane dla poszczególnych rejonów świata (zob. rys.4). 

 

Rysunek nr 4: Stan kosztów technologii odnawialnych źródeł energii 
 

 
Źródło: Renewables 2017 Global Status Report, Paris 2017, s. 92, http://www.ren 

21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf 

(pobrano 18.01.2018 r.) 
 

Na rysunku 4 żółtą linią zaznaczono zakres cen bioenergii, czarną kropką 
natomiast zaznaczono średnią ważoną kosztu energii. Rozpiętość wysokości cen 
energii w poszczególnych rejonach bardzo się różniła - największa była w Europie. 
W rejonie tym ceny wynosiły od blisko 0,05 USD/kWh do prawie 0,25 USD/kWh.  
W Europie również odnotowano najwyższe ceny bioenergii w porównaniu  
z pozostałymi rejonami świata. Najniższe ceny odnotowano w Chinach. 
Najmniejsza rozpiętość cenowa z kolei miała miejsce w Ameryce Południowej,  
a także Ameryce Centralnej i na Karaibach. 

Na świecie zaobserwować można różny poziom zamożności społeczeństw.  
W efekcie czego w niektórych państwach ludność żyje bez dostępu do prądu lub 
posiada do niego dostęp w ograniczonym zakresie. Problem ten w szczególności 
można zaobserwować w krajach rozwijających się, gdzie w niektórych miejscach 
dostęp do energii elektrycznej waha się w granicy 1-10% (zob. rys. 2.3). Z kolei  
w innych energię zużywa się praktycznie do większości czynności życia codzien-
nego.  
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Rysunek nr 5: Dostęp do energii elektrycznej w krajach rozwijających się, 2014 
 

 
Źródło: Renewables 2017 Global Status Report, Paris 2017, s. 98, http://www.ren 

21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf 

(pobrano 18.01.2018 r.) 
 

Czasami również nie dba się o to, aby zużywać energii tyle ile potrzeba i się  
ją marnotrawi. W tym kontekście należy wzmóc działania z zakresu edukacji. 
Konieczne jest uświadomienie ludziom skali problemu i konsekwencji wynikających 
z marnowania energii. Trzeba podjąć szereg kampanii informacyjnych dzięki 
którym ludzie nauczą się oszczędzania energii.  

Ostatni element na który należy zwrócić uwagę w kontekście bezpieczeństwa 
energetycznego to ochrona środowiska. Pozyskiwanie energii ze źródeł konwe-
ncjonalnych wiąże się z emisją zanieczyszczeń do otoczenia (zob. tab. 2.1). 

 

Tabela nr 2: Współczynnik emisji głównych zanieczyszczeń [kg/GJ] 
 

 Pyły CO CO2 NOx SO2 

Węgiel 1,003 1,096 0,120 0,177 0,840 

Olej opałowy 0,005 0,034 0,082 0,110 0,132 

Gaz ziemny 0,009 0,015 0,063 0,054 - 

Źródło: D. Głuchy, M. Filipiak, Rozwój energetyki w Polsce i na świecie (w:)  
P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – 
teraźniejszość i przyszłość. Tom 2. Poznań 2014, s. 125 

 

Największa ilość zanieczyszczeń dostających się do otoczenia pochodzi  
z węgla. Zarówno pyły, tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu oraz dwutlenek 
siarki dominują pod względem ilości dostającej się do otoczenia z węgla  
w porównaniu z olejem opałowym i gazem ziemnym. 

W powyższym kontekście kluczowe jest zasygnalizowanie wpływu zanie-
czyszczeń na zwiększanie się efektu cieplarnianego. „Bardzo potrzebne jest zatem 
skoordynowane i globalne działanie w kierunku powstrzymania i intensyfikacji 
efektu cieplarnianego spowodowanego wzrostem spalania węgla, ropy i gazu,  
a także wylesieniem”.

19
 

 
 

                                                           
19

 M. Kopczewski, K. Rokiciński, Sposoby ograniczające efekt cieplarniany (w:) P. Kwiatkiewicz  
(red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość.  
Tom 2. Poznań 2014, s. 122-123 
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Tabela nr 3: Podział antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych na sektory 
 

SEKTOR WKŁAD SEKTORA DO GLOBALNYCH 
ANTROPOGENICZNYCH EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH DO ATMOSFERY [%] 

Energetyka 25,9 

Przemysł 19,4 

Zmiany użytkowania terenu – 
zwłaszcza wylesienia 

17,4 

Rolnictwo 13,5 

Transport 13,1 

Mieszkalnictwo, handel i usługi 7,9 

Odpady i ścieki 2,6 

Źródło: P. Kowalczyk, Z. Kundzewicz, Zmiany klimatu i ich skutki. Poznań 2008,  

s. 146 
 

Największą emisję gazów cieplarnianych do otoczenia powoduje sektor 
energetyki, kolejny jest przemysł. Na uwagę zasługuje również zagadnienie zmian 
użytkowania terenu, w szczególności wylesienia, które również wpływa na efekt 
cieplarniany. Sektory rolnictwa i transportu emitują podobną ilość gazów 
cieplarnianych, mieszczącą się w granicy 13,5%.  

 
3. Pokrycie potrzeb energetycznych przez odnawialne źródła energii 
Zgodnie z raportem World Energy Outlook 2017 w globalnym systemie 

energetycznym przewiduje się wystąpienie kilku zmian, spośród których  
w kontekście odnawialnych źródeł energii podkreślenia wymagają: 

- bardziej powszechne zastosowanie czystych technologii, 

- zmniejszenie kosztów wykorzystania czystych technologii, 

- zwiększenie roli energii elektrycznej w sektorze energii.
20

 
Zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii wynika m.in. z następu-

jących przyczyn: 

- zmniejszające się zasoby konwencjonalnych źródeł energii, 

- systematycznie zwiększająca się liczba ludności na świecie, 

- stosunkowo szybki rozwój gospodarczy krajów takich jak: Chiny, 

- wzrost jednostkowego zużycia energii, 

- zwiększające się zanieczyszczenie środowiska, 

- większa świadomość ludności w zakresie ochrony środowiska.
21

 
Państwa dążą do zwiększenia pokrycia zapotrzebowania energetycznego  

ze źródeł odnawialnych. Podkreślić jednak należy, że pokrycie potrzeb energe-
tycznych ludności jedynie ze źródeł odnawialnych w obecnej sytuacji na świecie 
nie jest możliwe. Wynika to m.in. z ograniczeń związanych z wykorzystaniem 
energii ze źródeł odnawialnych (zob. rys. 6). 

 
 
 

                                                           
20

 World Energy Outlook 2017, Internatiolan Energy Agency, https://www.iea.org/publications/freepu 
/blications/publication/WEO_2017_Executive_Summary_Polish_version.pdf (pobrano 8.01.2017 r.) 

21
 J. Gronowicz, Niekonwencjonalne źródła energii. Poznań 2008, s. 11 
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Rysunek nr 6: Ograniczenia związane z wykorzystaniem energii ze źródeł 

odnawialnych 
 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: W. Nowak, P. Kołodziejczyk, Wybrane zagadnie-

nia inżynierii energii w ujęciu komputerowym, http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wykłady/ 
ener_srod/rozdzial1.pdf (pobrano 7.01.2018 r.) 

 

Ograniczenia technologiczne związane są z postacią w jakiej występują źródła 
energii oraz z możliwościami ich praktycznego wykorzystania. Ograniczenia 
ekonomiczne są następstwem dużych nakładów finansowych (inwestycyjnych) 
związanych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Kolejna grupa to ograniczenia 
polityczne lub prawne związane z możliwością dywersji. Ograniczenia społeczne  
z kolei wiążą się ze sprzeciwem ludności wobec pozyskiwania energii z niektórych 
źródeł z obawy przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

22
 

Również polski sektor energetyczny stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami 
związanymi z pokryciem potrzeb energetycznych ludności. Wyzwania te wynikają 
m.in. z rosnącego zapotrzebowania na energię, nieadekwatnego rozwoju infra-
struktury wytwórczej i transportowej, uzależnienia od zewnętrznych dostaw energii, 
a także zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

23
 W Unii Europejskiej 

wyznaczono pewne cele związane z zobowiązaniami ekologicznymi w zakresie 
pozyskania i wykorzystania energii: 

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

- zmniejszenie zużycia energii, 

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.
24

 
 

Tabela nr 4: Udział energii końcowej ze źródeł odnawialnych, wybrane kraje 
 

PAŃSTWO CEL 

EU-28 27% do 2030 

Austria 45% do 2020 

Brazylia 45% do 2030 

Dania 35% do 2020 
100% do 2050 

Gabon 80% do 2020 

  

                                                           
22

 W. Nowak, Przemysław Kołodziejczyk, Wybrane zagadnienia inżynierii energii w ujęciu kompute-
rowym, http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wykłady/ener_srod/rozdzial1.pdf (pobrano 7.01.2018 r.) 

23
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2009, s. 4 

24
 Ibidem 
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PAŃSTWO CEL 

Niemcy 18% do 2020 
30% do 2030 
45% do 2040 
60% do 2050 

Gwatemala 80% do 2026 

Islandia 64% do 2020 

Madagaskar 54% do 2020 

Nauru 50% do 2015 

Norwegia 67.5% do 2020 

Szwecja 50% do 2020 

Vauatu 65% do 2020 

Polska 15.5% do 2020 

Źródło: Renewables 2017 Global Status Report, Paris 2017, s. 187-189, http://www. 
ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf 
(pobrano 18.01.2018 r.) 

 

Rządy poszczególnych państw zdają sobie sprawę ze znaczenia 
odnawialnych źródeł energii. Stawiają na rozwiązania ekologiczne, które nie będą 
szkodziły środowisku naturalnemu w tak dużym stopniu jak konwencjonalne źródła 
energii. W związku z tym mają priorytety w zakresie udziału energii końcowej ze 
źródeł odnawialnych w całkowicie wykorzystywanej energii (zob. tab. 3.1).  
Z wszystkich przedstawionych jedynie Dania ma wyznaczony cel stu procentowego 
pokrycia zapotrzebowania energetycznego, przy czym cel ten ma zostać osiągnięty 
do roku 2050. Duży cel i poza tym do osiągniecia w bardzo krótkim czasie ma 
Gabon – 80% do roku 2020, a także Gwatemala – 80% do roku 2026. Polska 
zaspokojenie potrzeb energetycznych w najbliższych latach pokrywać będzie  
w większości ze źródeł konwencjonalnych. Ze źródeł odnawialnych planuje zaś  
do roku 2020 pokryć około 16% zapotrzebowania na energię.  

 

Tabela nr 5: Udział wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wybrane 

kraje 
 

 PAŃSTWO CEL 

Afganistan 100% do 2050 

Aruba 100% do 2020 

Południowa Australia 50% do 2020 

Tasmania 100% do 2020 

Austria 70.6% do 2020 

Bangladesz 10% do 2020 
100% do 2050 

Barbados 29% do 2029 
65% do 2030 

100% do 2050 

Belize 85% do 2017 

Bhutan 100% do 2050 

Boliwia 79% do 2030 

Chiny Brak celu narodowego 

Dania 50% do 2020 
100% do 2050 

Etiopia 100% do 2050 



714 
______________________________________________________________________________________________

 

 

PAŃSTWO CEL 

Gambia 35% do 2020 
100% do 2050 

Ghana 10% do 2020 
100% do 2050 

Gwatemala 80% do 2030 
100% do 2050 

Gujana 90% (brak daty) 

Kenia 100% do 2050 

Madagaskar 79% (brak daty) 
100% do 2050 

Polska 19.3% do 2020 

Rwanda 100% do 2050 

Zjednoczone Emiraty Arabskie Brak celu narodowego 

Zjednoczone Królestwo Brak celu narodowego 

Stany Zjednoczone Brak celu narodowego 

Źródło: Renewables 2017 Global Status Report, Paris 2017, s. 187-189, http://www. 
ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf 
(pobrano 18.01.2018 r.) 

 

Wiele krajów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych ma bardzo ambitne cele. W tabeli 3.2 przedstawiono wybrane z nich. 
Podkreślić należy, że są kraje, których celem jest zabezpieczenie potrzeb 
energetycznych z energii elektrycznej w 100%. W większości z nich ma to się dziać 
w perspektywie do 2050 roku, w kilku zaś do 2020. Wart podkreślić również, że  
są kraje w których nie ma wyznaczonych celów narodowych dotyczących pokrycia 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Polska zaś ma osiągnąć cel 19,3%  
do roku 2020. 

 
Zakończenie 
Odnawialne źródła energii mają bardzo duże znaczenie dla utrzymania 

bezpieczeństwa energetycznego. W szczególności kluczowe są trzy wymiary 
bezpieczeństwa energetycznego wskazujące na to, że dostawy energii muszą 
mieć miejsce w sposób nieprzerwany, powinny być dostępne w przystępnych 
cenach, a także powinny współgrać z otoczeniem i nie oddziaływać negatywnie  
na środowisko naturalne.  

Większość państw świata współcześnie dąży do zwiększenia zabezpieczenia 
potrzeb energetycznych ze źródeł odnawialnych. Wynika to m.in. z ograniczoności 
źródeł nieodnawialnych i co jest z tym ściśle związane możliwości wzrostu ich cen, 
a także różnorodnego rozłożenia złóż energii nieodnawialnej dającej do nich 
dostęp jedynie wybranych krajom, w dodatku w różnym stopniu. Nie bez znaczenia 
pozostaje również wpływ wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na środo-
wisko naturalne. Mniejsze negatywne oddziaływanie na otoczenie w którym żyje 
człowiek w porównaniu ze skutkami użycia energii ze źródeł konwencjonalnych 
sprzyja zwiększaniu inwestycji w energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.  

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ma szereg wad i zalet.  
Te drugie jednak zdają się przeważać pierwsze. Szczególnie w kontekście ochrony 
środowiska i zmniejszenia efektu cieplarnianego oraz powstających w jego efekcie 
zmian klimatycznych.  
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W systemie energetycznym stale zachodzą zmiany. Szacowany udział energii 
odnawialnej w całkowitym zużyciu jest w dalszym ciągu mały jednak systema-
tycznie wzrasta. Można to zaobserwować w międzynarodowych postanowieniach  
i celach wyznaczonych do osiągniecia w zakresie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Dąży się do zwiększenia zabezpieczenia potrzeb energetycznych  
ze źródeł odnawialnych w coraz większym stopniu. Podobnie sytuacja przedstawia 
się w zakresie zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną, gdzie jest 
wiele krajów, które planują zabezpieczyć te potrzeby na przestrzeni kilkunastu lub 
kilkudziesięciu lat aż w 100%. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii umożli-

wiających zabezpieczenie potrzeb energetycznych. Pierwsza część artykułu 
poświęcona została odnawialnym źródłom energii i ich wykorzystaniu. Przedsta-
wiono w niej charakterystykę poszczególnych źródeł energii odnawialnej wraz z ich 
wadami i zaletami. Ponadto zaprezentowano szacunki dotyczące udziału energii 
odnawialnej w całkowitym użyciu oraz zarysowano zmiany ilościowe produkowanej 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Druga część artykułu poświęcona 
została znaczeniu odnawialnych źródeł energii dla bezpieczeństwa energe-
tycznego. W części tej zaprezentowano wymiary bezpieczeństwa energetycznego, 
grupy zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego oraz jego elementy. Część 
trzecia z kolei poświęcona została zagadnieniu pokrycia potrzeb energetycznych 
ze źródeł odnawialnych. W części tej przedstawiono zmiany zachodzące  
w systemie energetycznym, przyczyny wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł 
energii, ograniczenia związane ze stosowaniem źródeł odnawialnych, a także  
cele wybranych krajów w zakresie pokrycia potrzeb energetycznych ze źródeł 
odnawialnych. 

Słowa kluczowe: energia odnawialna, zagrożenia, potrzeby energetyczne, 
źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne  

 
Summary 
The paper presents the problem of renewable energy sources that enable the 

protection of energy needs. The first part of the paper is devoted to renewable 
energy sources and their use. It presents the characteristics of individual 
renewable energy sources along with their advantages and disadvantages.  
In addition, presents estimates of the share of renewable energy in total use and 
quantitative changes in energy produced from renewable sources. The second part 
of the paper is devoted to the importance of renewable energy sources for energy 
security. This part presents the dimensions of energy security, a group of threats  
to energy security and its elements. The third part is devoted to the issue of 
coverage of energy needs from renewable sources. This part presents the changes 
taking place in the energy system, the reasons for the use of unconventional 
energy sources, restrictions related to the use of renewable sources, as well as the 
targets of selected countries in the coverage of energy needs from renewable 
sources. 

Key words: renewable energy, threats, energy needs, energy sources, 
energy security 
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SPOŁECZNY I EKONOMICZNY WYMIAR ENERGETYKI WIATROWEJ  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

 
 
Wstęp  
Energetyka odnawialna stanowi obecnie jeden z najbardziej dynamicznie 

rozwijających się sektorów energetyki w Polsce. Wśród wielu możliwości 
alternatywnego pozyskiwania energii, na uwagę zasługuje energetyka wiatrowa. 
Energetyka wiatrowa jest obecnie wyraźnym liderem zielonych technologii. Stanowi 
technologię rozwijającą się o wiele szybciej w porównaniu do tradycyjnych 
technologii energetycznych i innych odnawialnych źródeł energii (energetyka 
wodna i biomasa zużywana na cele energetyczne). Wzrost inwestycji  
w odnawialne źródła energii (OZE) umożliwia zmniejszenie zależności importowej 
od tradycyjnych surowców energetycznych (gaz, węgiel i ropa naftowa). Do 
kluczowych zalet rozwoju pozyskiwania energii z OZE należy zaliczyć również 
znikomą szkodliwość dla środowiska naturalnego i antropogenicznego. Energia 
pochodząca z wiatru korzystnie wpisuje się w cele polityki energetycznej  
w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Jest wiodącą  
i perspektywiczną technologią, jednym z najważniejszych wyzwań w rozwoju 
współczesnej cywilizacji i znaczącym oraz niezbędnym elementem składowym 
wszystkich scenariuszy energetycznych. 

Celem publikacji była ocena wpływu energetyki wiatrowej na gospodarkę  
i społeczeństwo na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.  

W publikacji dokonano charakterystyki korzeni i rozwoju energetyki wiatrowej 
w Polsce. Ukazano skalę rozwoju na przestrzeni lat. Opisano uwarunkowania 
rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Wskazano na najbardziej wydajne obszary.  

W artykule najwięcej uwagi poświęcono regionowi zachodniopomorskiemu. 
Ukazano jego potencjał w zakresie możliwości pozyskiwania energii z wiatru, skalę 
jego wytwarzania. W pracy skupiono się na przedstawieniu gospodarczych  
i społecznych aspektów funkcjonowania farm wiatrowych w województwie zacho-
dniopomorskim.  

Tezą postawioną w publikacji było założenie, że energetyka wiatrowa, oprócz 
korzyści gospodarczych i finansowych, stanowi również zagrożenie, zwłaszcza dla 
lokalnych społeczeństw czy środowiska naturalnego. 

Publikacja powstała na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, danych 
statystycznych oraz źródeł internetowych. Podejście badawcze uwzględnia dane 
ilościowe i jakościowe dotyczące energetyki wiatrowej. Narzędzie badawcze 
stanowiła analiza danych zastanych i krytyka piśmiennicza.  

 
1. Początki i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce  
W Polsce zainteresowanie wiatrem jako alternatywnym źródłem energii datuje 

się na początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwsza elektrownia wiatrowa 
w Polsce powstała w 1991 roku, w pobliżu istniejącej wcześniej Elektrowni Wodnej 
w Żarnowcu. Pierwszą przemysłową farmą wiatrową w Polsce była farma wiatrowa 
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Cisowo, koło Darłowa w województwie zachodniopomorskim, uruchomiona  
w marcu 2001. Założona przez Janusza Franciszka Kamińskiego składała się ona 
z pięciu siłowni o łącznej mocy 10 MW.

1
 

Najbardziej dynamiczny rozwój farm wiatrowych, nastąpił w Polsce, po roku 
2005, kiedy wprowadzono system wsparcia (tzw. zielone certyfikaty), a jedno-
cześnie szybko rosły ceny energii (ponad dwukrotnie w latach 2005-2009). Sektor 
energetyki wiatrowej rozwijał się najszybciej (4,1 GW do roku 2015, co oznacza  
50-krotny wzrost w stosunku do 2005 r.).  

Od roku 2011, zanotować można wzrost ilości produkowanej energii i jej 
udziału w zużyciu całościowym energii. W 2013 roku wiatraki wyprodukowały  
w Polsce 6027 GWh energii, czyli 3,66% całkowitej energii elektrycznej 
wyprodukowanej w kraju.

2
 W 2013 roku Polska znajdowała się na IX miejscu 

spośród państw Unii Europejskiej pod względem mocy zainstalowanej  
w energetyce wiatrowej.

3
 Dla porównania w Danii wiatraki dostarczają 20% energii, 

a średnia w Unii Europejskiej wynosi 5%.
4
 

Pod koniec roku 2014 zainstalowane były 902 instalacje (w to wliczamy 
zarówno duże farmy jak i pojedyncze turbiny). Dane Urzędu Regulacji Energetyki 
wskazywały, że na początku października 2015 roku w Polsce znajdowało się  
981 instalacji wiatrowych (pojedyncze turbiny, ale i duże farmy) o łącznej mocy 
4117,4 MW.

5
 Moc instalacji nadal rośnie (Rysunek nr 1). Plany rządowe przewidują 

dalszy wzrost mocy wiatraków do 6650 MW w 2020 roku.
6
 

 

Rysunek nr 1: Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce w latach  

2009-2016  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

                                                           
1
 B. Kiedrowski, Alternatywne źródła energii. Końskowola 2007 

2
 http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, 
(pobrano 16.06.2014 r.) 

3
 T. Boczar, Energetyka wiatrowa: aktualne możliwości wykorzystania. Warszawa 2007 

4
 http://www.rp.pl/artykul/554962-Elektrownie-wiatrowe-na-Mazurach-.html#ap-4 (pobrano 3.03.2016 r.) 

5
 http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html (pobrano 5.10.2015 r.) 

6
 http://www.wnp.pl/odnawialne_zrodla_energii/czy-jestesmy-na-wlasciwej-drodze-w-rozwoju-energetyki 
-wiatrowej,147201_1_0_0.html (pobrano 24.03.2016 r.) 
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Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością 
5,5 m/s. Natomiast najbardziej optymalna prędkość mieści się w zakresach 15-20 
m/s. Zbyt mała intensywność wiatru uniemożliwia wytwarzanie prądu z elektrowni 
wiatrowej, a znów duże prędkości np. powyżej 30 m/s mogą spowodować 
uszkodzenia mechaniczne wiatraka. Dogodne warunki na budowę i sukces takiej 
inwestycji mają rację bytu wszędzie tam, gdzie średnia roczna prędkość wiatru 
wynosi 7 m/s. Głównie są to regiony nadmorskie. Znaczna cześć naszego kraju 
charakteryzuje się średnią prędkością wiatru na poziomie około 4 m/s.

7
 

Na terenie Polski przeważają strefy ciszy wiatrowej.
8
 Najlepsze warunki 

wiatrowe dla rozwoju farm wiatrowych występują na północy Polski, Suwalszczy-
źnie, Podkarpaciu oraz w środkowo-zachodniej części kraju, co determinuje lokali-
zację większości inwestycji.

9
 Polskimi „zagłębiami wiatrowymi” są przybrzeżne 

pasy w okolicach Darłowa i Pucka, w tym Park Wiatrowy Tymień o mocy 50 MW.
10

 
 

Rysunek nr 2: Dogodność lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce ze względu  

na wietrzność 

 
Źródło: http://www.instalacjebudowlane.pl/7935-24-87-elektrownie-wiatrowe--wietrzno 

sc-w-polsce.html (pobrano 3.02.2017 r.) 
 

Typowe turbiny instalowane obecnie w Polsce mają moc 2-3 MW, wysokość 
wieży około 100 m i średnicę wirnika również około 100 m. 

                                                           
7
 http://www.instalacjebudowlane.pl/7935-24-87-elektrownie-wiatrowe--wietrznosc-w-polsce.html 
(pobrano 23.09.2017 r.) 

8
 K. Michałowska-Knap, G. Wiśniewski, Stan obecny i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce. 
www.pigeo.org.pl. (pobrano 9.02.2008 r.) 

9
 W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa 2006 

10
 F. Wolańczyk, Elektrownie wiatrowe. Krosno 2009 
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W Polsce funkcjonuje również najwyższy obecnie wiatrak na świecie o wyso-
kości 210 metrów zlokalizowany w pobliżu Nowego Tomyśla w Wielkopolsce.

11
 

Fakty te, świadczą o rosnącej roli energetyki wiatrowej w Polsce. 
Reasumując należy stwierdzić, że energetyka wiatrowa w Polsce trafiła na 

podatny grunt. Oprócz stałego przyrostu liczby nowo otwieranych parków wiatro-
wych, uwagę zwracają konstrukcje nietypowe i wielkogabarytowe oraz zapowiedzi 
budowy kolejnych, wielkich parków wiatrowych.  

 
2. Energetyka wiatrowa w regionie zachodniopomorskim  
Województwo zachodniopomorskie jest regionem położonym w północno-

zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Region ten posiada 
bardzo korzystne warunki do lokowania siłowni wiatrowych, ze względu na wysoką 
wietrzność. Korzystne uwarunkowania naturalne sprawiają, że omawiany region 
przoduje w Polsce pod względem mocy instalacji wiatrowych w porównaniu  
do innych województw (Rysunek nr 3).  

 

Rysunek nr 3: Ilość i moc instalacji wiatrowych (w MW) w Polsce w 2014 roku  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Datawrapper 
 

Analiza danych zawartych na rysunku nr 3, wyraźnie wskazuje na dużą 
dysproporcję w rozwoju energetyki wiatrowej w poszczególnych regionach Polski. 

                                                           
11

 http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,12930172,W_Polsce_stanal_najwyzszy_wiatrak_na_swiecie 
__210.html (pobrano 5.04.2016 r.) 
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W głównej mierze wynika to z uwarunkowań naturalnych i opłacalności inwestycji. 
Pomimo korzystnych warunków wiatrowych ilość i moc elektrowni wiatrowych  
w regionie podlaskim i podkarpackim jest jeszcze stosunkowo skromna. 

Największe skupisko farm wiatrowych w Polsce występuje w województwie 
kujawsko-pomorskim.

12
 Znajduje się tam ponad 25% wszystkich wiatraków  

w Polsce. Równie wysoko pod tym względem są województwa łódzkie i wielko-
polskie. Tym, co liczy się najbardziej jest jednak nie liczba wiatraków, ale 
wytwarzana przez te instalacje moc. A w tym przypadku wyraźnym liderem jest 
województwo zachodniopomorskie.  

Województwo zachodniopomorskie jest obecnie zdecydowanym liderem  
w zakresie wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce. W 2014 roku łączna moc 
wszystkich zainstalowanych elektrowni wynosiła 1154,1 MW, co stanowiło około 
30% łącznej mocy turbin wiatrowych w Polsce.

13
 W 2016 roku, 35,1% energii 

regionu pochodziło ze źródeł odnawialnych.
14

 W granicach regionu znajduje się 
ponad 30 elektrowni wiatrowych, spośród których 23 mają moc powyżej 10 MW. 
Województwo zachodniopomorskie jest także prekursorem w zakresie przemy-
słowej produkcji energii elektrycznej z wiatru.

15
 Na sukcesy omawianego regionu  

w zakresie energetyki wiatrowej niewątpliwie wpływ ma także umiejscowienie  
w Szczecinie siedziby PSEW, jako organizacji lobbującej na rzecz wykorzysty-
wania wiatru.  

W województwie zachodniopomorskim, największe siłownie wiatrowe  
są zlokalizowane na jego północnych krańcach, chociaż nie brakuje ich również  
w południowych częściach regionu (Tabela nr 1).  

 

Tabela nr 1: Największe farmy wiatrowe w województwie zachodniopomorskim  

w 2016 roku  
 

LOKALIZACJA ROK POWSTANIA LICZBA 
TURBIN 

MOC ZNAMIO-
NOWA W MW 

Cisowo 2001 9 20 

Zagórze 2003 15 30 

Tymień 2006 25 50 

Jagniątkowo 2007 17 30,6 

Karścino-Mołtowo 2008 17 90 

Śniatowo 2008 16 32 

Tychowo-Noskowo 2009 20 50 

Karnice 2009 13 30 

Karcino 2010 17 51 

Tychowo 2011 35 35 

Darłowo 2013 117 250 

Karwice 2015 16 40 

Banie 2015 25 50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://gramwzielone.pl/ (pobrano 

10.03.2017 r.) 

 

                                                           
12

 Z. Lubośny, Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. Warszawa 2006 
13

 www.ure.gov.pl (pobrano 3.10.2017 r.) 
14

 http://stopwiatrakom.eu/przeglad-lokalny/2008-zachodniopomorskie-sejmik-wojew%C3%B3dztwa-chc 
e-zmian-w-ustawie-odleg%C5%82o%C5%9Bciowej.html (pobrano 9.09.2017 r.) 

15
 http://www.zieloneswiatlo.info.pl/93-energetyka-wiatrowa (pobrano 8.08.2017 r.) 
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W Ziemi Darłowskiej ze względu na bardzo korzystne warunki wietrzne  
w miejscowościach Cisowo Kopań i Barzowice w latach 1999-2002 wybudowano 
trzy farmy wiatrowe. Pierwsza powstała w Cisowie, składająca się z pięciu wiatra-
ków, każdy o mocy 132 KW (łącznie 0,66MW) została przyłączona do GPZ Darło-
wo w maju 1999 r. Postawiła ją warszawska spółka Energetel. Są to niemieckie 
turbiny małej mocy typu Sewind ze skrzydłami o długości 11 m. Drugą farmę 
składającą się z sześciu wiatraków o mocy 833 KW (łącznie 4,998 MW) 
wybudowano na Górze Barzowickiej.

16
 

 
3. Gospodarcze i społeczne znaczenie energetyki wiatrowej w woje-

wództwie zachodniopomorskim  
Gospodarcze znaczenie energetyki wiatrowej jest trudne do przecenienia. 

Większość współczesnych autorów w swoich publikacjach przekonuje o sporych 
korzyściach i dobrodziejstwach płynących z rozwijania energetyki wiatrowej. 
Podkreśla się przy tym dobitnie przewagę energii wiatru w porównaniu  
do tradycyjnych metod pozyskiwania energii z procesów spalania. 

Koronną przesłanką uwidacznianą przez inwestorów są korzyści finansowe 
dla gmin, w tym wielomilionowe wpływy z podatków związane z funkcjonowaniem 
na ich obszarze wiatraków. Ponadto dokonywane inwestycje mają kreować nowe 
miejsca pracy. Podobne argumenty są również wysuwane w przypadku inwestycji 
w województwie zachodniopomorskim.  

Oprócz korzyści, należy jednak zdać sobie sprawę z zagrożeń, wynikających 
z funkcjonowania farm wiatrowych. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy: 

- efekty akustyczne, w tym hałas infradźwiękowy i niskoczęstotliwościowy 
wytwarzany przez wirniki; 

- wpływ na mikroklimat; 

- negatywny wpływ na przelatujące zwierzęta, w tym ptaki, nietoperze;  

- powstawanie aerozoli; 

- odbijanie fal i cząstek; 
- zakłócenia komunikacji elektromagnetycznej; 

- awarie i wypadki; 

- wpływ na działanie radarów.  
Region zachodniopomorski należy do obszarów w Polsce o wybitnych 

walorach przyrodniczych i antropogenicznych. Z tego powodu posiada olbrzymie 
znaczenie turystyczne. Funkcjonowanie farm wiatrowych może zakłócać realizację 
funkcji turystycznych przez region, poprzez negatywny wpływ na krajobraz, spadek 
liczby turystów czy zmiany ceny działek. Zdaniem radnych z sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego w 2016 roku, omawiany region, od Darłowa po Wolin, 
został zaśmiecony wiatrakami, które dodatkowo negatywnie wpływają na życie 
mieszkańców.17

 
Gospodarcze i społeczne konsekwencje farm wiatrowych, w województwie 

zachodniopomorskim warto omówić na przykładzie wybranych przykładów.  
Jedną z pierwszych siłowni w regionie zachodniopomorskim była farma 

„Zagórze”, zlokalizowana na wyspie Wolin. Z jej budową wiązano duże nadzieje  

                                                           
16

 http://www.infodarlowo.pl/echo,artykul271.html (pobrano 10.09.2017 r.) 
17

 http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/23569/apel-sejmiku-woj-zachodniopomorskiego-ws-ustawy-o 
dleglosciowej (pobrano 7.08.2017 r.)  



723 
______________________________________________________________________________________________

 

 

na poprawę sytuacji gospodarczej gminy Wolin. Inwestor obiecał przy tym remont 
części gminnych dróg oraz nowe miejsca pracy. Jej roczna produkcja energii 
elektrycznej wynosi 56-72 GWh (ilość ta odpowiada zużyciu energii elektrycznej 
przez 35 000 gospodarstw domowych). Dzięki otwartej siłowni wiatrowej zyskuje 
również środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie corocznej emisji dwutlenku 
węgla o ok. 45 tys. ton, dwutlenku siarki o ok. 300 ton, a tlenków azotu o 100 ton.

18
  

Jednakże funkcjonująca elektrownia, a także kolejne dwie, które powstały 
później w jej sąsiedztwie (Lake Ostrowo i Śniatowo), przyczyniają się do zeszpe-
cenia krajobrazu południowej części wyspy Wolin, a także stanowią ingerencję  
w cenne obszary przyrodnicze Natura 2000. Szczególnie negatywny wpływ 
omawiana inwestycja ma na cieśninę Głęboki Nurt, wzgórze Wydrza Góra, a także 
okolice cennego, cieszącego się sporym zainteresowaniem turystów, miasta Wolin.  

Okoliczni mieszkańcy skarżą się przy tym na nadmierny, całodobowy hałas 
generowany przez turbiny, co przeszkadza ludziom i zwierzętom. Zwracają uwagę 
także na dokuczliwy, zwłaszcza latem i wiosną, efekt cienia. Wiatraki w ich 
odczuciu przyciągają również pioruny. Uważają ponadto, że pomimo szumnych 
zapowiedzi gminne drogi zostały jedynie w minimalnym stopniu poprawione, a nie 
zmodernizowane przez inwestora.

19
 

Kolejny przykład stanowi park wiatrowy „Tymień” w gminie Będzino. Powstała 
w 2006 roku inwestycja, miała w zamierzeniu poprawić sytuację gospodarczą 
popegeerowskiej wsi.

20
 Inwestor zapowiadał przy tym pierwszeństwo w zatrudnia-

niu do obsługi wiatraków (m.in. elektryków, pracowników ochrony) mieszkańców 
gminy Będzino. Inwestycja została wybudowana w technologii pozwalającej  
na zwiększenie wydajności warunków wietrznych oraz minimalizację szkodliwej 
emisji fal dźwiękowych.21

 
Park wiatrowy „Tymień”, z racji dużej ilości turbin, wywołuje jednak nieko-

rzystny wpływ na krajobraz, a także na turystykę. Szczególnie dotyczy to bliskiego 
sąsiedztwa z turystyczną gminą Ustronie Morskie.

22
 Niedaleko również znajdują się 

takie inne turystyczne miejscowości jak Mielno, Sarbinowo czy Gąski. Podobna 
sytuacja, w zakresie wpływu na turystykę i krajobraz występuje również w przypad-
ku siłowni wiatrowych w Karcinie. Farma wiatrowa sąsiaduje z uzdrowiskowym 
miastem Kołobrzeg.  

Obecnie największą w regionie i jedną z największych w Europie, jest farma 
wiatrowa w gminie Darłowo. Darłowo posiada wręcz idealne warunki pod 
wiatrakowe inwestycje. Odsetek dni wietrznych w roku wynosi tutaj aż 97%.  
W gminie Darłowo pracuje już w sumie ponad 110 wiatraków, każdy o wysokości 
100 metrów oraz mocy 250 MW. Podobnie jak w przypadku poprzednio 
omawianych farm, siłownia w Darłowie wywołuje także sporo kontrowersji.  

Z ekonomicznego punktu widzenia, dzięki niej do budżetu gminy trafia co roku 
7 mln zł, co przy budżecie wynoszącym 40 mln zł jest sumą pokaźną. Władze 
gminy, na czele z wójtem, stoją również na stanowisku, że dzięki środkom 

                                                           
18

 http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,1498692.html (pobrano 4.10.2017 r.) 
19

 http://nowa-stepnica.x25.pl/2012/09/18/skazani-na-wiatraki-nasi-sasiedzi-zagorze-gmina-wolin/ 
(pobrano 2.10.2017 r.) 

20
 http://www.przeglad-techniczny.pl/arch/2006/19/F-wiatr_w_turbinach.htm (pobrano 3.08.2017 r.) 

21
 http://zb.eco.pl/zb/215/pdf/17.pdf (pobrano 5.10.2017 r.) 

22
 http://www.zb.eco.pl/publication/elektrownia-wiatrowa-w-tymieniu-kolo-koszalina-p526l1 (pobrano 
30.08.2017 r.) 
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pozyskiwanym z podatków od wiatraków, gmina zyskuje finansowo. Za pozyskane 
środki buduje się kanalizację czy dopłaca do szkół. Ponadto wykonawca instalacji 
wyremontował gminne drogi śródpolne oraz te łączące niektóre miejscowości.  

Biorąc pod uwagę opinię społeczną, część mieszkańców jest jednak 
nastawiona negatywnie do dokonanej inwestycji. Niektóre media regionalne, w tym 
Radio Szczecin poinformowały, że część elektrowni wiatrowych zbudowanych  
w okolicy Darłowa powstało na podstawie pozwoleń, których ważność później 
uchylił sąd. Ponadto zwraca się uwagę, że władze gminy nie skonsultowały tam 
planów budowy farm wiatrowych z mieszkańcami.23

 
Przeciwnicy elektrowni wiatrowej, do której należy część mieszkańców, 

członków Stowarzyszenia”Na Rzecz Mieszkańców Gminy Darłowo” domaga się 
rozebrania niektórych wiatraków. Zwracają uwagę na szum turbin, zeszpecenie 
krajobrazu, straty wynikające z odpływu turystów oraz spadek cen działek.  

 
Zakończenie  
Energetyka wiatrowa stanowi przyszłościowe źródło energii dla całej Polski,  

w tym również województwa zachodniopomorskiego. Należy jednak pamiętać,  
że jej rozwój to nie tylko korzyści gospodarcze i finansowe, ale również istotny 
wpływ na warunki życia społeczności lokalnych, zwierząt czy środowiska natural-
nego. Z tego powodu farmy wiatraków prądotwórczych powinny być lokalizowane 
w oparciu nie tylko o przesłanki gospodarcze, lecz również społeczne. Energetyka 
odnawialna służyć ma przede wszystkim ludziom. Z tego powodu nie powinna 
jednocześnie stwarzać dla nich zagrożeń.  

 
Streszczenie 
Elektrownie wiatrowe należą bezdyskusyjnie do kategorii energii przyjaznej 

dla środowiska. Turbiny wiatrowe wytwarzają energię, nie powodując emisji żad-
nych zanieczyszczeń. Polityka rządu zachęca do ciągłego wzrostu udziału 
konsumpcji energii pochodzącej z wiatraków prądotwórczych. Ma to na celu dopro-
wadzenie do powstania farm wiatrowych na terenie całego kraju, z korzyścią dla 
środowiska naturalnego. Dzięki farmom wiatrowym korzyści ekonomiczne mogą 
odczuwać szerokie grupy interesariuszy. Niestety siłownie wiatrowe nie przynoszą 
samych korzyści. Z powodu szkodliwego oddziaływania na ludzi, zwierzęta, 
krajobraz czy ceny działek należy wziąć pod uwagę również ich społeczny wymiar.  

Celem publikacji była ocena wpływu energetyki wiatrowej na gospodarkę  
i społeczeństwo na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.  

W publikacji dokonano omówienia korzeni i ewolucji energetyki wiatrowej  
w Polsce. Ukazano skalę postępu w tej dziedzinie na przestrzeni lat. Opisano 
możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Wskazano na najbardziej 
wydajne obszary pod inwestycje wiatrakowe.  

W artykule największą uwagę skupiono na regionie zachodniopomorskim. 
Ukazano jego niebagatelny potencjał w zakresie możliwości wykorzystywania 
energii wiatru. Podane dane, świadczące o skali wykorzystania wiatru. W pracy 
przedstawiono gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych 
w województwie zachodniopomorskim.  

                                                           
23

 http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/19949/rusza-rozbudowa-farmy-wiatrowej-banie (pobrano 
2.07.2017 r.) 
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Teza postawiona w publikacji opierała się na założeniu, że energetyka 
wiatrowa, oprócz przynoszenia korzyści gospodarczych dla wielu podmiotów, 
stanowi jednocześnie zagrożenie dla lokalnych społeczeństw czy środowiska 
naturalnego. 

Publikacja powstała przy wykorzystaniu dostępnej literatury zwartej, danych 
statystycznych oraz publikacji internetowych.  

Metoda badawcza zastosowana w pracy to analiza danych zastanych i kryty-
ka piśmiennicza.  

Słowa kluczowe: energetyka odnawialna, farmy wiatrowe, koszty, społeczeń-
stwo, zyski 

 
Summary 
Wind power plants are undisputedly in the category of environmentally friendly 

energy. Wind turbines generate energy without causing any pollution. Government 
policy encourages a continuous increase in the share of energy consumption from 
wind turbines. This is to bring about the development of wind farms throughout the 
country, with the benefit of the environment. Thanks to the wind farms economic 
benefits can be felt by a wide range of stakeholders. Unfortunately, wind turbines 
do not deliver the same benefits. Due to the harmful effects on humans, animals, 
the landscape or the price of plots should also take into account their social 
dimension. 

The aim of the publication was to assess the influence of wind energy  
on economy and society on the example of West Pomeranian province. 

The publication discusses the roots and evolution of wind energy in Poland. 
The scale of progress in this field has been shown over the years. The possibility  
of developing wind energy in Poland is described. The most efficient areas for 
windmill investment were identified. 

The article focused on the West Pomeranian region. It has shown its great 
potential for the use of wind energy. Given data showing the scale of wind use. The 
paper presents economic and social aspects of the functioning of wind farms  
in zachodniopomorskie voivodship. 

This is based on the premise that wind energy, in addition to bringing 
economic benefits to many entities, is also a threat to local societies or the 
environment. 

The publication was made using available compact literature, statistical data 
and internet publications. 

The research method employed in the study is the analysis of existing data 
and the critique of the literature. 

Key words: renewable energy, wind farms, costs, society, profits 
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ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW 
 

 
Wstęp 
W obliczu wciąż zwiększającego się zapotrzebowania na energię, wynika-

jącego z nieustającego rozwoju przemysłu oraz wzrostu jej konsumpcji przez 
odbiorców indywidualnych, zwrócono się w kierunku odnawialnych źródeł energii. 
Wśród nich wymienia się energię wiatru, promieniowania słonecznego, wody, 
wnętrza ziemi i biomasy, a w niektórych przypadkach można też wykorzystać 
odpady przemysłowe i komunalne. Potencjał zawarty w źródłach, poddawany 
nieustannym procesom uzupełniania w procesach naturalnych, jest właściwie 
nieograniczony. Dzięki naturalnemu pochodzeniu źródeł odnawialnych, ich wpływ 
na środowisko jest znikomy. Poza tym, energia odnawialna, w różnym co prawda 
stopniu, dostępna jest na całej Ziemi. Przy niezaprzeczalnych zaletach, energia  
ze źródeł odnawialnych ma tę wadę, iż przetworzenie jej do postaci, którą 
moglibyśmy wykorzystać na pokrycie naszych potrzeb, wciąż pociąga za sobą 
ogromne koszty, przy jednocześnie niewielkich sprawnościach urządzeń. Z tego 
powodu jest to obszar, który wymaga poszukiwania nowych rozwiązań i dużych 
nakładów finansowych na ich opracowanie i wdrożenie.

1
  

  
Zasoby i wykorzystanie energii mórz i oceanów 
Zasoby wody, zmagazynowane w morzach i oceanach, wynoszą około 

1338000 tys. km
3
, co stanowi około 96,5% ogółu zasobów wody.

2
 Są to ogromne 

pokłady energii, która w naturalnych cyklach odnawia się przez cały rok.  
Tę energię pozyskuje się wykorzystując: 

- energię pływów morskich; 

- gradient temperaturowy; 

- różnicę zasolenia; 

- energię fal morskich; 

- energię prądów morskich. 
Choć w procesach generujących ww. zjawiska bierze udział morska energia 

wiatru, nie uwzględnia się jej w sektorze niebieskiej energii.
3
  

 
 
 

                                                           
1
 J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska. Warszawa 1997, s. 395; 
W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa 2006, s. 67; T. Rok, 
Niewykorzystany potencjał odnawialnych źródeł energii, „Problemy Ekologii”, listopad-grudzień 2008, 
vol. 12, nr 6, s. 295-300; http://www.bg.utp.edu.plartpekol.2008rok (pobrano 15.04.2015 r.) 

2
 http://water.usgs.gov/edu/watercyclepolish.html (pobrano 24.07.2017 r.) 

3
 Opinia Europejskiego Komitetu Regionów, Rozwój potencjału energetycznego mórz i oceanów, 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2015/C 423/11, z 17.12.2015 r., www.infor.pl/download/site/pl/oj 
/2015/c_423/C_-2015-423-01-0058-01-POL.pdf (pobrano 28.07.2017 r.) 
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Elektrownie pływowe 
Jednostki wykorzystujące energię pływów morskich to elektrownie pływowe 

(hydroelektrownie), wytwarzające energię elektryczną dzięki hydrozespołom 
zdolnym wykorzystać energię przypływów i odpływów morza lub oceanów, przede 
wszystkim przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca (Słońca również, ale w mniej-
szym stopniu) oraz ruchem obrotowym Ziemi. Różnice między najwyższym  
i najniższym poziomem wód (pływy syzygijne) mogą osiągać nawet kilkanaście 
metrów (Zatoka Fundy).

4
 Elektrownie pływowe wykorzystują korzystne warunki 

topograficzne, jakie są u ujścia rzek do morza (w kształcie lejka). Jednoczesne 
występowanie wysokich brzegów pozwala na budowanie zapór tworzących 
zbiorniki, umożliwiających wpłynięcie wód morskich w trakcie przypływu  
i wypłynięcie podczas odpływu (Rysunek nr 1). 

 

Rysunek nr 1: Zasada pracy elektrowni pływowych 
 

 
Źródło: http://www.instsani.pl/394/energia-oceanow (pobrano 25.07.2017 r.) 
 

W czasie przypływu i odpływu, łopatki turbin omywane są przez wodę.  
Ze względu na cykliczność pływów morskich, elektrownie pływowe nie pracują  
z jednakową wydajnością przez całą dobę. W momencie wyrównywania się 
poziomu wody w morzu/oceanie i zbiorniku, energia pływu jest zbyt mała by turbiny 
mogły pracować, ze względu na niewielki spadek wód. Największa elektrownia 
pływowa na świecie znajduje się we Francji, przy ujściu rzeki La Rance do kanału 
La Manche (Rysunek nr 2). Elektrownia ta pracuje od 1967 roku, maksymalna 
wysokość pływów wynosi 13,5 m, minimalna 5 m, a przy różnicy spadku  
6 m, elektrownia uzyskuje 100% zainstalowanej mocy (240 MW – 24 turbiny wodne 
rewersyjne o mocy 10 MW).  

Tego rodzaju elektrownie pracują także w Kanadzie, Chinach i Rosji,  
a projektowane są na pokrycie potrzeb energetycznych Wielkiej Brytanii, Kanady, 
Korei Południowej i Indii. Dużą zaletą elektrowni pływowych jest przewidywany 
stuletni okres eksploatacji, natomiast wśród wad wymienia się zasalanie ujść rzek, 
erozję brzegów, spowodowaną wahaniami poziomu wody oraz utrudnienie 
wędrówek ryb w górę rzeki.

5
 

 
 
 

                                                           
4
 http://oze.gep.com.pl/elektrownie-plywowe/ (pobrano 24.07.2017 r.) 

5
 http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=53 (pobrano 
26.07.2017 r.) 
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Rysunek nr 2: Elektrownia pływowa we Francji u ujścia rzeki La Rance 
 

 
Źródło: http://energiaodnawialna.net/images/strona/energia_plywow.jpg (pobrano 

26.07.2017 r.) 
 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku opracowano inny sposób  
na wykorzystanie pływów morskich i oceanicznych, mianowicie taki, który 
pozostaje niemal bez wpływu na środowisko naturalne, czyli podmorskie młyny. 
Łopatki turbin młynów podmorskich poruszają się dzięki prądom morskim, 
wywołanym przez ruchy mas wody. Na rysunku nr 3 przedstawiono łopatki turbiny, 
jakie są stosowane w tego typu układach. 

 

Rysunek nr 3: Łopatki turbiny młyna podmorskiego 
 

 
Źródło: http://www.uwm.edu.pl/kolektory/energia-wody/eneplyw.html (pobrano 

26.07.2017 r.) 
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Pierwsza taka turbina została zainstalowana w 1995 roku w Szkocji,  
w okolicach Loch Lihne, na zakotwiczonej tratwie; wytwarzała 15 kW energii. 
Później większą turbinę na stale zakotwiczoną do dna morskiego w cieśninie 
Kvalsund koło Hammerfest (Norwegia), o mocy 300 kW, po raz pierwszy 
podłączono do sieci energetycznej (Rysunek nr 4). 

 

Rysunek nr 4: Wizualizacja farmy młynów podmorskich 
 

 
Źródło: http://www.uwm.edu.pl/kolektory/energia-wody/eneplyw.html (pobrano 

26.07.2017 r.) 
 

W cieśninie, w miejscu zainstalowania podmorskiego młyna, bez przerwy 
występują ruchy wody wywołane przypływami o wysokości dochodzącej do 3 m. Ze 
względu na zmienny kierunek przepływu wody morskiej, przez pół doby wtłaczana 
jest woda morską do zatoki z prędkością do 2,5 m/s, a przez drugie pół doby 
nadmiar wody wraca z powrotem do morza. Podwodne młyny wyposażone  
są w ruchome ramiona o długości 10 m, które co 12 godzin i 25 minut obracają  
się o 180 stopni. Ramiona turbin umieszczone są na głębokości 17 metrów p.p.m., 
co przy głębokości cieśniny wynoszącej 50 m umożliwia swobodne kursowanie 
statków. Z ekologicznego punktu widzenia, prędkość poruszania się łopatek turbiny 
jest bezpieczna dla żyjących tam ryb morskich (siedem obrotów na minutę). Inną 
zaletą tego rozwiązania jest całkowita niezależność od warunków atmosferycz-
nych, gdyż bez względu na pogodę, przypływy są takie same i generują prąd  
o takiej samej mocy. Niestety, elektrownia ta produkuje prąd trzykrotnie droższy  
od pochodzącego ze źródeł tradycyjnych, ze względu bardzo kosztowną budowę 
(nawet przy uwzględnieniu braku zapotrzebowania na paliwo).

6
 

U wybrzeży Irlandii, w Strangford, firma Siemens podjęła się budowy 
elektrowni pływowej nad fiordem o długości 30 km. Prądy pływowe, powstające  
w zatoce, mają prędkość 2,4 m/s, co przy wykorzystaniu podwodnych śmigieł, 
których turbiny pracują na głębokości 30 m, wytwarzają moc rzędu 1,2 MW 
(Rysunek nr 5). 
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 http://www.uwm.edu.pl/kolektory/energia-wody/eneplyw.html (pobrano 26.07.2017 r.) 
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Rysunek nr 5: Pojedyncza wieża elektrowni pływowej z turbiną SeaGen firmy 

Siemens o mocy 1,2 MW 
 

 
Źródło: http://www.instsani.pl/394/energia-oceanow (pobrano 25.07.2017 r.) 
 

Elektrownie maretermiczne 
Elektrownie maretermiczne (oceanotermiczne, OTEC – Ocean Thermal 

Energy Conversion) to rodzaj elektrowni, w których do produkcji energii 
elektrycznej wykorzystywany jest gradient temperaturowy. Odbywa się to przez 
wykorzystanie różnicy temperatury wody na powierzchni i w głębi morza lub 
oceanu.

7
 Korzystne warunki do zastosowania tej metody występują na obszarach 

równikowych, gdzie woda morska na powierzchni ma około 30°C, a na głębokości 
300-500 m – 7°C. Wykorzystanie tej różnicy możliwe jest dzięki zastosowaniu 
czynnika roboczego (amoniak, freon lub propan), który paruje w temperaturze 
wody powierzchniowej i jest skraplany za pomocą wody czerpanej z głębokości 
300-500 m. Cała instalacja, wraz z generatorem, umieszczona jest na pływającej 
platformie, a energia elektryczna dostarczana jest na ląd kablem podmorskim 
(Rysunek nr 6). 

Sprawność elektrowni maretermicznej zależy od wielkości różnicy temperatury 
źródła górnego i dolnego; dla różnicy temperatury 20°C wynosi 2.5%, a jeśli 
różnica ta wynosi 40°C, wynosi 6%. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest stała  
i nieograniczona dostępność źródła energii, ze względu na prawie stałe i niezależ-
ne od pory roku czy dnia różnice temperatury. Dużym problemem, pojawiającym 
się w trakcie normalnej eksploatacji, jest korozja materiałów w wyniku 
oddziaływania wody morskiej i osadzanie się na powierzchniach wymienników 
ciepła organizmów żywych, łatwo rozwijających się w występujących korzystnych 
warunkach termicznych.

8
  

                                                           
7
 S.M. Masutani, P.K. Takahashi, Ocean thermal energy conversion (OTEC), http://www.curry.eas.gatec 
h.edu/Courses/6140/ency/Chapter2/Ency_Oceans/OTEC.pdf (pobrano 24.07.2017 r.) 

8
 http://www.uwm.edu.pl/kolektory/hydroenerget/oceanicz/technol.ocean.htm (pobrano 24.07.2017 r.) 
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Rysunek nr 6: Schemat elektrowni maretermicznej: 1 – skraplacz, 2 – kocioł 

propanowy, 3 – kabel podmorski 

 
 

 
Źródło: http://www.uwm.edu.pl/kolektory/hydroenerget/oceanicz/technol.ocean.htm 

(pobrano 24.07.2017 r.) 
 

Choć potencjał energetyczny dla OTEC jest ogromny (np. w Indiach u wybrze-
ża stanu Tamil Nadu są warunki pozwalające na budowę elektrowni oceano-
termicznych o łącznej mocy 10000 MW), energia maretermiczna wykorzystywana 
jest tylko w formie pilotażowej (na wyspie Bali w Indonezji (5 MW), w Japonii  
(10 MW), na Tahiti (5 MW) i na Hawajach (40 MW)).

9
 

 
Elektrownie wykorzystujące gradient stężenia wody 
Morza i oceany dysponują największym zasobem energii odnawialnej, 

opartym na zjawisku dyfuzji, wykorzystującym gradient stężenia wody do pozyski-
wania energii (potencjał szacowany jest na ok. 2 PW*h/a). Teoretycznie,  
do konwersji energii związanej z zasoleniem wód w energię elektryczną, można 
wykorzystać różnicę ciśnień (osmoza), przepuszczalności cząstek przez błony 
(dializa) lub przepuszczalności jonów (elektrodializa). Do tej pory opracowano 
metodę ciśnieniowej opóźnionej osmozy – PRO i odwróconej elektrodializy – 
RED.

10
 

Elektrownie, wykorzystujące ciśnienie osmotyczne, to elektrownie, w których 
pozyskuje się energię powstającą w wyniku różnicy potencjałów energii chemicznej 
dwóch roztworów o różnych stężeniach soli. Różnica ta jest najkorzystniejsza  
u ujścia rzek do morza, ze względu na różnicę zasolenia między wodą morską  
i rzeczną.

11
  

W listopadzie 2009 roku, norweska firma STATKRAFT uruchomiła w Herum-
Tofte (60 km od Oslo) pierwszą na świecie pilotażową elektrownię pracującą  
w oparciu o osmozę o mocy 25 MW. Co ciekawe, elektrownia ta jest tak mała,  
że może mieścić się w podziemiach centrum handlowego lub przy parkingu 
(Rysunek nr 7). Koszt 1 kWh to około 5 eurocentów. STATKRAFT szacuje,  

                                                           
9
 http://www.uwm.edu.pl/kolektory/energia-wody/energiaciemorz.html (pobrano 24.07.2017 r.) 

10
 http://www.uwm.edu.pl/kolektory/energia-wody/energiadyfuzji.html (pobrano 28.07.2017 r.) 

11
 http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/elektrownie-oceaniczne-przyszlosc-ziemskiej-energetyki (pobrano 
24.07.2017 r.) 
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iż wykorzystując osmozę możliwe jest wyprodukowanie nawet 1700 TWh energii 
rocznie, co stanowi ok. 10% jej globalnego zużycia.

12
 

 

Rysunek nr 7: Elektrownia osmotyczna w Herum-Tofte 
 

 
Źródło: https://www.statkraft.com/globalassets/1-statkraft-public/images/osmotic-powe 

r-plant-in-tofte.jpg (pobrano 25.07.2017 r.) 
 

W prototypowej elektrowni wykorzystuje się roztwór wody słonej i słodkiej, 
obie dostępne w pobliżu elektrowni. Wodę pompuje się do obu stron membrany, 
gdzie w wyniku osmozy powstaje ciśnienie odpowiadające 120 m słupowi wody. 
Ciśnienie to wykorzystuje się do napędzenia turbiny produkującej energię. 
Technologia stosowana w Herum-Tofte jako prototypowa, ma dać odpowiedzi  
na szereg pytań dotyczących możliwości jej zastosowania na szerszą skalę,  
a także wpływu mułu i bakterii na żywotność oraz parametry stosowanej 
membrany.

13
 

Biorąc pod uwagę, że wiele dużych miast leży u ujść rzek, które byłyby 
idealnym miejscem do wykorzystania elektrowni osmotycznych, jest to rozwią-
zanie, nad którym należy dłużej się pochylić i opracować technologię, która byłaby 
możliwa do szerszego zastosowania. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że przy 
wykorzystaniu zjawiska osmozy istnieje możliwość produkcji słodkiej wody. Tego 
typu elektrownie mogłyby być pomocne w miejscach o niedoborze deszczu, braku 
zbiorników retencyjnych i magazynowych wody pitnej (Wyspy Kanaryjskie, 
Portugalia).

14
  

 
Elektrownie maremotoryczne 
Elektrownie maremotoryczne (falowo-wodne), to elektrownie wykorzystujące 

energię fal morskich. Ilość energii możliwej do uzyskania zależy od wysokości fali, 
ta z kolei zależy od prędkości wiatru, głębokości i ukształtowania dna morskiego. 

                                                           
12

 http://www1.rfi.fr/actupl/articles/119/article_9289.asp (pobrano 24.07.2017 r.); http://www.srodowisko. 
pl/wiadomosci-i-komunikaty/ruszyla-pierwsza-na-swiecie-elektrownia-osmotyczna-47591-10 (pobrano 
26.07.2017 r.) 

13
 Ibidem 

14
 A. Siewiera, Potencjał i możliwości pozyskiwania energii z elektrowni falowych, „Przegląd 
Budowlany”, 3/2015, s. 43-48, http://www.przegladbudowlany.pl/2015/03/2015-03-PB-43-48_Siewier 
a.pdf (pobrano 11.03.2016 r.) 
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Elektrownie falowe dzielimy, ze względu na położenie, na: morskie, przybrzeżne  
i nadbrzeżne; ze względu na sposób przekształcania energii fal morskich na 
energię elektryczną na: elektrownie pneumatyczne (fale wymuszają ruch powietrza 
napędzający turbiny) (Rysunek nr 8), elektrownie mechaniczne (wykorzystujące 
siłę naporu wody do poruszania wirnika połączonego z prądnicą) (Rysunek 
nr 9), elektrownie indukcyjne (ruch zastosowanych w nich pływaków i cewek 
magnetycznych powoduje wytwarzanie energii elektrycznej) (Rysunek nr 10), 
hydrauliczne (wykorzystujące szczyty fal do napędzania turbiny) (Rysunek nr 11).

15
 

 

Rysunek nr 8: Zasada działania elektrowni falowo-pneumatycznej 
 

 
Źródło: https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/22,elektrownie-morskie-fal 

owe (pobrano 24.07.2017 r.) 
 

Rysunek nr 9: Elektrownia falowa – pływak 
 

 
Źródło: https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/22,elektrownie-morskie-fal 

owe (pobrano 24.07.2017 r.) 
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 https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/22,elektrownie-morskie-falowe (pobrano 24.07. 
2017 r.) 
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Rysunek nr 10: Elektrownia falowa typu „wąż morski” 
 

 
 

Źródło: https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/22,elektrownie-morskie-fal 

owe (pobrano 24.07.2017 r.) 
 

Rysunek nr 11: Elektrownia falowa – hydrauliczna 
 

 
 

Źródło: https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/22,elektrownie-morskie-fal 
owe (pobrano 24.07.2017 r.) 

 

U wybrzeża Kornwalii powstało, z inicjatywy Wave Hub Ltd. oraz dzięki 
wsparciu i dofinansowaniu ze środków unijnych, testowe stanowisko sprawdzające 
możliwość stosowania szerokiego wachlarza urządzeń generujących energię przy 
wykorzystaniu fal morskich. Są to cztery systemy generatorów energii z fal  
o łącznej mocy 20 MW. Dzięki współpracy Wave Hub Ltd. oraz irlandzkiej firmy 
Ocean Energy Ltd., możliwe jest wykorzystanie przetestowanego w zatoce Galway 
w Irlandii prototypu konwertera Power Buoy, również przy wsparciu środków UE 
(Rysunek nr 12).

16
  

 
 
 
 

                                                           
16

 http://cordis.europa.eu/news/rcn/34292_pl.html (pobrano 24.07.2017 r.) 
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Rysunek nr 12: Prototyp konwertera Power Buoy 
 

 
Źródło: http://www.waveenergy.ie/ (pobrano 24.07.2017 r.) 
 

Do projektu, jako pierwsza przystąpiła amerykańska firma Ocean Power 
Technologies Limited (OPT), która podłączyła do Wave Huba swój przetwornik fal, 
tworząc farmę Power Bouy (Rysunki nr13 i 14).

17
 

 

Rysunek nr 13: Wizualizacja farmy konwerterów energii Power Bouy 
 

 
Źródło: https://phys.org/news/2010-09-world-biggest-hub-uk-coast.html (pobrano 

25.07.2017 r.) 
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 http://cordis.europa.eu/news/rcn/34292_pl.html (pobrano 24.07.2017 r.); http://www.elektroda.pl/rtvf 
orum/topic1765404.html (pobrano 24.07.2017 r.) 
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Rysunek nr 14: Schemat podłączenia pojedynczego konwertera Power Bouy do sieci 
 

 
Źródło: https://phys.org/news/2010-09-world-biggest-hub-uk-coast.html (pobrano 

25.07.2017 r.) 
 

Przykładem wykorzystania energii fal jest również system Pelamis. Jest  
to wykonany ze stali czerwony wąż o długości ponad stu metrów, składający się  
z czterech cylindrów, złączonych ze sobą za pomocą giętkich zawiasów (Rysunki 
nr 15 i 16). Pod wpływem ruchu fal, zakotwiczona konstrukcja wprawiana jest  
w ruch, powodując przemieszczanie się względem siebie pojedynczych modułów. 
W ten sposób napędzane są silniki hydrauliczne, będące napędem generatorów 
produkujących energię elektryczną przekazywaną podmorskim kablem do sieci  
na lądzie. Początkowo zakłada się wytwarzanie 2,25 MW energii elektrycznej, 
która ze względu na wykorzystanie odnawialnego źródła energii pozwala  
na zmniejszenie emisji CO2 o 2 tys. ton. W kolejnym etapie rozbudowy farmy 
(dodatkowe 28 przekształtniki Pelamis) przewiduje się produkcję 22,5 MW energii 
elektrycznej i zmniejszenie emisji CO2 o 60 tys. ton.

18
  

 

Rysunek nr 15: Zasada działania systemu Pelamis 
 

 
Źródło: http://www.pelamiswave.com/pelamis-technology/ (pobrano 24.07.2017 r.) 
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 http://globenergia.pl/wykorzystanie-fal-morskich/ (pobrano 25.07.2017 r.) 
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Rysunek nr 16: Przekrój systemu Pelamis 
 

 
Źródło: http://www.pelamiswave.com/pelamis-technology/ (pobrano 24.07.2017 r.) 
 

Kolejnym przykładem konwersji energii fal jest projekt duńskiego prototypu 
pływającej elektrowni Wave Dragon (Rysunek nr 17), który powstał w 2003 roku  
na Morzu Północnym w pobliżu ujścia duńskiego fiordu Nissum Bredning. Prototyp 
ten składa się z platformy, rezerwuaru wody i dwóch ramion. Ramiona zwiększają 
skuteczność zbierania wody niesionej przez nadchodzące fale: kiedy wpłynie 
między nie woda, spiętrza ją, a następnie przelewa do zbiornika. W dolnej części 
pojemnika znajdują się wyloty i wypływająca nimi woda napędza turbiny, a te  
z kolei napędzają generatory. (http://globenergia.pl/wykorzystanie-fal-morskich/). 
Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 40 MWh.

19
  

 

Rysunek nr 17: Prototyp Wave Dragon 
 

 
Źródło: http://www.maritimejournal.com/news101/industry-news/denmarks_wave_drag 

on_delivers_power_to_the_grid (pobrano 24.07.2017 r.) 

                                                           
19

 Z. Krzemień, Wykorzystanie energii fal morskich do produkcji energii elektrycznej, „Prace Instytutu 
Elektrotechniki”, 2013, z. 262, s. 121-131; http://195.187.94.6/pliki/ogolne/prace%20IEL/262/09.pdf 
(pobrano 27.07.2017 r.) 
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Innym zastosowanym rozwiązaniem, wykorzystującym energię fal, jest 
oscylacyjny konwerter energii fal, zwany „ostrygą” (Oyster) firmy Aquamarine 
Power Ltd (Rysunek nr 18). Jest to urządzenie przypominające wielką klapę  
o długości 18 m, poruszające się pod wpływem falowania. Ruch klapy powoduje 
ruch tłoków, które tłoczą wodę przez rurociąg do umieszczonego na lądzie 
hydrozespołu z turbiną. Moc instalacji, która w 2009 roku została podłączona  
do brytyjskiej sieci energetycznej, wynosi 315 kW. Kolejny model „ostrygi” o mocy 
800 kW, został zamontowany w 2011 roku. Aquamarine Power Ltd. zamierza dalej 
komercjalizować urządzenie przewidując, iż potencjał drzemiący w tego rodzaju 
rozwiązaniu to 64 GW łącznej mocy.

20
 

 

Rysunek nr 18: Ostryga 1 
 

 
Źródło: http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/06/The-Oyster.jpg 

(pobrano 24.07.2017 r.) 
 

Jeszcze inne rozwiązanie zaproponowała firma Wave Star Energy. W 2009 
roku, w gdańskiej stoczni Odys powstała konstrukcja składająca się z pływaków 
poruszanych przez fale, która zainstalowana została przy duńskim wybrzeżu  
i posiadając 600 kW mocy zapewnia energię elektryczną dla 400 gospodarstw 
(Rysunek nr 19). Poruszające się pływaki przetłaczają olej pod wysokim 
ciśnieniem. Czynnik po uzyskaniu danego ciśnienia napędza połączony  
z generatorem prądu elektrycznego silnik hydrauliczny. W przyszłości planowana 
jest budowa komercyjnego modelu o mocy 1 MW, a nawet platforma o mocy 6 MW 
do zasilania 4000 gospodarstw.

21
 

 
 
 
 
 

                                                           
20

 Z. Krzemień, Wykorzystanie…, op. cit.; http://energiaimy.pl/2016/09/siegajac-po-fale/ (pobrano 
27.07.2017 r.) 

21
 http://energiaimy.pl/2016/09/siegajac-po-fale/ (pobrano 27.07.2017 r.) 
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Rysunek nr 19: Konstrukcja pływaków firmy Wave Star Energy 
 

 
Źródło: http://energiaimy.pl/wp-content/uploads/2016/08/640_future-machine.jpg 

(pobrano 24.07.2017 r.) 
 

Proces pozyskiwania energii z fal nie jest w praktyce taki prosty. Występuje 
szereg trudności związanych ze stratami, zmienną wysokością fal, wytrzymałością 
elementów elektrowni, wpływem wody na urządzenia zagrożone korozją i ich 
szybkim zużywaniem się. Także sama przyroda stwarza problemy: bywają okresy 
spokojne i sztormowe.

22
 

W przypadku Europy, najlepsze warunki do wykorzystania energii fal 
występują głównie w północnej części Wielkiej Brytanii. Według szacunków, 
energia pozyskana z elektrowni falowo-wodnych mogłaby zaspokoić od 14-26% 
zapotrzebowania na prąd w Wielkiej Brytanii. Poza Wielką Brytanią, ogromna 
liczba miejsc, potencjalnie możliwych do wykorzystania do elektrowni falowych,  
jest na zachodnim wybrzeżu Europy (Irlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia  
i Norwegia) a także u wybrzeży Pacyfiku (Ameryka Północna i Południowa, 
Południowa Afryka, Australia, Nowa Zelandia).

23
  

 
Elektrownie wykorzystujące energię prądów morskich  
Występowanie prądów morskich i oceanicznych spowodowane jest wiatrem, 

zasoleniem wód, różnicą temperatur, topografią dna, ruchem obrotowym Ziemi 
oraz oddziaływaniem Słońca i Księżyca. W pobliżu równika występuje najwięcej 
prądów wywołanych ruchem mas powietrza i ciepłem pochodzącym od promie-
niowania słonecznego. Powstawanie pozostałych prądów zawdzięcza się różnicom 
gęstości wód i zasolenia. Szacuje się, iż prądy morskie i oceaniczne dysponują 
mocą nawet 7 TW. Pomimo tego, ten ogromny potencjał nie jest w ogóle 
wykorzystany. Wynika to przede wszystkim z trudności opracowania technologii 
pozwalającej na umieszczenie odpowiednich urządzeń na dużych głębokościach. 
Ponadto, istnieją poważne obawy o zbyt dużą ingerencję w środowisko naturalne, 

                                                           
22

 https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/22,elektrownie-morskie-falowe (pobrano 24.07. 
2017 r.); http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/elektrownie-oceaniczne-przyszlosc-ziemskiej-energetyki 
(pobrano 24.07.2017 r.) 

23
 http://www.pelamiswave.com/global-resource/ (pobrano 24.07.2017 r.) 
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która mogłaby doprowadzić do trudnych do przewidzenia zmian wpływających  
na równowagę klimatyczną Ziemi.  

W ramach projektu PROCODAC-GESMEY, będącego wynikiem współpracy 
firmy Astilleros Balenciaga i Fundación Centro Tecnológico Soermar, powstał, 
opracowany przez naukowców Politechniki w Madrycie, prototyp systemu 
wykorzystania prądów oceanicznych, możliwy do wykorzystania na dużych 
głębokościach. Prototyp spełnił cele postawione przez naukowców, był tańszy  
w budowie, instalacji i utrzymaniu od innych projektów. Ponadto, był on obsługi-
wany za pomocą pilota oraz uzyskiwał zakładaną ilość energii, jednakże do tej pory 
nie powstał projekt, który mógłby być skomercjalizowany.

24
  

 
Zasoby i możliwości Polski 
Według opracowań Instytutu Morskiego w Gdańsku, moc jednostkowa fal  

na Morzu Bałtyckim nie jest zbyt duża, szczególnie jeśli porównamy ją  
z możliwościami Szkocji czy Irlandii (dla Polski oceniana jest w przedziale 1,3-2,8 
kW/m lub od 1,7 do 7,2 kW/m

2
, co przy nieregularnej linii fal i linii brzegowej,  

o długości 400 km, daje całkowitą możliwą do uzyskania energię rzędu 4 tys. 
MW)). Polska firma Odys Stocznia Sp. z o.o. podjęła starania o dofinansowanie  
na zrealizowanie swojego projektu absorbera energii fal morskich AEFM, który miał 
służyć do ochrony brzegów i wytwarzania energii elektrycznej. Ze względu na 
niewystarczające dofinansowanie ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, nawiązano współpracę z Politechniką Gdańską, Instytutem Budownictwa 
Wodnego PAN i Instytutem Elektrotechniki, celem optymalizacji i wdrożenia 
projektu.

25
 

 
Podsumowanie 
Teoretycznie w wodach mórz i oceanów zmagazynowana jest ogromna ilość 

energii, do tego odnawiająca się w naturalnych cyklach. Biorąc pod uwagę fakt,  
iż ponad 70% powierzchni Ziemi pokrywają morza i oceany oraz to, że ponad 60% 
ludzi mieszka w odległości 60 km od brzegu, niezaskakująca jest potrzeba 
wykorzystania potencjału tej energii odnawialnej.

26
  

W opinii unijnych urzędników konieczne jest stworzenie forum ds. energii 
mórz i oceanów, co zakłada plan działań dot. wykorzystania niebieskiej energii. 
Zakłada się, iż forum umożliwi nawiązanie i zacieśnienie kontaktów między 
stronami zainteresowanymi rozwojem i uprzemysłowieniem tego sektora.  

Zasoby energii pochodzące z morza i oceanów przekraczają obecne oraz 
przewidywane zapotrzebowanie na energię, której wykorzystanie pozwoliłoby  
UE na zbliżenie się do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej, zmniejszenie 
uzależnienia od paliw kopalnych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 
Poza tym możliwe byłoby zrównoważenie produkcji z innych OZE i zapewnienie 
stabilnych łącznych dostaw energii z odnawialnych źródeł do sieci energetycznej. 
Dodatkowo rozwój niebieskiej energii wpłynąłby na zmniejszenie bezrobocia na 
obszarach przybrzeżnych, dając nawet pół miliona miejsc pracy, ograniczenie 
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 http://swiatoze.pl/energia-elektryczna-pradow-morskich/ (pobrano 24.07.2017 r.) 
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 http://energiaimy.pl/2016/09/siegajac-po-fale/ (pobrano 27.07.2017 r.); http://globenergia.pl/wykorzyst 
anie-fal-morskich/ (pobrano 25.07.2017 r.) 
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emisji CO2 o 136,3 mln ton oraz pokrycie w 10-15% zapotrzebowania UE  
na energię elektryczną (do 2050 roku) 

Powstający nowy sektor energii napotyka szereg trudności związanych  
z wysokimi kosztami technologii i utrudnionym dostępem do finansowania, brakiem 
koniecznej infrastruktury, problemami administracyjnymi (procedury licencjonowa-
nia i udzielania pozwoleń) oraz ochrony środowiska. Ważne jednak jest to, że 
pomimo występujących problemów, wspierane są projekty dotyczące wykorzy-
stania energii mórz i oceanów, zmierzających w przyszłości do stania się punktem 
wyjścia wspólnej europejskiej inicjatywy przemysłowej.

27
 

 
Streszczenie 
W morzach i oceanach, pokrywających ponad 70% powierzchni Ziemi, 

drzemią ogromne pokłady energii odnawialnej. Daje to możliwość czerpania jej  
w zasadzie bez żadnych ograniczeń. Energię tę można pobierać, wykorzystując 
różnice zasolenia lub gradientu temperatury, a także energię fal lub pływów 
morskich. Proces wytwarzania energii w elektrowniach wykorzystujących w/w 
zjawiska wydaje się być prosty, jednak wysoki koszt pozyskiwania i niska 
sprawność urządzeń oraz trudności eksploatacyjne wpływają na ich niewielką ilość. 
Ważne jest podejmowanie dalszych wysiłków w poszukiwaniach nowych 
rozwiązań, gdyż energia mórz i oceanów może stać się poważnych źródłem 
uzupełniającym bilans produkcji energii. 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia mórz, energia oceanów, 
zasoby, środowisko 

 
Summary 
The seas and oceans which cover more than 70% of the Earth's surface lie 

dormant huge amount of renewable energy. This makes it possible to draw it in 
principle without any restrictions. This energy can be downloaded using the 
differences in salinity or temperature gradient, as well as the energy of waves  
or tides. The process of power generation using mentioned above phenomenon  
is simple, but high cost and low efficiency of the acquisition devices and operating 
difficulties affecting their small quantity. It is important to further efforts in the 
search for new solutions, as the energy of the seas and oceans can become  
a serious source of complementary balance of energy production. 

Key words: renewable energy sources energy, seas energy, oceans energy, 
resources, environment 

 
 
 
 
 

                                                           
27

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-36_pl.htm (pobrano 24.07.2017 r.); Komunikat Komisji  
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, Niebieska energia. Działania, które należy podjąć do roku 2020 i później w celu 
wykorzystania potencjału energetycznego europejskich mórz i oceanów, 2014; http://sejm.gov.pl/ 
sejm7.nsf/EDLS.xsp?view=2&docId=5CA46DABF2F8AF7DC1257C6D00434362&lang=PL (pobrano 
24.07.2017 r.); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1396419828231&uri=X%3A52014 
DC0008 (pobrano 26.07.2017 r.); http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/niebieska-energia. 
html (pobrano 24.07.2017 r.); Opinia Europejskiego Komitetu Regionów, Rozwój…, op. cit. 
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SYTUACJA NA RYNKU BIOPALIW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ 
 
 
Wstęp  
Energetyka odnawialna stanowi coraz popularniejszy sposób na pozyskiwanie 

energii na świecie. Wychodzi naprzeciw popularnym współcześnie ideom zrówno-
ważonego rozwoju.  

Spośród wielu rodzajów źródeł energii odnawialnej, na uwagę zasługuje 
zastosowanie biopaliw. Szczególna rola biopaliw polega na ich zastosowaniu jako 
paliwa w transporcie. Umożliwia to uniezależnienie się od ropy naftowej, szcze-
gólnie w przypadku tych krajów, które ten surowiec zmuszone są importować.  

Celem i przedmiotem publikacji było omówienie biopaliw jako odnawialnych 
źródeł energii w wykorzystaniu przemysłowym w Polsce. Praca powstała przy 
wykorzystaniu zwartej literatury książkowej, danych statystycznych, jak również  
na podstawie wiadomości netograficznych.  

W artykule scharakteryzowano definicję biopaliw, ich podział i specyfikę jako 
paliwa ekologicznego. Przedstawiono światowych liderów na rynku biopaliw i skalę 
ich wykorzystywania. Ukazano porównanie zarówno zalet jak i mankamentów 
wykorzystania tego nośnika energii.  

Publikacja opisuje również obecne wykorzystanie biopaliw w Polsce. Podkre-
ślono przy tym występujące korzyści dla gospodarki przy ich wykorzystywaniu  
w transporcie. Dane zostały zilustrowane przy pomocy tabel i wykresów. Metodą 
badawczą wykorzystaną w publikacji była analiza danych zastanych oraz krytyka 
piśmiennicza.  

Na podstawie zgromadzonych danych pochodzących z wielu źródeł wynika 
jasno, że biopaliwa odgrywają coraz istotniejszą rolę jako nośnik energii w Polsce. 
Przy czym należy mieć świadomość ich specyfiki jako surowca energetycznego.  

Publikacja prezentując bieżącą sytuację, dokonuje próby oceny przyszłości 
biomasy jako surowca w przemyśle w Polsce.  

 
1. Biopaliwa jako źródło energii 
Biopaliwa to ekologiczne nośniki energii wytwarzane z tzw. biomasy. Biomasa 

to materia roślinna, zwierzęca lub odpady ulegające procesom naturalnej 
biodegradacji.

1
 W przeciwieństwie do węgla kamiennego, brunatnego czy ropy 

naftowej biomasa jest zaliczana do odnawialnych, a zatem ekologicznych źródeł 
energii.  

 
 
 
 
 

                                                           
1
 A. Kupczyk, D. Ruciński, Biopaliwa. Raport rynkowy. Warszawa 2007 
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Biopaliwa można generalnie podzielić na trzy główne grupy ze względu  
na stan skupienia: 

- ciekłe – biobenzyny, otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej 
węglowodanów do etanolu, fermentacji butylowej biomasy do butanolu  
lub z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych (np. olej rzepakowy) 
czy etanol z kukurydzy, a także metanol, butanol, 

- gazowe: powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych 
odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, słoma etc.) – 
biogaz oraz powstałe w procesie zgazowania biomasy – gaz generatorowy 
(gaz drzewny), 

- stałe – słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy 
lub słomiany – tzw. pellet, drewno, siano, węgiel drzewny i inne przetwo-
rzone odpady roślinne.2 Największych producentów pelletu w Europie 
przedstawia tabela nr 1.  

 

Tabela nr 1: Produkcja pelletu w Europie w mln ton  
 

PAŃSTWO 2012 2013 2014 

Niemcy 2,2 2,25 2,35 

Szwecja 1,34 1,35 1,35 

Francja 0,68 0,89 1,2 

Łotwa 0,97 0,98 0,98 

Austria 0,89 0,9 0,9 

Portugalia 0,7 0,7 0,7 

Polska 0,6 0,6 0,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AEBIOM 
 

Dane zawarte w tabeli nr 1 wyraźnie wskazują na dominującą rolę Niemiec  
w produkcji pelletu w Europie. Polska jest zaliczana do europejskiej czołówki  
w zakresie produkcji tego biopaliwa.  

Za paliwa ekologiczne stałe, uważa się również biodegradowalną frakcję 
odpadów komunalnych oraz torf (suszony i ewentualnie brykietowany). Torf jako 
paliwo kopalne nie jest odnawialnym źródłem energii, ale jest znacznie młodszy 
geologicznie niż węgiel kamienny czy brunatny.

3
 

W Europie biopaliwa otrzymuje się z głównie z lnu i rzepaku (oleje roślinne), 
natomiast w USA głównie z kukurydzy (etanol, olej kukurydziany) i soi (olej 
roślinny).  

Doskonałym surowcem do przetworzenia na handlowe biopaliwa są wszel-
kiego rodzaju odpady przemysłowe oraz rolnicze – z nich produkowane są właśnie 
pellety i brykiety. Pellety powstają bowiem przede wszystkim z odpadowego 
drewna, na brykiety można zaś przetworzyć każdy rodzaj biomasy – słomę, 
drewno, kompost, śmieci, a także osady ściekowe.4 

 
 

                                                           
2
 http://pelet.info.pl/ (pobrano 12.09.2017 r.) 

3
 P. Ilnicki, Torfowiska i torf. Poznań 2002 

4
 http://biotechnologia.pl/biotechnologia/biopaliwa-czym-sa-i-jakie-przynosza-korzysci,14011 (pobrano 
23.08.2017 r.) 
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W literaturze światowej spotyka się również inny podział biopaliw ze względu 
na stopień rozwoju. Dzielimy je na biopaliwa: 

- pierwszej generacji (konwencjonalne) – produkowane są z cukru, skrobi, 
lub oleju roślinnego; 

- drugiej generacji (ulepszone) – produkowane są z trwałego surowca. 
Trwałość surowca jest określana m.in. z perspektywy dostępności 
surowca, wpływu na emisje gazów cieplarnianych oraz wpływu na bio-
różnorodność i zużycie terenu.

5
 Obecnie opracowuje się wiele biopaliw 

drugiej generacji, np.: etanol celulozowy, biowodór, biometanol czy olej 
napędowy z drewna; 

- trzeciej generacji – to biopaliwa produkowane z glonów i innych 
mikroorganizmów.

6
 

Zastosowanie biopaliw jako źródła energii nie stanowi bynajmniej wymysłu 
ostatnich lat. Wykorzystanie ekologicznego paliwa w motoryzacji po raz pierwszy 
miało miejsce w Europie i USA na początku XX wieku. W Polsce mieszankę 
etanolu i benzyny zastosowano z powodzeniem pierwszy raz pod koniec lat 20 XX 
wieku. Przedwojenne zdolności produkcyjne szacowano na około 10 mln l/rok. 
Etanol pozwalał uzyskać 

2
/3 energii jaką daje benzyna. Jednak po II wojnie 

światowej tańsze paliwa na bazie ropy naftowej zdominowały i wyparły biopaliwa  
z rynku.

7
 

Ponowne zainteresowanie na szerszą skalę rozwojem technologii produkcji 
biopaliw nasiliło się podczas kryzysów energetycznych w latach 70. XX wieku. 
Głównymi motywami powrotu do przedwojennych pomysłów były: 

- brak pewności dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu;
8
 

- zagrożenia ze strony globalnego ocieplenia wynikającego ze wzrostu 
stężenia CO2 w atmosferze. 

W 1979 roku w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano 190 mln litrów 
etanolu z kukurydzy. W 2010 wartość ta wynosiła 50 mld litrów. Wartość 
światowego rynku biopaliw w 2007 roku była szacowana na 20 miliardów USD.

9
  

Pozytywne tendencje w wykorzystywaniu biopaliw podlegały wahaniom  
z uwagi na spadek cen ropy naftowej do akceptowalnego komercyjnie poziomu. 
Obecnie udział biomasy (w tym biopaliw) w pokryciu światowego zaopatrzenia na 
energię wynosi ok. 10% (gazu i węgla – po ok. 25%, a ropy naftowej – 35%). 

Wśród biopaliw nadających się do zasilania silników spalinowych wymienić 
trzeba: 

- olej roślinny surowy i przetworzony (biodiesel); 

- biogaz, który można wykorzystać do zastąpienia gazu ziemnego; 

- alkohole – metanol, etanol, butanol i propanol. 
 
 
 

                                                           
5
 http://pelet.info.pl/ (pobrano 12.09.2017 r.) 

6
 http://www.biofuelstp.eu/fuelproduction.html (pobrano 30.09.2017 r.) 

7
 K. Biernat, Perspektywy rozwoju biopaliw i paliw alternatywnych. Paliwa ze źródeł odnawialnych  
i alternatywnych. Warszawa 2007 

8
 D. Biello, Złudne obietnice, „Świat Nauki”, nr 9 (241)/2011 

9
 T. Zakrzewski, Biopaliwa. Krajowa Izba Biopaliw. Warszawa 2007 
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Rynek biopaliw na świecie nie stanowi monolitu. Na rynkach pozaeuropejskich 
dominuje bioetanol. Natomiast w krajach Unii Europejskiej wiodącą pozycję 
odgrywa biodiesel, stanowiący ponad 80% obj. ogólnej produkcji biopaliw. 
Popularność biodiesla wynika z faktu, iż może być użyty w czystej formie lub  
w dowolnej mieszaninie z olejem napędowym. W przypadku bioetanolu, taka 
możliwość nie występuje, wymagane są zmiany w konstrukcji silnika ew. zasto-
sowanie FFV – silników elastycznych ze zmiennym kątem wyprzedzenia zapłonu 
zależnie od zawartości bioetanolu w mieszance.

10
 Największymi producentami  

i eksporterami biodiesla w Europie są Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Włochy. 
Polska zajmuje w zestawieniu piątą pozycję.  

Wejście w życie postanowień traktatu z Kioto w 2005 roku, zobowiązujące 
państwa sygnatariuszy do redukcji emisji gazów cieplarnianych, spowodowało 
dodatkowe zainteresowanie biopaliwami. Polska zobowiązała się do redukcji 
gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do 1989 r.

11
 

Biopaliwa mogą praktycznie zastąpić dowolne nieodnawialne paliwo. W 2005 
roku 15% światowego zużycia energii finalnej pochodziło z wykorzystania biopaliw. 
Znaczna większość biomasy używana jest w krajach nisko rozwiniętych, głównie 
do przygotowania posiłków i ogrzewania pomieszczeń. W krajach rozwiniętych 
biomasa i biopaliwa mogą być wykorzystywane do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w systemach zarówno scentralizowanych, jak i rozproszonych. 
Przykładowo, Szwecja i Finlandia pokrywają odpowiednio 17% i 19% swojego 
całkowitego zapotrzebowania na energię właśnie z biopaliw. W przypadku państw 
rozwiniętych ten udział jest zazwyczaj niższy, niż w przypadku państw 
rozwijających się, ze względu na większy popyt statystycznego mieszkańca  
na energię.12

 
 
2. Zalety i wady wykorzystywania biopaliw 
Biopaliwa jako źródło energii stanowią interesującą i przyszłościową alternatywę 

w stosunku do zasobów nieodnawialnych.
13

 Jednak analizując przydatność  
i możliwość wykorzystywania biopaliw do celów energetycznych, należy zdać sobie 
sprawę zarówno z istniejących przesłanek, ale też i barier. Tak jak każdy rodzaj 
energii odnawialnej, również i biopaliwa posiadają zarówno zalety i wady.  

Kluczowa, pozytywna rola biopaliw na rynku polega na ich wpływie na ogra-
niczenie zużycia ropy naftowej. Dotyczy to w szczególności tych państw, których 
gospodarki w istotny sposób są uzależnione od importu tego surowca. Na konty-
nencie europejskim wiele państw jest uzależnionych od importu ropy naftowej  
z Rosji. Rosja często swoją sytuację jako narzędzie wywierania presji politycznej na 
krajach importerach. Dotyczy to również Polski (Tabela nr 2). 

 
 
 

                                                           
10

 Ibidem 
11

 https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/8e0542a94447bcaf09cf7d2e2ce38d36.pdf (pobrano 3.08. 
2017 r.)  

12
 http://biotechnologia.pl/biotechnologia/biopaliwa-czym-sa-i-jakie-przynosza-korzysci,14011 (pobrano 
23.08.2017 r.) 

13
 Ł. Jęczmionek, S. Oleksiak, I. Skręt i in., Biopaliwa drugiej generacji. Kraków 2006 
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Tabela nr 2: Najbardziej uzależnione od dostaw rosyjskiej ropy naftowej kraje 

europejskie  
 

PAŃSTWO LOKATA 

Litwa 1 

Polska 2 

Bułgaria 3 

Finlandia, Słowacja 4 

Łotwa 5 

Węgry 6 

Cypr 7 

Czechy, Estonia 8 

Rumunia, Grecja 9 

Włochy, Szwecja 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiadomosci.onet.pl/swiat/polska-
drugim-najbardziej-uzaleznionym-od-rosji-krajem-ue/xt2 (pobrano 12.10.2016 r.) 

 

Analiza danych zamieszczonych w tabeli nr 2 wyraźnie pokazuje,  
że najbardziej uzależnione od rosyjskiej ropy są kraje Europy Środkowo-
Wschodniej. Polska znajduje się w ścisłej czołówce powyższego zestawienia. 
Zastosowanie biopaliw znacznie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne.  

Do innych kluczowych zalet wykorzystywania biopaliw zaliczyć możemy:  
- ograniczenie emisji CO2 (o około 20%) do atmosfery i efektu cieplarnia-

nego; 

- zagospodarowanie odpadów; 
- wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój obszarów zacofanych 

gospodarczo; 

- możliwość wykorzystywania całej rośliny (liście, łodygi, korzenie).
14

 
W 2007 r. rozszerzono w Polsce listę roślin energetycznych, z których można 

wytwarzać biopaliwa I i II generacji objętych należnymi dopłatami krajowymi  
i unijnymi.

15
 

Wg ARiMR rośliny przewidziane do przyznania płatności to: 

- rośliny jednoroczne np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty, 
konopie włókniste, 

- buraki cukrowe i soja – z pewnymi uwarunkowaniami, 

- rośliny wieloletnie, w tym krzewy np. róża bezkolcowa, ślazowiec 
pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga 
trzcinowata, 

- zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energety-
czna, topola, robinia akacjowa).

16
 

Obowiązek dodawania biokomponentów do paliw nałożyła ustawa z 2 paź-
dziernika 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopali-
wach ciekłych.17

 
 

                                                           
14

 http://ecokominek.pl/biopaliwa-zalety-i-wady/ (pobrano 22.07.2017 r.) 
15

 S. Podlaski, Burak cukrowy jako surowiec do produkcji etanolu. Warszawa 2007 
16

 Więcej roślin energetycznych, „Agroenergetyka”, nr 2 (20)/2007 
17

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031991934 (pobrano 23.08.2017 r.) 
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Od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje ustawa z 25 sierpnia 2006 roku 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Umożliwia produkcję biopaliw zareje-
strowanym rolnikom indywidualnym, jednakże w ograniczonej ilości 100 l/ha lub  
w energetycznym ekwiwalencie innego paliwa np. gazowego. 

Oprócz zalet, wykorzystanie biopaliw wiąże się z problemami. Do istotnych 
wad zaliczyć możemy: 

- możliwy wzrost cen żywności w związku ze spadkiem opłacalności 
produkcji rolnej;

18
 

- wysokie koszty produkcji;  

- konieczność zastosowania silników odpowiednich technologii (FFV) w pro-
dukcji samochodów; 

- energochłonność części procesów; 
- mniejsza kaloryczność w stosunku do ropy naftowej; 

- zmniejszenie bioróżnorodności oraz rywalizacja o zasoby wodne potrzebne 
do produkcji biomasy; 

- wyższa kwasowość mieszanek – możliwość korozji. 
Wzrost postępu technicznego i innowacyjności może spowodować 

wyeliminowanie wielu wad biopaliw i uatrakcyjnić warunki ich wykorzystywania. 
Przykładem tego są biopaliwa trzeciej generacji produkowane z glonów. Ich 
produkcja jest najbardziej wydajna ze wszystkich. Wykorzystanie do tych celów 
terenów pustynnych, może spowodować wyeliminowanie negatywnego wpływu  
na produkcję rolniczą. Wg naukowców, efektywność glonów jest nawet trzydzieści 
razy większa, niż jakiegokolwiek innego rodzaju paliwa. W USA oszacowano,  
że do pokrycia obecnego zapotrzebowania USA na paliwa wystarczy uprawa 
glonów na biopaliwo na powierzchni 15 tys. mil.

19
 

Trwają również badania nad możliwością wykorzystywania do produkcji 
biopaliw organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Jay D. Kasling zmodyfikował 
pałeczkę okrężnicy tak aby produkowała olej fotoautotroficznie i wydzielała go na 
zewnątrz komórki.20 

W 2013 roku amerykańscy naukowcy opracowali również 
metodę produkcji związków organicznych, w tym także prekursorów paliw, przy 
pomocy ciepłolubnej bakterii Pyrococcus furiosus, która wytwarza je bezpośrednio 
z atmosferycznego CO2.

21
 

 
3. Wykorzystywanie biopaliw w Polsce  
Akty UE regulują zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, 

ustalają ogólne i szczegółowe cele, jakie państwa członkowskie mają osiągać. 
Głównym celem państw członkowskich UE jest osiągnięcie w 2020 r. udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii brutto na poziomie  
co najmniej 20%, natomiast udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliw miałby 
kształtować się na poziomie 10%.

22
 

                                                           
18

 http://archive.is/H9xMR (pobrano 23.09.2017 r.) 
19

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/03/AR2008010303907.html (pobrano 
22.07.2017 r.) 

20
 D. Biello, Złudne obietnice, „Świat Nauki”, nr 9 (241)/2011 

21
 https://phys.org/news/2013-03-discovery-scientists-fuel-co2-atmosphere.html (pobrano 22.07.2017 r.) 

22
 M. Ignarska, Odnawialne źródła energii, 2013, http://www.uj.edu.pl/documents/123362602/dae03865-
4596-454e-ae70-364a74419434 (pobrano 10.01.2017 r.) 
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Sytuacja w Polsce wykazuje zgodność ze standardami unijnymi. Ponadto 
wykorzystanie biopaliw pozwala na dywersyfikację źródeł nośników energii  
i mniejsze uzależnienie od importu ropy naftowej.  

W Polsce znaczenie gospodarcze miały dotychczas dwa rodzaje biopaliw 
transportowych: bioetanol (w postaci płynnej lub eteru – ETBE) dodawany  
do etyliny oraz biodiesel, mieszany z olejem napędowym, ewentualnie jako samo-
istne paliwo.

23
 Jednak znacznie większe tradycje i wiążące się z tym opanowanie 

technologii produkcji dotyczyło bioetanolu.
24

 Zapotrzebowanie na biokomponenty  
i biopaliwa w Polsce w latach 2011-2015 przedstawia rysunek nr 1.  

 

Rysunek nr 1: Zapotrzebowanie na biokomponenty i biopaliwa w Polsce w latach 

2011-2015 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Orlen 
 

Analiza danych zawartych na rysunku nr 1 wyraźnie wskazuje wzrost 
zapotrzebowania na biokomponenty i biopaliwa w Polsce. Badając strukturę pro-
dukcji biokomponentów w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat można zauważyć,  
że maleje produkcja bioetanolu, natomiast wzrasta produkcja estrów (Rysunek  
nr 2).  

Analizując udział biokomponentów w rynku paliw wg ich wartości opałowej, 
można zauważyć wyraźny wzrost w ostatnich latach. Prognozy na 2020 rok 
również przewidują tendencję wzrostową. 

 
  

                                                           
23

 A. Kupczyk, I. Wielewska, 2007. Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych  
w Polsce na tle UE. Cz.III. Instrumenty wsparcia rozwoju biopaliw. „Energetyka”, nr 6/7 

24
 http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2008/2/elektroenergetyka_nr_08_02_e1.pdf (pobrano 5.07. 
2017 r.) 
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Rysunek nr 2: Struktura produkcji biokomponentów w Polsce w latach 2011-2014 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARR 
 

Rysunek nr 3: Udział biokomponentów w rynku paliw w Polsce wg wartości opałowej  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KIB 
 

Roczny potencjał produkcji biokomponentów i biopaliw w Polsce wykazuje 
silne zróżnicowanie. Pod tym względem najsilniejsza pozycje w Polsce posiadają 
regiony śląski i wielkopolski (Tabela nr 3).  
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Tabela nr 3: Roczna wydajność instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw 

ciekłych w Polsce w ujęciu wojewódzkim w 2015 roku 
 

REGION WYDAJNOŚĆ W MLN. LITRÓW 

Dolnośląski 240 

Kujawsko-Pomorski 67 

Lubelski 40 

Lubuski 4 

Łódzki 7,5 

Małopolski 170 

Mazowiecki 0 

Opolski 150 

Podkarpacki 272 

Podlaski 0 

Pomorski 261 

Śląski 351 

Świętokrzyski 0 

Wielkopolski 328 

Warmińsko-Mazurski 16 

Zachodniopomorski 102 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARR 
 

Według stanu na 2 marca 2015 roku, łącznie w Polsce wytwarzaniem 
biokomponentów i biopaliw ciekłych zajmowały się 23 podmioty gospodarcze. 
Najwięcej instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych zlokalizo-
wanych było w województwie wielkopolskim (5 instalacji o łącznej rocznej 
wydajności 328 mln l). Jedynie w trzech województwach w Polsce (mazowieckim, 
podlaskim i świętokrzyskim) nie ma instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych 
i biokomponentów. 

 
Podsumowanie  
Na świecie, a także w Polsce obserwuje się systematyczny wzrost produkcji  

w zakresie biopaliw. Pomimo istniejących barier, należy zdawać sobie sprawę  
z oczywistych zalet w stosowaniu biopaliw na rynku energetycznym. Rynek biopa-
liw będzie w przyszłości nadal uzależniony od cen ropy naftowej, upowszechniania 
nowych generacji biopaliw czy rozwoju alternatywnych nośników energii.  

Zapotrzebowanie na biokomponenty i biopaliwa w Polsce nieustannie 
wzrasta. Wpisuje się to w funkcjonujący w Unii Europejskiej trend wzrostu udziału 
biopaliw w ogólnym zużyciu paliw, z korzyścią dla środowiska naturalnego i gospo-
darki. Dla Polski, która nie posiada znaczących złóż ropy naftowej ma to dodat-
kowo istotne znaczenie. Pozwala mianowicie na zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego państwa oraz mniejsze uzależnienie od importu tego surowca, 
zwłaszcza z Rosji.  

Polska posiada wyjątkowy, na tle innych krajów, potencjał produkcji biomasy 
energetycznej. Największą skalę produkcji biopaliw w Polsce wykazują regiony 
śląski i wielkopolski. Województwa te powinny stanowić przykład dla całej Polski.  

W Polsce w ciągu kilku ostatnich lat można zauważyć utrzymującą się 
pozytywną tendencję w produkcji estrów, a także ciągle wzrastający udział 
biokomponentów w rynku paliw wg wartości opałowej.  
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Streszczenie 
Energetyka odnawialna, wychodząc naprzeciw popularnym współcześnie 

ideom zrównoważonego rozwoju, staje się coraz popularniejszym źródłem energii 
na świecie. 

Biopaliwa, spośród wielu rodzajów źródeł energii odnawialnej zasługują  
na szczególną uwagę. Szczególna rola polega na zastosowaniu ich jako paliwa  
w transporcie i ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Biopaliwa pozwalają 
również na uniezależnienie się od ropy naftowej. Dotyczy to szczególnie krajów, 
których własne zasoby ropy naftowej nie pokrywają zapotrzebowania rynkowego.  

Celem i przedmiotem publikacji było opisanie biopaliw jako odnawialnych 
źródeł energii, w wykorzystaniu przemysłowym w Polsce. Praca powstała przy wy-
korzystaniu literatury książkowej, danych statystycznych, jak również na podstawie 
wiadomości netograficznych.  

W artykule ukazano definicję biopaliw, ich podział i specyfikę jako paliwa 
ekologicznego. Przedstawiono liderów na rynku biopaliw i skalę ich wykorzy-
stywania na świecie. Ukazano zarówno zalety jak i wady wykorzystania biopaliw 
jako nośnika energii.  

Publikacja charakteryzuje również obecne wykorzystanie biopaliw w Polsce. 
Podkreślono przy tym występujące korzyści dla gospodarki, w tym w transporcie. 
Dane zostały zilustrowane przy pomocy tabel i wykresów. Metoda badawcza, 
wykorzystana w publikacji, to analiza danych zastanych oraz krytyka piśmiennicza.  

Na podstawie zgromadzonych danych można wnioskować, że biopaliwa 
odgrywają coraz istotniejszą rolę jako nośnik energii w Polsce. Należy mieć przy 
tym świadomość ich specyfiki jako surowca energetycznego.  

Publikacja, prezentując bieżącą sytuację, dokonuje również próby oceny 
przyszłości biomasy jako surowca w przemyśle w Polsce.  

Słowa kluczowe: badania, biopaliwa, ekologia, ropa naftowa, zrównoważony 
rozwój  

 
Summary 
Renewable energy, in response to today's popular sustainable development 

ideas, is becoming an increasingly popular source of energy in the world. 
Biofuels, from many types of renewable energy sources, deserve special attention. 
Their particular role is to use it as a fuel for transport and to reduce emissions  
of harmful substances. Biofuels also allow you to get off the oil. This is especially 
true for countries whose own oil resources do not cover market demand. 

The aim and subject of the publication was to describe biofuels as renewable 
energy sources, in industrial use in Poland. The work was created using book 
literature, statistical data, as well as on netographic messages. 

The article describes the definition of biofuels, their distribution and specificity 
as an ecological fuel. Presented on the market for biofuels and the scale of their 
use in the world. Both advantages and disadvantages of the use of biofuels as 
energy carriers have been shown. 

The publication is also characterized by the current use of biofuels in Poland. 
It emphasized the benefits for the economy, including transport. The data  
is illustrated with tables and graphs. The research method used in the publication  
is the analysis of existing data and the critique of the literature. 
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Based on the collected data it can be concluded that biofuels play an incre-
asingly important role as a source of energy in Poland. Be aware of their specificity 
as an energy source. 

The publication presents the current situation and attempts to evaluate the 
future of biomass as a raw material in industry in Poland. 

Key words: research, biofuels, ecology, oil, sustainable development 
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METODY ZMNIEJSZANIA OPORU SPOŁECZNEGO PODCZAS INWESTYCJI  
W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – KONCEPTUALNY MODEL DZIAŁANIA 

 
 
1. Wprowadzenie 
Celem niniejszego tekstu jest zaproponowanie modelu działania dla inwesto-

rów przygotowujących projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, który 
pozwoliłby minimalizować problemy wynikające z oporów społecznych, poprzez 
zapobieganie ich powstawaniu i szybsze gaszenie konfliktów. 

Przedstawiona propozycja modelu działania stanowi autorską koncepcję 
opartą na przeglądzie literatury. Wykorzystane źródła obejmują przede wszystkim 
literaturę naukową, raporty i inne opracowania różnych instytucji publicznych  
i prywatnych oraz relacje dziennikarskie w prasie. 

Na podstawie przytoczonych w badaniach empirycznych i raportach prawidło-
wości, uzupełnionych studiami przypadków, uporządkowane zostały działania, 
jakie powinni podjąć inwestorzy oraz zebrane najważniejsze dla nich zalecenia. 

Zakres przedmiotowy niniejszego tekstu obejmuje przemysłowe inwestycje  
we wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii, prowadzone zarówno przez 
inwestorów prywatnych, jak i publicznych. 

 
2. Przyczyny społecznych oporów wobec OZE 

2.1. Przyczyny społecznych oporów wobec energetyki wiatrowej 
Najważniejsze przyczyny oporów społecznych wobec energetyki wiatrowej:

1
 

- obawy o zbyt duży hałas; 

- obawy o negatywny wpływ na zdrowie ludzkie; 

- obawy o negatywny wpływ na zwierzęta; 

- obawy o spadek wartości działek; 

- obawy o negatywny wpływ na krajobraz; 

- obawy o zmniejszenie atrakcyjności okolicy; 

- obawy o efekt stroboskopowy; 

- obawy o negatywny wpływ na turystykę; 

- obawy o infradźwięki/ultradźwięki/elektrodźwięki/bioprądy; 

- obawy o fale elektromagnetyczne i promieniowanie; 

- obawy o ograniczenia w zabudowie okolicy; 

- obawy o zakłócanie fal radiowych, telewizyjnych i telefonicznych; 

                                                           
1
 B. Mroczek, Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wiatrowej i innych odnawialnych źródeł 
energii. Szczecin 2011, s. 9; Ambiens, Bariery rozwoju energetyki wiatrowej ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów akceptacji społecznej. Warszawa 2013, s. 24; 25; G. Walter, H. Gutscher, 
Public acceptance of wind energy and bioenergy projects in the framework of distributive and 
procedural justice theories: Insights from Germany, Austria and Switzerland, The Advisory House 
AG/Universität Zürich 2010, s. 8-11; M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblewski, Energia odnawialna – 
społeczne postrzeganie inwestycji na przykładzie gminy Sułoszowa, Fundacja Myśli Ekologicznej, 
2013, s. 27-28 
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- obawy o lód gromadzący się na śmigłach i mogący spaść na ludzi; 

- skłócenie mieszkańców; 

- zazdrość o zyski; 

- brak wiedzy na temat faktycznych oddziaływań. 
Ostatni z wymienionych powodów jest powiązany z wieloma innymi. Brak 

wiedzy może być wskazywany przez lokalną społeczność jako bezpośrednia 
przyczyna niechęci do wyrażenia zgody na coś, o czym się nie wie dostatecznie 
dużo, jakie mogą być tego skutki. Może jednak być również pośrednią przyczyną 
wywołującą obawy o rozmaite aspekty niepożądanego oddziaływania inwestycji,  
co do których protestujący mogą mieć nawet bardzo dużą pewność siebie. 
Przykładowo, w miejscowościach Piaseczno i Lisów w gminie Jedlińsk niedaleko 
Radomia po postawieniu 4 wiatraków, mieszkańcy zaczęli twierdzić, że są one 
przyczyną częstszych burz i gradobić w okolicy, a do tego, że przez nie m.in. kury 
nie chcą znosić jajek.

2
 

Nie wszystkie obawy wynikają z niewiedzy, czasem w kwestii niektórych 
argumentów mają one silne merytoryczne uzasadnienie. Obawy o negatywny 
wpływ na krajobraz i jego skutki m.in. gospodarcze były jedną z przyczyn odmowy 
wydania zgody na kolejną farmę wiatrową na terenie gminy Jedlińsk – wójt 
przytoczył przykład inwestora, który przez już istniejące wiatraki, wycofał się  
z planu wybudowania domu i zakładu produkcyjnego.

3
 Ponadto innym z argument-

tów przeciwko planowanym wiatrakom była obawa o spadek cen gruntów w okolicy 
na skutek nieatrakcyjnego sąsiedztwa,

4
 a (choć nie ma nigdzie wzmianek,  

by protestujący posługiwali się badaniami potwierdzającymi to) zostało udowodnio-
ne naukowo, że takie zjawisko w ograniczonej skali rzeczywiście występuje.

5
 

Zazdrość o zyski jest częstym powodem sprzeciwu. Jest ona powszechna 
zwłaszcza w Niemczech, gdzie na skutek wsparcia państwa jest to bardziej 
dochodowe przedsięwzięcie niż w wielu innych krajach. Lokalna społeczność 
czasem postrzega jako głównego przeciwnika nie inwestycję, a inwestora,

6
 który 

miałby chcieć zarobić kosztem innych. Dlatego nierówny lokalny podział zysków 
jest często jedną z przyczyn oporu. W Polsce czynnik ten, również powszechnie 
występuje. 

 
2.2. Przyczyny społecznych oporów wobec energetyki słonecznej 

Energetyka słoneczna spotyka się z najwyższym stopniem akceptacji 
społecznej spośród, zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych źródeł energii,

7
 

jednakże nawet ona czasem napotyka sprzeciw. Do najczęstszych przyczyn 
oporów wobec niej należą: 

                                                           
2
 Ł.T. Prus, Wygrali z wiatrakami. Nie będzie turbin pod Jedlińskiem, „Gazeta Wyborcza. Radom”,  
11 czerwca 2015 r. 

3
 Ibidem 

4
 Ibidem 

5
 C.U. Jensen, T.E. Panduro, T.H. Lundhede, The Vindication of Don Quixote: The Impact of Noise and 
Visual Pollution from Wind Turbines, “Land Economics”, no 90 (4), 2014, s. 668-682 

6
 G. Walter, H. Gutscher, Public acceptance…, op. cit., s. 13 

7
 A. Stanaszek, M. Tędziagolska, Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym 
uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku. Warszawa 2011, s. 27, Agentur für Erneuerbare 
Energien, Repräsentative Umfrage: Weiterhin Rückenwind für Erneuerbare Energien, 2016, 
https://www.unendlich-viel-energie.de/themen/akzeptanz-erneuerbarer/akzeptanz-umfrage/repraesent 
ative-umfrage-weiterhin-rueckenwind-fuer-erneuerbare-energien (pobrano 30.07.2017 r.) 
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- obawy o negatywny wpływ na krajobraz; 

- obawy o zmniejszenie atrakcyjności okolicy. 

- obawy o spadek wartości działek; 

- obawy o negatywny wpływ na turystykę; 

- obawy o negatywny wpływ na zdrowie ludzkie; 

- obawy o negatywny wpływ na zwierzęta; 

- brak wiedzy nt. faktycznych oddziaływań; 
Przykład oporu wynikającego z rażącej niewiedzy dostarcza wieś Podkałek  

w gminie Sulejów, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w 2012 r. pojawił się 
inwestor chcący postawić dużą farmę fotowoltaiczną (rzędu kilku MW). Właściciele 
sadu znajdującego się tuż obok planowanej elektrowni sprzeciwili się jego 
lokalizacji obawiając się m.in., że panele mogą sprawiać, że pszczoły przestaną 
zapylać drzewa. Obawiali się też wpływu na własne zdrowie, a nawet tego, że zimą 
panele będą wysysać ciepło z okolicy, przez co drzewa przemarzną.

8
 

Wśród powodów sprzeciwu w Podkałku były również bardziej merytoryczne 
kwestie, jak walory krajobrazowe i ich wpływ na osadnictwo oraz na jakość miejsca 
do życia.

9
 Obawa o zniszczenie krajobrazu, w cennym widokowo miejscu, 

spowodowała też opór np. w niemieckim Berghülen.
10

 
 

2.3. Przyczyny społecznych oporów wobec energetyki biomasowej 
Do najważniejszych przyczyn protestów wobec biomasy, zwłaszcza biogazu 

zalicza się:
11

 

- obawy przed uciążliwymi zapachami; 

- obawy o negatywny wpływ na zdrowie; 

- obawy o negatywny wpływ na środowisko; 

- obawy o negatywny wpływ dużego ruchu samochodowego (niszczenie 
dróg, obniżenie bezpieczeństwa, spaliny, hałas); 

- obawy o negatywny wpływ na krajobraz; 

- obawy o spadek wartości gruntów; 

- niezadowolenie z lokalnego podziału korzyści i kosztów; 

- obawy o ograniczenie agroturystyki; 

- brak wiedzy nt. faktycznych oddziaływań. 
 
 
 

                                                           
8
 K. Renkiel, A. Tyczyńska, Farma słoneczna, wiatraki, maszt telefoniczny – jakie inwestycje wywołują 
największe protesty? 2012, naszemiasto.pl Piotrków Trybunalski, 21.10.2017, piotrkowtrybunalski. 
naszemiasto.pl/artykul/farma-sloneczna-wiatraki-maszt-telefoniczny-jakie,1579801,artgal,t,id,tm.html 
(pobrano 22.07.2017 r.) 

9
 Ibidem 

10
 I. Siegemund, Protest gegen Photovoltaikanlage, 19.08.2015, schwäbische, http://www.schwaebi 
sche.de/region_artikel,-Protest-gegen-Photovoltaikanlage_arid,10290338_toid,326.html (pobrano 
22.07.2017 r.) 

11
 M. Wawer, Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny?, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 2012, http://www.cdr.gov.pl/pol/projekty/AZE/prezentacj 
e/ERSCG_Kielce.pdf (pobrano 29.07.2017 r.), s. 6; IEO, Przewodnik dla inwestorów zainteresowa-
nych budową biogazowni rolniczych. Warszawa 2011, s. 18-22; Instytut Agroenergetyki, Biogazownia 
w Twojej Gminie. Praktyczny poradnik dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. 
Warszawa 2014, s. 104; G. Walter, H. Gutscher, Public acceptance…, op. cit., s. 8 



759 
______________________________________________________________________________________________

 

 

2.4. Przyczyny społecznych oporów wobec energetyki geotermalnej 
Do czynników konfliktogennych w przypadku energetyki geotermalnej należą 

przede wszystkim:
12

 

- obawy o wpływ na krajobraz; 

- obawy o ruchy sejsmiczne; 

- obawy o hałas; 

- obawy o wydostawanie się spod ziemi szkodliwych dla zdrowia substancji 
(do wody i powietrza); 

- obawy o wydostawanie gorącej wody, pary i możliwych szkód z tym 
związanych; 

- obawy o wysokie koszty energii. 
 

2.5. Przyczyny społecznych oporów wobec energetyki wodnej 
Do najczęstszych przyczyn sprzeciwu wobec hydroenergetyki (zwłaszcza 

większych obiektów) należą m.in.:
13

 

- obawy o przesiedlenia (w związku z powstawaniem sztucznych jezior); 

- obawy o niszczenie środowiska naturalnego (przez zalewanie); 

- obawy o wpływ na ryby i inne wodne zwierzęta; 

- obawy zaburzenie stosunków wodnych i ich wpływ np. na rolnictwo; 

- obawy utratę zasobów kulturalnych (w przypadku zalewania terenów  
z zabytkami); 

- obawy o pogorszenie jakości wody w rzece (niepłynąca łatwiej zarasta); 

- obawy o wydzielanie się metanu. 
 

2.6. Przyczyny społecznych oporów wobec energetyki odnawialnej – 
podsumowanie 

Inwestycje w energetykę odnawialną napotykają szereg oporów. Obejmują 
one przede wszystkim kwestie odnoszące się do wpływu na zdrowie ludzi  
i zwierząt, na środowisko, na krajobraz, na ceny gruntów i możliwości działania  
w okolicy i wiele innych. Ważnymi powodami są również zazdrość o zyski, 
nieufność wobec inwestora wywołana jego niejawnym działaniem oraz brak wiedzy 
na temat możliwych skutków inwestycji. 

Poza wymienionymi w powyższych sekcjach powodami, ważne jest również 
powszechne zjawisko NIMBY (ang. not in my backyard – nie w moim podwórku), 
polegające na tym, że ludzie postrzegają ogólne korzyści z danej inwestycji i są 
gotowi ją zaakceptować, ale pod warunkiem, że będzie zlokalizowana daleko od 
ich domów. Przykładowo, w badaniu przeprowadzonym w Sułoszowej, poziom 
akceptacji dla elektrowni wiatrowej w sąsiedztwie miejsca zamieszkania wyniósł 
37%, przy lokalizacji w innym miejscu w gminie – 48%, a w innym miejscu  
w województwie – 63%. Dla elektrowni słonecznej wartości te wyniosły odpowied-
nio 63%, 78% i 80%.

14
 

 

                                                           
12

 A. Manzella, Environmental and social aspects of Geothermal energy, International School  
on Geothermal Development Trieste, 7-12 December 2015 

13
 IFC, Hydroelectric Power. A Guide for Developers and Investors, International Finance Corporation, 
Stuttgart 2015, s. 78-80 

14
 M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblewski, Energia odnawialna…, op. cit., s. 24 
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3. Skutki oporów społecznych dla inwestorów 
Opory społeczne wywołują szereg negatywnych skutków dla inwestorów.  

Do najważniejszych należą:
15

 

- doniesienia do prokuratury, CBA, ABW i innych organów ścigania 
dotyczące nieprawidłowości, które zdaniem mieszkańców mają miejsce; 

- zmiana nastawienia lokalnych władz do inwestycji – często konieczna jest 
zmiana miejscowego prawa, a pod naciskiem mieszkańców władze często 
zmieniają zdanie; 

- negatywny PR inwestora i całej branży – utrudnia to przyszłe inwestycje; 

- wydłużenie procesu inwestycyjnego; 

- podniesienie kosztów budowy – m.in. przez konieczność podjęcia 
dodatkowych działań w celu pozyskania przychylności oraz zablokowanie 
kapitału, który nie pracuje przez ten czas; 

- w skrajnych przypadkach całkowite uniemożliwienie powstania inwestycji. 
Z powyższych względów podjęcie działań zapobiegających oporom 

społecznym i łagodzenie już istniejących jest dla inwestora korzystne. 
 
4. Propozycja modelu działania 

4.1 Odpowiednie zaplanowanie 
Badania przeprowadzone w Strangford i Portaferry w Irlandii Północnej  

(w odniesieniu do energii pływów morskich) wykazały, że silne przywiązanie 
lokalnej ludności do miejsca jest wskaźnikiem pozwalającym przewidywać mogący 
wystąpić opór społeczny wobec inwestycji. Im to przywiązanie jest wyższe, tym 
bardziej prawdopodobne jest wystąpienie sprzeciwu.

16
 Zależność między stosun-

kiem do inwestycji (w odniesieniu do dużych elektrowni wodnych), a przywią-
zaniem do miejsca, stwierdzono także niezależnie na podstawie badań w Skjåk  
w Norwegii.

17
 

Różne osoby różnie postrzegają takie same kwestie. Np. dla jednych wiatrak 
może być nieistotnym, nieszkodliwym dodatkiem do krajobrazu, a dla innych 
ogromną w niego ingerencją, o negatywnym charakterze.

18
 Wielką różnicę widać  

w postrzeganiu krajobrazu (i nie tylko), między różnymi typami osób mieszkających 
na wsi. Ci, którzy sprowadzili się tam z miast, mają sielankowe wyobrażenie wsi  
i oczekiwania, że będą tam ukwiecone łąki, lasy, jeziora, śpiew ptaków, zapach 
roślin itp. Ludność zamieszkała tereny wiejskie od urodzenia i zajmująca się 
rolnictwem, wie natomiast, że wieś to nie tylko zapach kwiatów, widok zboża  
i śpiew ptaków, ale także zapach chlewu, widok stert obornika i okresowo 
całodzienne odgłosy orającego traktora, a także, że na łące oprócz kwiatów można 
spotkać też krowie odchody. Osoby rodowicie wiejskie, wykazują się dużą większą 
skłonnością do akceptacji sąsiedztwa np. biogazowni, kojarzącej się ludziom  
z zapachami gnicia. Im większy w danej wsi udział przybyszów z miast, którzy 
osiedlili się tam w poszukiwaniu spokoju i odpoczynku, tym większe prawdo-

                                                           
15

 M. Wawer, Dlaczego inwestycje w budowę…, op. cit., s. 9-12; Instytut Agroenergetyki, Biogazownia  
w Twojej Gminie, op. cit., s. 103 

16
 P. Devine-Wright, Place attachment and public acceptance of renewable energy: A tidal energy case 
study, “Journal of Environmental Psychology”, no 31/2011, s. 342 

17
 M. Vorkinn, H. Riese, Environmental Concern in a Local Context. The Significance of Place 
Attachment, “Environment and Behavior”, vol. 33, iss. 2, 2001, s. 249-263 

18
 G. Walter, H. Gutscher, Public acceptance…, op. cit., s. 5 
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podobieństwo konfliktu z lokalną społecznością.
19

 Ponadto wieś w ostatnich 
dekadach się sporo zmieniła. Powstało na niej wiele obiektów o przemysłowym 
charakterze, np. linie wysokiego napięcia, które istotnie wpływają na krajobraz.

20
 

Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zmniejszanie oporów 
społecznych należałoby rozpocząć od zapobiegnięcia ich powstawaniu.

21
  

W związku z tym, zgodnie ze wspomnianymi wcześniej badaniami i prawidło-
wościami, należałoby unikać lokalizowania potencjalnie konfliktogennych inwestycji 
w OZE w miejscach, gdzie: 

- istnieje silne przywiązanie do miejsca; 

- ludność nie jest przyzwyczajona do sąsiedztwa przemysłowych obiektów 
lub przeprowadziła się, by z nimi nie sąsiadować; 

- obszar jest ceniony ze względu na cechę, na którą dana inwestycja może 
poważnie negatywnie wpłynąć, m.in. krajobraz, ciszę, spokój, czyste 
powietrze, nienaruszoną przyrodę itp. 

Inną kwestią, którą warto mieć na uwadze na etapie planowania, jest 
zróżnicowanie poparcia dla inwestycji w zależności od pewnych jej cech 
zmiennych. Np. w przypadku biogazowni rolniczych, czynnikiem konfliktotwórczym 
jest wykorzystanie szczątków zwierzęcych w procesie fermentacji,

22
 z czym wiąże 

się obawa m.in. o zagrożenie epidemiologiczne czy dolegliwości zapachowe. 
Dlatego w sytuacji możliwości wyboru, warto unikać takich substratów. 

Jeszcze inna możliwość zmniejszania skali sprzeciwu odnosi się do łago-
dzenia strachu przed nieznanym w przypadku większych inwestycji. Pożądanym 
przez mieszkańców i wskazywanym jako skuteczne przez inwestorów działaniem 
jest realizacja takich projektów etapami.

23
 Najpierw powstaje mniejsza inwestycja, 

np. jeden czy kilka wiatraków, a gdy ludzie oswoją się z nią i przekonają się,  
że obawy są nieuzasadnione, a przynosi ona gminie zyski z podatków, wówczas 
powstaje dalsza jej część. W ten sposób na początku łatwiej jest przekonać ludzi 
do rozpoczęcia działań z uwagi na to, że inwestycje budzą tym mniejszy opór,  
im mniejsza jest ich skala. 

 
4.2. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

Jedną z najczęstszych przyczyn oporów społecznych jest niewiedza 
mieszkańców nt. tego rzeczywistego oddziaływania danej technologii, co powoduje 
powstawanie na jej temat wielu błędnych opinii, o negatywnym charakterze. 

W badaniu Zakładu Zdrowia Publicznego, Pomorskiego Uniwersytetu  
w Szczecinie, 84% respondentów stwierdziło, że możliwy jest wzrost akceptacji  
dla nowych inwestycji energetycznych, jeśli mieszkańcy otrzymają rzetelne infor-
macje o wadach i zaletach danej technologii, zaś 71,25% zadeklarowało,  
że potrzebne są konsultacje społeczne.

24
 

                                                           
19

 Ibidem, s. 10  
20

 Ibidem 
21

 M. Wawer, Dlaczego inwestycje w budowę…, op. cit., s. 22 
22

 A. Curkowski i in., Studium przypadku akceptacji społecznej i oceny ryzyka uciążliwości odorowej dla 
biogazowni rolniczych. Warszawa 2014, s. 9 

23
 M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblewski, Energia…, op. cit., s. 67; G. Walter, H. Gutscher, Public 
acceptance…, op. cit., s. 8 

24
 M. Wawer, Dlaczego inwestycje w budowę…, op. cit., s. 15 
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Dlatego powszechnie podkreśla się konieczność prowadzenia od samego 
początku szerokiej kampanii informacyjnej wobec lokalnej społeczności:

25
 

- Informacje nt. projektu należy przedstawić bardzo wcześnie, koniecznie 
zanim mieszkańcy dowiedzą się o nim z innych źródeł. Nie można 
tłumaczyć się argumentem, że jeszcze nic pewnego nie zostało ustalone, 
więc nie pokazuje się niczego. Dlatego bardzo ważne jest, by inwestor 
przedstawił szerokie informacje jako pierwszy. Po pierwsze korzysta on  
z efektu pierwszeństwa, czyli, jego informacje zyskują szczególnie duże 
zainteresowanie. Po drugie jeśli jako pierwszy informacje przekaże jeden  
z liderów protestu, będą one na ogół tylko negatywne, a do tego zanim 
inwestor się o oporze dowie, przeciwnicy zdążą dotrzeć do wielu osób  
i przekonać ich do swojego zdania. Po trzecie, brak jawnych informacji  
jest odbierany, że inwestor ma coś do ukrycia, co wywołuje podejrzenia  
o nieczystość jego zamiarów.

26
 Ponadto protesty są najsilniejsze zwykle  

na początku planowania.
27

 

- Należy szczególny kontakt nawiązać z lokalnymi liderami opinii publicznej 
– jeżeli oni zostaną przekonani, przekonają dalej sporą część 
pozostałych.

28
 Badania wykonane wobec biogazowni w województwie 

lubelskim w 2014 r. wykazały, że na sukces inwestora w dużym stopniu ma 
wpływ zapewnienie mieszkańcom rzetelnej wiedzy nt. inwestycji i jej 
skutków oraz wyprzedzenie z tymi informacjami liderów oporu.

29
 

- Nie można również ograniczać informacji do minimum, by jedynie wypełnić 
formalności. Informacje musza być szerokie i odpowiadać na wszystkie 
wątpliwości i pytania zgłaszane przez zainteresowanych. Należy inicjować 
szeroką kampanię informacyjną opartą na przekazywaniu materiałów 
różnymi kanałami, w tym na bezpośrednich spotkaniach.

30
 Nie należy się 

kierować zwyczajami lokalnych polityków do unikania konsultacji 
społecznych.

31
 

- Informacje należy przekazywać językiem zrozumiałym dla niespecjalistów, 
należy unikać technicznego słownictwa.

32
 

- Należy wszystko robić jawnie, by uniknąć utraty zaufania i oskarżeń  
o nieczystość działań, a także zgłaszania sprawy do organów kontroli  

                                                           
25

 Instytut Agroenergetyki, Biogazownia w Twojej Gminie…, op. cit., s. 111; M. Wawer, Dlaczego 
inwestycje w budowę…, op. cit. s. 21; M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblewski, Energia 
odnawialna…, op. cit., s. 65-68; G. Walter, H. Gutscher, Public acceptance…, op. cit., s. 14 

26
 Openfield, Raport końcowy…, op. cit., s. 16-18 

27
 G. Walter, H. Gutscher, Public acceptance…, op. cit., s. 14 

28
 M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblewski, Energia odnawialna…, op. cit., s. 71; Instytut 
Agroenergetyki, Biogazownia w Twojej Gminie…, op. cit., s. 111 

29
 Openfield, Raport końcowy z badań lokalnych społeczności objętych różnymi poziomami konfliktu 
wywołanego pojawieniem się inwestycji w biogazownie w ramach projektu pn. „Stworzenie sieci 
ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”, Openfield. Lublin 2014, s. 9 

30
 M. Wawer, Dlaczego inwestycje w budowę…, op. cit., s. 19; M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblew-
ski, Energia odnawialna…, op. cit., s. 65-68 

31
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 M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblewski, Energia odnawialna…, op. cit., s. 73; Instytut 
Agroenergetyki, Biogazownia w Twojej Gminie…, op. cit., s. 111; G. Walter, H. Gutscher, Public 
acceptance…, op. cit., s. 12 
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i ścigania.
33

 Badania wykonane w Aurich, w Dolnej Saksonii, w Niemczech 
wykazały istotną korelację poparcia dla inwestycji i „sprawiedliwości” przy 
procedowaniu pozwolenia na nią (rozumianej zwłaszcza jako rzeczy takie 
jak: jasność procesu wydawania zgody, wysłuchiwanie głosu mieszkańców 
okolicy czy szeroka kampania informacyjna).

34
 

- Przy podawaniu korzyści z inwestycji, należy skupiać się na jej lokalnym 
oddziaływaniu, nie na argumentacji makro.

35
 

 
4.3. Pokazanie podobnej inwestycji 

Zadaniem inwestora na etapie kampanii informacyjnej jest przedstawić jak 
najwięcej jak najbardziej wiarygodnych informacji na temat planowanej inwestycji. 
Czasem jednak nie wystarczą słowne zapewnienia, nawet wypowiadane przez 
ekspertów, dlatego ważną możliwością przekonania przeciwników o rzeczywistym 
oddziaływaniu danej inwestycji jest odbycie wycieczki do miejsca, gdzie podobna 
inwestycja już funkcjonuje w celu doświadczalnego przekonania się o jej oddziały-
waniu na otoczenie. 

W gminie Legnickie Pole mieszkańcy sprzeciwiali się budowie farmy  
22 wiatraków, obawiając się, że mogą szkodzić zdrowiu i psuć krajobraz. 
Początkowo stawiali duży i szeroki opór. Wójt jednak zwrócił uwagę na znaczne 
korzyści finansowe – 800 tys. zł rocznie przez 25 lat – i zorganizował dla 
mieszkańców wycieczkę do miejscowości Lipniki w województwie opolskim, gdzie 
działa farma z 15 wiatrakami. W jej efekcie udało się przekonać większość 
przeciwników, że elektrownia nie spowoduje szkód, których się obawiali, a ponadto 
że przyniesie gminie znaczne korzyści finansowe.

36
 

Wprawdzie w tym przypadku organizatorem była gmina, ale równie dobrze 
takiej inicjatywy może się zawsze podjąć inwestor. Koszt wycieczki dla 
zainteresowanych (zwykle nie jest to bardzo duża liczba, jeden autobus powinien 
starczyć), nawet do innego województwa wynoszący kilka tysięcy zł, stanowi 
bardzo niewielką kwotę w porównaniu z wielomilionowym kosztem całej inwestycji. 
Dobrze przeprowadzona wycieczka pozwala natomiast znacznie zmniejszyć 
ryzyko, że opory społeczne zablokują realizację planów. 

 
4.4. Dostosowanie inwestycji 

Jednym z najważniejszych powodów protestów, jest wizualne oddziaływanie 
inwestycji na otoczenie.

37
 Bardzo duży opór na tym tle pojawia się zwłaszcza  

w rejonach atrakcyjnych turystycznie. Np. mieszkańcy Llandudno i Colwyn Bay  
w Walii, zaprotestowali w obawie, że postawienie na morzu dużej farmy wiatrowej 

                                                           
33

 M. Bednarowska, J. Gajda, J. Wróblewski, Energia odnawialna…, op. cit., s. 71; M. Wawer, Dlaczego 
inwestycje w budowę…, op. cit. s. 23; G. Walter, H. Gutscher, Public acceptance…, op. cit., s. 12 

34
 J. Zoellner, H. Ittner, P. Schweizer-Ries, Perceived Procedural Justice as a Conflict Factor in Wind 
Energy Plants Planning Processes, University of Magdeburg 2004, s. 9; P. Devine-Wright, Recon-
sidering public attitudes and public acceptance of renewable energy technologies: a critical review, 
Working Paper 1.4, University of Manchester, 2007, s. 7 

35
 M. Wawer, Dlaczego inwestycje w budowę…, op. cit., s. 28 

36
 M. Wilgocki, 22 wielkie wiatraki na Legnickim Polu. Wójt przekonał, w: Gazeta Wyborcza. Wrocław,  
2 listopada 2012 r., http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,36743,12783357,22_wielkie_wiatraki_na_L 
egnickim_Polu__Wojt_przekonal.html (pobrano 22.07.2017 r.) 

37
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spowoduje zepsucie krajobrazu, a w konsekwencji pogorszenie jakości ich życia  
i spadek ruchu turystycznego.

38
 

Dlatego, kolejnym zalecanym punktem działania, jest dostosowanie (w miarę 
możliwości) inwestycji do oczekiwań lokalnej społeczności.

39
 Może się to odnosić 

do różnych sfer, m.in. zaprojektowania wyglądu, by dany obiekt był możliwie 
najmniej inwazyjny wizualnie w stosunku do otoczenia. 

W Lakeville, w stanie Connecticut w USA, niedaleko Nowego Jorku przy 
Hotchkiss School, zbudowano w 2012 r. ciepłownię biomasową zasilaną zrębkami 
drewna. Pokrywa ona 95% zapotrzebowania kampusu na ciepło do ogrzewania 
budynków i wody użytkowej. Szkoła znajduje się w pagórkowatym terenie, dlatego 
ciepłownia została zlokalizowana w dołku tuż przy lesie i zaprojektowano ją jako 
niski budynek z falowanym dachem, na którym rośnie trawa. W ten sposób 
wkomponowała się w otoczenie i nie rzuca się w oczy. Pozwoliło jej to nie zaburzyć 
krajobrazu sąsiedztwa zabytkowych XIX-wiecznych budynków szkoły oraz 
trawiasto-lesistej przyrody.

40
 

Różne inwestycje można dostosować do otoczenia w różny sposób, jednak  
w stosunku do każdej, jest możliwość choć częściowego zmniejszenia jej inwazyj-
nego wobec krajobrazu charakteru, nawet w przypadku elektrowni wiatrowych, 
które obecnie mają przeciętnie około 150 m wysokości i przewyższają wszystko  
w okolicy. Enercon, niemiecki producent wiatraków, oferuje je pomalowane  
w maskujące barwy. U podstawy wieża ma 5 pasków w różnych odcieniach 
stonowanej, niejaskrawej zieleni – od dość ciemnego na dole ku coraz bardziej 
blednącym u górze. Kończą się one na wysokości kilkunastu metrów, czyli tak jak 
sięga naturalna roślinność. Powyżej cała reszta ma kolor nie biały, lecz biało-
szarawy – taki jak zachmurzone niebo.

41
 W ten sposób, podstawa wtapia się  

w przyziemne otoczenie, a pozostała część, w którą płynnie przechodzi  
bez wyraźnej granicy, mniej wyróżnia się na tle nieba. Wiatrak nadal pozostaje 
widoczny, ale mniej rzuca się w oczy i przez to stanowi mniejszą ingerencję  
w krajobraz. Jedynym odstępstwem są czerwono-białe lub pomarańczowo-białe 
paski na końcach lub całe kolorowe końcówki, ale one są wymogami krajowych 
przepisów lotniczych (różnych w różnych krajach).

42
 

 
4.5. Umożliwienie współudziału w inwestycji 

Częstym powodem blokowania inwestycji, bez którego dana osoba czy grupa 
nie protestowałaby lub opór byłby znacznie mniejszy, jest zazdrość o zyski. 
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 P. Devine-Wright, Y. Howes, Disruption to place attachment and the protection of restorative 
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 ENERCON, ENERCON product overview, Aurich, 2015 
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Przykładowo, w gminie Sułoszowa w województwie małopolskim wielu 
mieszkańców, swoje stanowisko wobec planowanej farmy wiatrowej uzależniało  
od tego, czy powstanie ona na ich gruncie czy u sąsiadów. Jeśli bowiem inwestor 
miałby dzierżawić ziemię od danej osoby, byłaby ona często pozytywnie nasta-
wiona do inwestycji. Jednakże jeśli wiatraki miałyby stanąć u sąsiada i on miałby 
na nich zarabiać, wówczas występował opór.43

 
W odpowiedzi na zazdrość o zyski, częstą praktyką stosowaną w Niemczech 

jest umożliwienie lokalnej społeczności partycypacji w nich. W tym celu wydziela 
się część udziałów w inwestycji, które odsprzedawane są miejscowym 
zainteresowanym. Jest to powszechne m.in. w projektach z zakresu bioenergii,  
ale występuje też w innych źródłach energii. Jeden z niemieckich inwestorów 
zamierzających postawić farmę wiatrową, chcąc mieć 5 wiatraków, wybudował  
ich 7, a 2 nadmiarowe odsprzedał po kosztach postawienia lokalnej społeczności. 
Ona następnie sama ustaliła zasady dostępu do funduszu dzielącego możliwość 
uczestniczenia w inwestycji i zainteresowani mogli nabyć udziały w niej i także 
czerpać zyski.

44
 

Dlatego kolejnym zaleceniem dla inwestorów w przypadku oporów jest 
umożliwienie lokalnej społeczności czerpania korzyści finansowych z inwestycji. 
Warto ją w tym celu zaplanować nieco większą, by móc zrealizować swój cel i mieć 
wciąż moce do odsprzedania. Nawet jeżeli inwestycja jest niepodzielna (nie da się 
wydzielić dwóch niezależnych układów, tak jak to jest możliwe np. w przypadku 
farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej), utworzenie spółki akcyjnej często sprawi,  
że nadal inwestor pozostanie większościowym właścicielem, gdyż takie inwestycje 
powstają na terenach wiejskich, czyli słabo zaludnionych i zamieszkałych przez 
ludność posiadającą ograniczone zasoby kapitału na zakup akcji. Można również 
np. pozostawić sobie 100% udziałów w przedsięwzięciu, a uzgodnić z lokalną 
społecznością, że inwestycja będzie się znajdować na działce dzierżawionej  
od niej i mającej wielu współwłaścicieli, czerpiących korzyści właśnie z dzierżawy. 

Działania związane z udostępnianiem lokalnej społeczności udziału w zyskach 
są bardzo pożądane. W Sułoszowej w przeprowadzonej ankiecie na 120 
zapytanych osób, 28 (23%) wyraziło chęć ulokowania inwestycji na ich terenie.

45
 

Badania przeprowadzone w 2005 r. w Szkocji wykazały, że poparcie dla farmy 
wiatrowej na Hebrydach wzrasta o 11 pkt. proc. (z 28% do 39%) tylko na skutek 
umożliwienia czerpania zysków przez społeczność dzięki dzierżawie ziemi. O tyle 
samo spada też poziom sprzeciwu (z 55% do 44%).

46
 

Ważne jest, by od momentu wyrażenia formalnej zgody na inwestycję,  
do osiągnięcia realnych zysków przez mieszkańców minęło jak najmniej czasu, 
gdyż w przeciwnym razie nastroje mogą się zmienić.47

 
 

4.6. Zrekompensowanie szkody 
Kolejna kwestia wynika z faktu, iż inwestycje energetyczne powodują trwałe 

uciążliwości dla otoczenia. Nie zawsze da się wszystkim zapobiec lub zmniejszyć 
je do akceptowalnych rozmiarów, dlatego sposobem na uzupełnienie luki  
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44

 G. Walter, H. Gutscher, Public acceptance…, op. cit., s. 11 
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w akceptacji dla inwestycji może być też podjęcie działań rekompensujących 
szkody na inne sposoby. 

Lokalne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są gene-
ralnie pozytywnie odbierane przez lokalną społeczność. Stanowią one formę 
czynionej przez firmę rekompensaty za uciążliwości wywołane (lub mające być 
wywołane) w otoczeniu przez inwestycję.48

 Trzeba je jednak podejmować 
ostrożnie, gdyż łatwo można doprowadzić do sytuacji, w której zostaną one 
odebrane jako próba przekupstwa. Chociaż część mieszkańców odbierze takie 
działania pozytywnie, od początku będzie też grupa nieufnych i podejrzliwych 
wobec takiego rozwiązania.49

 Dlatego zadaniem inwestora jest zadbanie  
od samego początku o jasność celów takich działań50

 i wyartykułowanie ich  
w przekonujący dla mieszkańców sposób. Trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest 
forma kupienia przychylności i uśpienia czujności, a rekompensata strat w innej 
sferze, w której inwestycja może być uciążliwa. W ten sposób zwiększy się 
prawdopodobieństwo, że inwestor zostanie potraktowany jako wiarygodny partner, 
z którym można prowadzić merytoryczną dyskusję, a nie jako ktoś, kto chce 
wszelkimi sposobami uzyskać jak najkorzystniejszą dla siebie sytuację. 

Przekazywanie darowizn na rzecz lokalnej społeczności w celu pozyskania  
jej zgody na budzącą opory inwestycję jest często spotykane. W latach 2009-2013, 
inwestor chcący postawić farmę wiatrową, przekazał na rzecz gminy Udanin,  
kwotę 41,1 tys. zł na szereg rzeczy niezwiązanych z jego przedsięwzięciem,  
m.in. na organizację dożynek gminnych, darowiznę dla trojaczków ze wsi Piekary, 
dla zespołu ludowego „Cicha Woda”, remont świetlicy wiejskiej w Damianowie czy 
organizację Dnia Dziecka.

51
 

Takie działania należy jednak przeprowadzać bardzo ostrożnie, nie tylko ze 
względu na to, iż lokalna społeczność może to odebrać jako próbę przekupstwa, 
ale także dlatego, że czasem mogą to być sytuacje korupcyjne lub korupcjogenne 
w świetle prawa. W 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wydała raport, w którym 
przytoczono wyniki kontroli procesu lokalizacji farm wiatrowych i we wnioskach 
stwierdzono, że nieprawidłowością są sytuacje, które miały miejsce, polegające  
na zawieraniu przez inwestora umów z władzami gminy w której darowizna  
i wydanie zgody na inwestycje są od siebie uzależnione.52

 Zgodnie z polskim 
prawem zgoda gminy nie może zależeć od przekazania przez inwestora 
czegokolwiek na jej rzecz. Inwestor może w pełni zgodnie z prawem sfinansować 
dowolną rzecz robioną przez gminę, ale nie może być to zależne od wydania 
zgody przez nią (ani przedtem, ani potem). Darowizny muszą być nieodpłatne, 
czyli niewiążące się z obowiązkiem drugiej strony,

53
 co z punktu widzenia 

inwestora oznacza ryzyko związane z ich dokonywaniem, bowiem przekazanie 
gminie takiej darowizny nie daje żadnej prawnej gwarancji, że cokolwiek się  
w zamian otrzyma. Chcąc zachować pełnię czystości proceduralnej, inwestor musi 
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potraktować takie darowizny jako inwestycję w public relations, czyli takie, które nic 
nie gwarantują, ale na ogół poprawiają sytuację. 

 
4.7. Zmiana inwestycji 

Można podjąć cały szereg działań zapobiegających konfliktowi i łagodzących 
go, jednak czasem zdarza się, że to nie wystarcza. Nie zawsze warto upierać  
się przy danej inwestycji, gdyż koszty tego mogą podważyć jej opłacalność,  
w stosunku do alternatyw, jakie można podjąć. 

W 2012 r. zawiązano spółkę Biogazownia Ostrzeszów, która miała na celu 
wybudowanie biogazowni. Pomysł ten wywołał spory opór społeczny. Mieszkańcy 
okolic planowanej inwestycji uważali, że będzie ona wytwarzać alergeny, metale 
ciężkie i powodować nieznośny smród. Inwestor próbował przekonać ich, że tak się 
nie stanie, jednak bez powodzenia. Postanowił wówczas zorganizować wycieczkę 
do innej biogazowni, by przeciwnicy mogli na własne oczy i nosy przekonać się,  
z czym wiążą się takie obiekty. Jednakże efekty był odmienny od spodziewanego. 
Uczestnicy wycieczki stwierdzili, że „tam może nie śmierdzi, ale to wcale nie 
oznacza, że tu nie będzie”. W związku z niepowodzeniem inwestor postanowił 
poszukać innej możliwości ulokowania kapitału i zmienił plany z bioga-zowni  
na farmę fotowoltaiczną. Ten pomysł zyskał w 2013 r. akceptację społeczną  
i w połowie 2015 r. została otwarta elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2 MW, 
wówczas największa w Polsce.

54
 

Przyczyną zmiany charakteru inwestycji lub jej lokalizacji mogą być nie tylko 
silne opory społeczne przedłużające procesy inwestycyjne, ale i nadmierne 
oczekiwania lokalnej społeczności czy gminy w stosunku do inwestora. We 
wspomnianym raporcie NIK, opisany został przykład gminy Przerośl, gdzie jeden  
z inwestorów przekazał gminie około 1,7 mln zł na cały szereg działań, z których 
większość nie miała związku z jego inwestycją: na prace planistyczne związane  
z rozwojem na terenie gminy energii odnawialnej, na rozwój infrastruktury 
drogowej, upowszechnianie kultury i tradycji, bezpieczeństwo przeciwpożarowe  
i inne cele.

55
 Nie podano tam skali inwestycji, jednak przy takich kosztach 

łagodzenia oporów, warto się zastanowić, czy jej realizacja w innym miejscu nie 
byłaby korzystniejsza. 

 
Podsumowanie 
Inwestorzy starający się zrealizować projekty z zakresu OZE napotykają 

często silny opór społeczny, który może skutkować znacznymi problemami  
w przeprowadzeniu inwestycji. Można jednak podjąć szereg działań które zmniej-
szą ryzyko powstania konfliktu oraz złagodzą skalę tego, który wystąpi. Autor 
niniejszego tekstu proponuje 7 kategorii działań do podjęcia w tym celu: 

- odpowiednie zaplanowanie inwestycji; 

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej; 

- pokazanie podobnej inwestycji; 

- dostosowanie inwestycji; 
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- umożliwienie współudziału w inwestycji; 

- zrekompensowanie szkód; 
- zmiana inwestycji. 
Zaproponowane powyżej działania należy podejmować w zależności od zapo-

trzebowania. Każdy inwestor powinien podjąć się pierwszych 2 elementów, czyli 
zaplanowania inwestycji w sposób minimalizujący ryzyko powstania konfliktów  
i przeprowadzenia rzetelnej kampanii informacyjnej. W ramach tej kampanii może 
nastąpić przejście od słów do czynów, czyli pokazanie podobnej inwestycji  
na żywo. Jako podsumowanie wszystkich poprzednich kroków często konieczne 
jest dostosowanie inwestycji do lokalnych potrzeb – częściowo do wykonania już 
na etapie pierwszego planowania, a częściowo po zebraniu opinii mieszkańców. 
Jeśli opór nadal występuje, warto umożliwić lokalnej społeczności finansowy  
udział w inwestycji lub ofiarować jej coś, co zrekompensuje uciążliwości, które  
ona wywoła. Jeśli mimo wszystko nadal będzie występował silny sprzeciw należy 
rozważyć zmianę inwestycji – albo przeniesienie w inne miejsce, albo zmianę  
jej charakteru. 

Przykładem inwestycji, w której zastosowano liczne działania zapobiegające 
konfliktom jest biogazownia w Koczale. Mimo, iż ten obiekt został wybudowany 
jako jeden z pierwszych w Polsce (czyli gdy istniało szczególne ryzyko 
dodatkowego strachu przez nieznanym) i jest jednym z największych, nie napotkał 
on poważniejszych protestów. Od samego początku inwestor spotykał się  
z mieszkańcami i władzami lokalnymi, przedstawiając koncepcję inwestycji  
i pokazując funkcjonujące obiekty. Stosował politykę „otwartych drzwi”, umożli-
wiając zapoznanie się z obiektem. Zwracał też uwagę na korzyści dla lokalnej 
społeczności. Znaczenie miała też odpowiednia lokalizacja – w większej odległości 
od budynków mieszkalnych niż wymagana prawnie, a także stosowanie lokalnych 
substratów do produkcji pochodzących z rolnictwa.

56
 Sprawiło to, że udało mu  

się zrealizować dużą inwestycję w bardzo konfliktowym sektorze biogazowym  
i to bez przechodzenia do bardziej radykalnych działań. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł stanowi próbę zaproponowania modelu działania dla inwers-

torów przygotowujących projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), 
który pozwoliłby minimalizować problemy wynikające z oporów społecznych, 
poprzez zapobieganie ich powstawaniu i łagodzenie skutków konfliktów już istnie-
jących. Przedstawiona propozycja jest oparta przede wszystkim na przeglądzie 
literatury naukowej, branżowej i prasy z uwzględnieniem badań empirycznych  
i studiów przypadków. Tekst składa się z 3 części: w pierwszej omówione zostały 
najważniejsze przyczyny oporów społecznych wobec OZE, w drugiej ich skutki  
dla inwestorów, a w trzeciej autor proponuje 7 działań do podjęcia (odpowiednio 
zaplanuj; przeprowadź kampanię informacyjną; pokaż podobną inwestycję; 
dostosuj inwestycję; umożliw współudział w inwestycji; zrekompensuj szkody; 
zmień inwestycję), których podjęcie sugeruje inwestorom, w celu zmniejszenia 
ryzyka powstania konfliktu z lokalną społecznością oraz złagodzenia konfliktów  
już mających miejsce. 

                                                           
56

 IEO, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Warszawa 2011, 
s. 80-84 
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Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, konflikty społeczne, zarządzanie 
kryzysowe, inwestycje 

 
Summary 
This paper is an attempt to propose an action model for investors preparing 

renewable energy (RES) projects, which would minimize the problems of social 
resistance by preventing them from arising and mitigating existing conflicts.  
The proposed solution is based primarily on the review of scientific literature, 
professional literature and press, including empirical research and case studies. 
The text consists of 3 parts: first includes the most important reasons of social 
resistance to RES, the second one – their consequences for investors and in the 
third one author proposes 7 actions (plan carefully; perform an information 
campaign; show a similar investment; adjust the investment; allow participation  
in the investment; compensate for damage; change the investment), which the 
investor is suggested to undertake in order to reduce the risk of conflict with the 
local community and mitigate the conflicts that already take place. 

Key words: renewable energy sources, social conflicts, crisis management, 
investments 
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STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU  
ENERGETYKI WODNEJ W POLSCE 

 
 
Wstęp  
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią obecnie coraz bardziej rozwijające 

się źródło pozyskiwania energii w Polsce. Stanowią istotną alternatywę,  
w stosunku do mało ekologicznych źródeł opartych na procesach spalania.  
Są również konkurencją dla niepewnych planów rozwoju energetyki jądrowej  
w Polsce.  

Wśród wielu rodzajów OZE, na szczególną uwagę zasługuje energetyka 
wodna. Energetyka wodna należy do najstarszych źródeł odnawialnych na świecie.  

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie bieżącej sytuacji energetyki 
wodnej, jak również jej możliwości i perspektyw rozwoju w przyszłości w Polsce.  

W pracy ukazano historię i uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej na 
świecie i w Polsce. Opisano przesłanki i bariery tworzenia tego typu obiektów 
hydrologicznych. 

Analizie poddano przyszłość rozwoju elektrowni wodnych w Polsce. 
Przedstawiono najbardziej realne scenariusze inwestowania w tego typu źródła 
energii, szczególnie w zakresie małych elektrowni wodnych. 

Tezą, jaką postawiono w pracy było założenie, że energetyka wodna  
w Polsce, pomimo istotnych ograniczeń ma szansę dalszego rozwoju.  

Artykuł powstał przy wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, 
czasopism, jak również informacji netograficznych. 

Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza. Wyniki 
badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę, że energetyka wodna w Polsce ma 
szansę na dalszy rozwój.  

 
1. Wykorzystywanie energetyki wodnej na świecie i w Polsce  
Energetyka wodna wiąże się z wykorzystywaniem gospodarczym energii 

mechanicznej płynącej wody. Energię wody można wykorzystywać bezpośrednio 
do napędu maszyn. Istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza 
turbinę lub koło wodne.

1
 

W starożytności energię wody wykorzystywano do napędzania młynów. 
Postęp w technice jaki dokonał się w XIX wieku i wynalezienie generatora 
elektrycznego, umożliwił wykorzystywanie wody do wytwarzania elektryczności. 
Pierwsze elektrownie wodne powstały w drugiej połowie XIX wieku. Do 1890 roku 
w USA powstało ich ponad 200.

2
 Ich moc w większości wypadków wynosiła tylko 

kilka kilowatów. 
Wzrost mocy elektrowni wodnych nastąpił w latach 30. XX wieku. W USA 

odpowiednio w 1936 i w 1942 roku powstały Zapora Hoovera o mocy 1345 MW  

                                                           
1
 S. Michałowski, J. Plutecki, Energetyka wodna. Warszawa 1973 

2
 https://www1.eere.energy.gov/windandhydro/hydro_history.html (pobrano 22.01.2017 r.) 
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i Zapora Grand Coulee o mocy 6809 MW.
3
 Do końca XX wieku największą 

elektrownią wodną na świecie była Zapora Itaipu w Ameryce Południowej o mocy 
14 GW.  

Obecnie nadal można zauważyć wzrost produkcji energii elektrycznej  
w oparciu o duże zapory wodne i dalszy wyścig w kierunku wzrostu ich wielkości  
i mocy. Elektrownie wodne należą do najintensywniej rozwijających się źródeł 
energii odnawialnej na świecie (Rysunek nr 1). Tylko w 2014 roku dostarczyły 
łącznie 3884 TWh energii elektrycznej. Stanowiło to 16,5% całkowitej produkcji 
energii elektrycznej na świecie.4 Największym producentem energii z wody w 2015 
roku były Chiny. Moc największej obecnie chińskiej elektrowni wodnej, Zapory 
Trzech Przełomów. przekracza 22 GW.

5
 W czołówce światowej znajdują się 

również Kanada, USA, Rosja czy Indie. Natomiast Norwegia, Demokratyczna 
Republika Konga, Paragwaj i Brazylia uzyskują ponad 85% swojej energii 
elektrycznej z elektrowni wodnych.  

 

Rysunek nr 1: Udział poszczególnych źródeł energii pierwotnej w światowej produkcji 

energii w 2015 r. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.urzadzeniadlaenergetyki.pl/akt 

ualnosci/konferencje/rozwoj-systemow-zarzadzania-energia-w-budynku-dla-inteligentnych-
sieci/ (pobrano 2.02.2017 r.) 

 

Na świecie rozwija się również produkcja energii elektrycznej w oparciu  
o małe elektrownie wodne. Moc takich siłowni z reguły nie przekracza 5MW. Ich 
popularność wynika z mniejszych nakładów i wymagań terenowych, towarzy-
szących dużym inwestycjom wodnym. Najważniejsze rodzaje elektrowni wodnych 
na świecie prezentuje tabela nr 1.  

 
 
 
 

                                                           
3
 http://www.a2zlasvegas.com/otherside/attractions/hoover_dam.html (pobrano 3.02.2017 r.) 

4
 BP Statistical World Energy Review, 20 czerwca 2015. BP (ang.). (pobrano 25.06.2015 r.) 

5
 Worldwatch Institute: Use and Capacity of Global Hydropower Increases (ang.). (pobrano 10.01. 
2012 r.) 
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Tabela nr 1: Rodzaje elektrowni wodnych  
 

RODZAJ ELEKTROWNI CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADY 

Zapora Oparte na spiętrzaniu wody 
i wykorzystywaniu jej energii 

potencjalnej 

Itapu (Brazylia/Paragwaj) 
Guri (Wenezuela) 
Tucurui (Brazylia) 

Elektrownie szczytowo-
pompowe 

Oparte na przemianie 
energii elektrycznej  

w energię grawitacyjną 
wody pompowanej do 
górnego zbiornika oraz 

proces odwrotny 

Dlouhé Stráně (Czechy) 
Bath Country (USA) 

Okutataragi (Japonia) 

Elektrownie przepływowe Oparte na dopływie 
naturalnym chwilowym bez 

spiętrzania wody 

Chief Joseph (USA) 
Bello Monte (Brazylia) 
Beauharnois (Kanada) 

Elektrownie pływowe Wykorzystują energię 
potencjalną wody morskiej 
spiętrzoną w czasie pływów 

Rance (Francja) 
Sihwa Lake (Korea Pd.) 

Jiangxia (Chiny) 

Małe elektrownie wodne Wykorzystują małe progi 
wodne 

Zengamina (Zambia) 
Wrzeszczyn (Polska) 
Pakpattan (Pakistan) 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Rozwój elektrowni wodnych w Polsce rozpoczął się w okresie XX-lecia 
międzywojennego. W tym okresie pojawiły się pierwsze plany realizacji kilku 
siłowni wodnych. Powstały wówczas elektrownie wodne Żur czy też na dobre 
rozpoczęła się budowa elektrowni wodnej Rożnów, ukończonej ostatecznie w 1941 
roku.  

Po II wojnie światowej mimo zmiany ustroju, kontynuowano program budowy 
nowych inwestycji w energetyce wodnej. Udało się zrealizować wiele obiektów 
zwłaszcza w południowej, górzystej części kraju. Do najważniejszych inwestycji 
zaliczyć można obiekty w Solinie, Porąbce czy Żarnowcu. Ponadto w wyniku 
powojennej zmiany granic, Polska wzbogaciła się o kilka cennych, poniemieckich 
elektrowni wodnych. Godnymi uwagi są hydroelektrownie w Pilchowicach czy 
Wrocławiu. Wśród poniemieckiej spuścizny nie brak również obiektów nowator-
skich, jak na tamte czasy. Przykład może stanowić pierwsza na świecie podwodna 
elektrownia wodna w Rościnie z 1936 roku. Z drugiej strony, z powodów finanso-
wych niektóre projekty do dziś nie zostały zrealizowane, np. kaskada dolnej Wisły.6 

W Polsce uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej są stosunkowo 
ograniczone.

7
 Niziny charakter dominującej powierzchni terytorium kraju, brak 

ciągłych, intensywnych opadów oraz niedobór dużych, naturalnych spadów 
determinuje potencjał wykorzystania energii wodnej i budowania dużych elektrowni 
wodnych.  

Z uwagi na warunki hydrologiczne, rozwój sektora energii wodnej związany 
jest głównie z elektrowniami szczytowo-pompowymi oraz małymi elektrowniami 
wodnymi. Moc urządzeń produkujących energię elektryczną z wykorzystaniem 

                                                           
6
 W. Majewski, Możliwości wykorzystania energetycznego Dolnej Wisły. Materiały Konferencyjne. 
Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku. Warszawa 2001 

7
 S. Lewandowski, Energetyka wodna w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Gdańsk 2005 
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turbin wodnych w Polsce to 937 MW.
8
 Należy zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce 

pracuje aż 727 elektrowni wodnych. Większość z nich posiada stosunkowo 
niewielka moc. Wśród dużych instalacji wymienić można zaledwie kilka. Moc 
największej w Polsce elektrowni wodnej szczytowo-pompowej Żarnowiec wynosi 
około 680 MW. Listę największych elektrowni wodnych w Polsce przedstawia 
tabela nr 2.  

 

Tabela nr 2: Największe polskie elektrownie wodne  
 

NAZWA RODZAJ ROK 
URUCHOMIENIA 

MOC W MW 

Żarnowiec szczytowo-pompowa 1983 716 

Porąbka-Żar szczytowo-pompowa 1979 500 

Solina szczytowo-pompowa 1968 200 

Żydowo szczytowo-pompowa 1971 167 

Włocławek przepływowa 1970 160 

Czorsztyn-Niedzica-
Sromowce Wyż. 

szczytowo-pompowa 1997 95 

Dychów przepływowa 1936 90 

Rożnów przepływowa 1941 56 

Źródło: Opracowanie własne  
 

Obecnie w Polsce ponad 28% energii elektrycznej produkowanej w techno-
logii wykorzystującej Odnawialne Źródła Energii, pochodzi właśnie z energetyki 
wodnej. Udział energii wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi około 
2%. 

Zasoby wodne w Polsce wynoszą 13,7 TWh z czego 46% przypada na Wisłę, 
44% na dorzecza Wisły i Odry, 8,8% na Odrę i 1,2% na rzeki Pomorza. Poziom ich 
wykorzystywania wynosi rocznie tylko w 12%. W Europie pod tym względem 
Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc. W 2013 roku Polska wyprodukowała  
2,4 TWh energii elektrycznej w hydroelektrowniach.

9
 

 
2. Przesłanki i bariery wykorzystywania energetyki wodnej  
Elektrownie wodne jako odnawialne źródła energii od wielu lat były gorąco 

popieranymi inwestycjami. Podkreślano przede wszystkim ich dobroczynny wpływ 
na bilans energetyczny gospodarek wielu krajów. Wiele państw prześcigało się  
w wyścigu o największą inwestycję wodną na swoim terytorium. Przez dziesiątki lat 
dominował pogląd wśród ekspertów i naukowców na temat braku szkodliwego 
wpływu energetyki wodnej dla środowiska naturalnego. Uważano, że podczas 
wytwarzania energii przez elektrownię wodną do atmosfery nie dostają się żadne 
szkodliwe zanieczyszczenia, a wykorzystywanie wody eliminuje spalanie kopalin 
jako źródła energii. Kolejna przesłankę stanowił fakt, znikomego poziomu 
emitowanego hałasu, ze względu na małą prędkość obrotową turbin. Zwolennicy 
elektrowni wodnych podkreślali również korzyści płynące z powstawania 

                                                           
8
 http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164:stan-rozwoju-
energetyki-wodnej-w-polsce-i-na-świecie&catid=50:woda&Itemid=216 (pobrano 30.01.2017 r.) 

9
 http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy. 
html (pobrano 10.02.2017 r.) 
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zbiorników zaporowych towarzyszących elektrowniom wodnym. Do najważniej-
szych korzyści zaliczano:  

- ochronę przed skutkami powodzi i suszy;  

- poprawę lokalnych warunków klimatycznych; 

- ubogacenie ekosystemu i krajobrazu na terenach otaczających zbiornik; 

- wykorzystywanie wody ze zbiornika jako źródła wody pitnej i do celów 
przemysłowych; 

- pobudzenie rozwoju turystyki; 

- poprawę infrastruktury otoczenia;  

- rozwój ichtiofauny.  
Jednakże od końca lat 80. XX wieku, poglądy na ten temat zaczęły się 

zmieniać. Obecnie coraz częściej zwraca się również uwagę na mankamenty 
związane z wykorzystywaniem energii wodnej: 

- emisja metanu przez zbiorniki zaporowe; 

- zamulanie dna rzek; 

- zatopienie doliny rzeki, co powoduje wyłączenie upraw i użytkownika 
rolniczego; 

- konieczność przesiedlenia ludności, która zamieszkiwała tereny doliny 
zamienionej w jezioro; 

- wysokie koszty inwestycji; 

- utrata zabytków architektonicznych i historycznych.
10

 
Wielkość emisji metanu jest zróżnicowana i zależy od ilości nagromadzonej 

materii organicznej, temperatury oraz obecności substancji hamujących 
metanogenezę. Jezioro Turawskie, zlokalizowane w województwie opolskim, 
emituje ok. 42 mg metanu w przeliczeniu na powierzchnię 1 m² (co stanowi ok. 9% 
całej ilości gazów emitowanych z osadów wynoszącej średnio 1445 ml m

-2
d

-1
). 

Natomiast Jezioro Włocławskie ponad 400 mg (co stanowi ok. 27% całej objętości 
emitowanej z osadów wynoszącej średnio 3114 ml m

-2
d

-1
). Z tego powodu zbiorniki 

elektrowni wodnych, uważane są za istotne źródło gazów cieplarnianych.
11

 
Budowa elektrowni znacząco zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia. Aby 

uzyskać wysoki poziom wody, często trzeba zalać ogromne obszary dolin rzek. 
Wiąże się to z przesiedleniem ludzi mieszkających dotychczas w tym miejscu oraz 
prawdopodobną zagładą żyjących zwierząt i roślin. Powstały, w miejsce szybkiej, 
wartkiej rzeki, zbiornik zawiera wodę stojącą, co sprawia, że rozwijają się tam 
zupełnie inne organizmy niż przed powstaniem zapory. Jednocześnie duży zbiornik 
charakteryzuje się znacznie większym parowaniem i zmienia wilgotność powietrza 
na stosunkowo dużym obszarze. Wartka dotychczas rzeka po wyjściu z zapory 
zwykle płynie już bardzo wolno. Zmniejsza się napowietrzanie wody, brak 
okresowych powodzi prowadzi do zamulenia dna. 

Nakłady inwestycyjne i czas amortyzacji są dużo większe niż w przypadku 
elektrowni cieplnych czy turbin wiatrowych. Dlatego procentowy wzrost energetyki 
wiatrowej jest aktualnie dużo wyższy, niż energetyki wodnej, mimo iż czas życia 

                                                           
10

 http://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/28,energetyka-wodna-wady-i-zalety (pobrano 
12.02.2017 r.) 

11
 A. Trojanowska, M. Kurasiewicz, Ł Pleśniak, M.O. Jędrysek, Emission of methane from sediments  
of selected Polish dam reservoirs. „Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 
– OL PAN”. 6, Warszawa 2009, s. 368-373 
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turbiny wiatrowej wynosi tylko 20 lat, a przedwojenne turbiny wodne działają bez 
zarzutu już ponad 100 lat.

12
 

Kolejnym problemem jest wprowadzenie elektrowni wodnej do sieci energe-
tycznej. Małe elektrownie wodne są w większości budowane jako przepływowe bez 
akumulacji, a ich moc w ciągu roku zależy od ilości wody w cieku. Okręgi sieci 
energetycznych bardzo niechętnie przyłączają je do sieci, gdyż muszą posiadać  
w systemie rezerwową moc, w celu zapewnienia odbiorcom stałej dostawy energii 
elektrycznej. 

 
3. Przyszłość energetyki wodnej w Polsce 
Przyszłość energetyki wodnej w Polsce nie jest jednoznaczna. Z jednej strony 

jej zalety i korzyści dla bilansu energetycznego są trudne do przecenienia. Jednak 
z drugiej strony rośnie jej konkurencja ze strony innych odnawialnych źródeł 
energii, zwłaszcza energetyki wiatrowej.  

Członkostwo Polski w UE i współrealizowanie europejskiej polityki 
energetycznej, zmusza Polskę do generowania wzrostu udziałów w produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Polski rząd zobowiązał się do udziału 15% 
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem do 2020 roku i 20% do 
2030 roku.

13
 W 2016 roku udział ten wyniósł on 13,6%. Z tymi założeniami łączą 

się duże dofinansowania dla inwestorów, lecz i jeszcze większe przeszkody. 
Ramowa Dyrektywa Wodna jest nadrzędna i sprzeczna z celami Dyrektywy Energii 
Odnawialnych. Znaczną przeszkodą jest długi i kosztowny proces formalnoprawny 
niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Protesty ekologów dodatkowo 
wydłużają ten czas. 

Uwarunkowania rzeźby terenu i ilości opadów powodują, że nie ma możli-
wości budowy w Polsce dużej liczby elektrowni wodnych na szeroką skalę. Dotyczy 
to zwłaszcza dużych zapór. W związku z nikłym zjawiskiem pływowym w Morzu 
Bałtyckim, nie ma także możliwości realizacji elektrowni pływowych, które powstają 
w wielu regionach świata.  

W powojennej historii gospodarczej Polski wiele inwestycji hydrologicznych 
wzbudzało protesty społeczności lokalnych i ekologów. Z tego powodu prace 
dramatycznie się przeciągały. Przykład może stanowić Zbiornik Czorsztyński i jego 
elektrownia wodna o mocy 92 MW. Budowa trwała blisko 30 lat. Jedną z ostatnich 
znaczących inwestycji w Polsce jest budowa zbiornika wodnego Świnna-Poręba. 
Powstała na jego bazie elektrownia wodna będzie miała moc 4 MW i będzie 
produkowała 14,8 GWh energii elektrycznej rocznie. Inwestycja nie została jeszcze 
ukończona, pomimo upływu 30 lat.

14
 

Nadzieją na poprawę sytuacji wydają się być małe elektrownie wodne (MEW). 
Są one dobrym rozwiązaniem dla trudnodostępnych miejsc, gdzie zainstalowanie 
elektrowni zasilających grupę gospodarstw domowych lub małych wsi, jest 
tańszym rozwiązaniem niż doprowadzenie linii energetycznej.

15
 Małe elektrownie 
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 http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/dokumenty/konferencja/artykuly/03.pdf (pobrano 10.01.2017 r.) 
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 Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Projekt z 5.03.2009 r.. Wersja nr 4. Ministerstwo 
Gospodarki. Warszawa, marzec 2009 r. 
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 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4689342,swinna-poreba-nie-skoncza-budowy-zbiornika-wod 
nego-braklo-pieniedzy-zdjecia,id,t.html (pobrano 5.01.2017 r.) 

15
 G. Wiśniewski, Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik dla 
Samorządów Terytorialnych. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Warszawa 2003 
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wodne mogą bazować na już funkcjonujących spiętrzeniach czy spadkach małych 
cieków. Do innych niewątpliwych zalet związanych z małymi elektrowniami 
wodnymi zaliczyć można m.in. to, że:  

- nie wpływają na zanieczyszczenie środowiska; 
- podwyższają poziom wód gruntowych, jednocześnie zmniejszając erozję 

denną powyżej progu; 

- mogą być wykonywane przy wykorzystaniu miejscowych materiałów i siły 
roboczej, a ich prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność oraz 
długą żywotność; 

- nie wymagają licznego personelu i mogą być sterowane zdalnie.
16

 
Małe elektrownie wodne mogą być budowane przez inwestorów prywatnych 

przy wysokim wsparciu ze strony UE (sięgającym nawet 60%). W Polsce 
funkcjonują deweloperzy małych elektrowni wodnych, zajmujący się realizacją 
takich inwestycji. Prywatni inwestorzy zapewniają środki finansowe na budowę. 
Natomiast sam deweloper oferuje ze swojej strony know-how oraz pomoc  
w przeprowadzeniu niełatwej procedury pod względem formalno-prawnym.  

Do najważniejszych trudności, jakie mogą wystąpić przy realizacji i eksploata-
cji małej elektrowni wodnej zaliczyć możemy: 

- protesty okolicznych mieszkańców; 
- niestabilność dostaw prądu do sieci, związana z wahaniami przepływów  

w rzece; 

- powstanie długiej cofki powyżej progu;  

- obniżenie dna rzeki oraz poziomu wód gruntowych poniżej progu; 

- zarzuty ekologów dotyczące negatywnego wpływu na migracje ryb.  
Okres budowy takich obiektów wynosi około 2 lata, a inwestycja zwraca się  

po upływie 5, 6 lat. MWE, poza wysoką sprawnością, charakteryzują się długim 
okresem żywotności, sięgającym nawet 100 lat. Male elektrownie wodne mogą  
być włączane do krajowego systemu energetycznego, co umożliwia natychmiasto-
wą sprzedaż wytworzonej energii. Zakłady energetyczne są zobligowane do naby-
wania energii z małych elektrowni. Inwestorzy mają zapewnione stałe ceny  
ze sprzedaży wytworzonej energii oraz otrzymują certyfikaty zielonej energii.  

Zyski dla inwestora w przypadku MEW są 2,5 krotnie wyższe w porównaniu 
do zysków ze źródeł pochodzących z procesów spalania. Rozproszenie w terenie, 
skraca odległość przesyłu energii i zmniejsza związane z tym koszty. 

Warunki powstania tego typu inwestycji są oceniane indywidualnie. W Polsce 
wyznaczono około 2000 lokalizacji na budowę nowych siłowni. W najbliższych 
planach jest zbudowanie 5 małych elektrowni wodnych na Narwi, każda z nich ma 
zasilić 40-60 gospodarstw. Jednak im mniejsza moc produkowana tym większe 
koszty budowy na jednostkę mocy. Dla rozwoju MEW konieczne jest stabilne 
prawo z ustawami wykonawczymi, sprawnie realizowanymi przez administrację 
lokalną. 
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 B.K. Puchowski, Rola małych elektrowni wodnych w środowisku przyrodniczym, gospodarczym  
i społecznym Polski. Materiały Konferencyjne. Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku. 
Warszawa 2001 
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Podsumowanie  
Energetyka wodna, to sposób na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, 

mniejsze zużycie surowców naturalnych. Jest to również alternatywny sposób 
wytwarzania energii. Warto rozwijać ten sposób pozyskiwania energii, trzeba 
jednak zachować ostrożność, ponieważ przez nieuwagę, możemy doprowadzić  
do wielu niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Jeżeli będziemy 
zachowywać środki bezpieczeństwa i stosować nowe technologie w budownictwie 
elektrowni wodnych, to możemy naprawdę pomóc naszemu środowisku i otrzymać 
czystą energię. 

 
Streszczenie 
Energetyka wodna zajmuje szczególne miejsce pośród wszystkich rodzajów 

odnawialnych źródeł energii (OZE). Energetyka wodna należy do najstarszych 
rodzajów OZE na świecie.  

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie aktualnej sytuacji energetyki 
wodnej, jak również jej możliwości i perspektyw rozwoju w przyszłości w Polsce.  

W pracy ukazano historię i uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej  
na świecie i w Polsce. Opisano przesłanki i bariery w tworzeniu tego typu obiektów 
hydrologicznych. 

Analizie poddano przyszłość rozwoju elektrowni wodnych w Polsce. 
Przedstawiono najbardziej realne scenariusze inwestowania w tego typu źródła 
energii, szczególnie w zakresie małych elektrowni wodnych. 

Tezą, jaką postawiono w pracy było założenie, że energetyka wodna  
w Polsce, pomimo istotnych ograniczeń, ma szansę dalszego rozwoju.  

Artykuł powstał przy wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, 
czasopism, jak również informacji netograficznych. 

Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza. Wyniki 
badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę, że energetyka wodna w Polsce  
ma szansę na dalszy rozwój.  

Słowa kluczowe: bariery, energetyka wodna, odnawialne źródła energii, 
przesłanki, przyszłość  

 
Summary 
Hydroelectricity occupies a special place among all types of renewable energy 

sources (RES). Water power is one of the oldest types of RES in the world. 
The purpose of this publication was to present the current situation  

of hydropower, as well as its possibilities and prospects for future development  
in Poland. 

The paper presents the history and determinants of hydropower development 
in the world and in Poland. Descriptions of obstacles and barriers in the creation  
of this type of hydrological objects.The future of development of hydropower plants 
in Poland has been analyzed. The most realistic scenarios for investing in such 
energy sources, especially for small hydro power plants, are presented. 

The thesis that was set in the work was the assumption that hydropower  
in Poland, despite significant limitations, has a chance of further development. 
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The article was made using compact books, magazines, as well as net 
information. The research method used in the publication is a literary critique. The 
results of the research prove positively that the hydropower industry in Poland has 
a chance to develop further. 

Key words: barriers, hydropower, renewable energy sources, premises, 
future 
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