
Przewidywany wzrost znaczenia 
odnawialnych zródel energii w Polsce wynika 
m.in. z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 
oraz Strategii Rozwoju, które okreslaja ilosci 
energii elektrycznej wytworzonej w zródlach 

niekonwencjonalnych i odnawialnych w 
wykonanej calkowitej rocznej sprzedazy 

energii elektrycznej przez dane 
przedsiebiorstwo energetyczne

• 2,65% w 2003 r.
• 2,85% w 2004 r.
• 3,1%  w 2005 r.
• 3,6%  w 2006 r.

l 4,2%  w 2007 r. 
l 5,0% w 2008 r.
l 6,0% w 2009 r.
l 7,5%  w 2010 r.



Zaletami energii wiatrowej sa:

a) odnawialnosc energetyczna,
b) niskie koszty eksploatacyjne 
pozyskiwania energii,
c) rozproszenie i dekoncentracja 
zródel wytwarzajacych energie 
elektryczna



Wadami energii wiatrowej sa:
a) wysokie koszty inwestycyjne, 
b) niska przewidywalnosc produkcji   

energii 
c) niskie wykorzystanie mocy 

zainstalowanej
d) trudnosci z podlaczeniem do sieci 

elektroenergetycznej 
e) trudnosci lokalizacyjne ze wzgledu 

na ochrone krajobrazu i ochrone 
dróg przelotu ptaków
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Moce zainstalowane w energetyce wiatrowej na swiecie (MW)



Moce zainstalowane w EW na koniec 
I pólrocza 2003r.



(57MW / 34683MW) * 100% =

0,164%

Moc zainstalowana w 
elektrowniach wiatrowych 
na koniec I pólrocza 2003

Calkowita moc zainstalowana w 
Ukladach generatorowych KSE

57MW

34683MW

Znaczenie elektrowni wiatrowych
jako udzial w KSE



POJAWIA SIE ZATEM PYTANIE:
JAK, GDZIE I CZY 

PLANOWAC W POLSCE
INWESTYCJE BRANZY WIATROWEJ



MAPA ZASOBÓW WIATRU W 
POLSCE

5-6m/s
4-5m/s
3-4m/s
2-3 m/s



Krajowy system przesylowy



System energetyczny linii 110kV obszaru pólnocnej Polski



Zainteresowanie inwestorów 
skupia sie jednak glównie na 
terenach nadmorskich, stad przez 
nierównomierne obciazenie 
systemu energetycznego oraz 
mozliwe klopoty ruchowe niechec 
Spólek dystrybucyjnych…
Uproszczony schemat linii WN oraz
punktów GPZ podleglych ENEA S.A. O/Szczecin



Kwestie techniczne to jednak nie 
wszystko

Póki co, najwazniejszym problemem jest 
brak wlasciwych uregulowan prawnych 

sprawiajacych iz rozwój energetyki 
wiatrowej bedzie mial uzasadnienie 

ekonomiczne…



Program rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce na lata 2002 –
2005 proponuje:

–„zapewnienie producentom energii ze zródel odnawialnych 
stabilnych (w okreslonym okresie, min.8 lat od momentu 
powstania inwestycji) oraz przewidywalnych warunków 
sprzedazy energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, tj. 
warunków pozwalajacych na minimalizacje ryzyka 
inwestycyjnego (np. przez wprowadzenie minimalnej ceny na 
zielone certyfikaty),

–wprowadzenie jasnych i jak najprostszych warunków obrotu 
zielonymi certyfikatami tak, aby procedury sprzedazy, zakupu 
oraz inne towarzyszace transakcjom byly nieuciazliwe 
niezaleznie od ilosci certyfikatów,

–zapewnienie wsparcia finansowego dla obrotu na rynku 
zielonych certyfikatów (np. kredyty, zabezpieczenia, 
gwarancje bankowe)”.



Jak dotad nie powstal jednak projekt
takiego systemu, nie zaproponowano 
tez odpowiednich zapisów regulacji
prawnych…



Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnot
lokalnych w zakresie zaopatrzenia w media
energetyczne jest jednym z zadan wlasnych

gminy skladajacych sie na gospodarke 
komunalna

Gmina musi samodzielnie lub we wspólpracy 
z innymi instytucjami identyfikowac potrzeby 
energetyczne oraz stwarzac warunki do ich 

zaspakajania poprzez planowanie i 
organizacje zaopatrzenia w cieplo, energie 
elektryczna oraz paliwa na terenie gminy

Zródlo: Ustawa o samorzadzie terytorialnym oraz Prawo Energetyczne



Czy to zatem oznacza ze przed energetyka 
wiatrowa w Polsce nie ma perspektyw?



Krajowy bilans 
energetyczny
za 2002 rok 

(wg PSE S.A.)

Sprzedaz finalna ogólem
99 841 GWh

Elektrownie wodne
3 694 GWh

7,5% * 99 841 GWh =
= 7488 GWh

Róznica: 
7488 – 3694 = 3794 GWh



Róznica (brak energii z OZE do limitu 7,5%)
3794 GWh

Zakladajac ze 1 elektrownia wiatrowa o mocy 
zainstalowanej 2MW produkuje rocznie ok. 4 mln kWh 

(czyli ok. 4 GWh) -
otrzymujemy, ze w celu wypelnienia róznicy jw. 

powinno byc w Polsce co najmniej : 948 sztuk takich 
elektrowni wiatrowych 

Zatem laczna moc zainstalowana tylu elektrowni 
wyniesc powinna:
948 *2 = 1896 MW



Dziekuje za uwage


