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Rys. 1. Udział surowców energetycznych w skali światowej 
 w 2000 roku [5] 

Rys. 2. Struktura życia nośników energii w Unii Europejskiej 
 w 2000 r. Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook 
 to 2030, European Commission, January 2003

Polityka energetyczna UE nie dotyczy wyłącznie sektora 
energii, ale również ochrony środowiska, podatków, handlu i kon- 
kurencji. Ma na celu budowę wspólnego rynku energii, zapew-
nienie bezpieczeństwa dostaw energii oraz ochronę środowiska. 
Budowa wewnętrznego rynku energetycznego realizowana jest 
pośrednio poprzez harmonizację prawa państw członkowskich 
i bezpośrednio przez liberalizację narodowych rynków ener-
getycznych [1]. Wzrost zapotrzebowania na energię, związany  
z postępem cywilizacyjnym i wzrostem poziomu życia miesz-
kańców globu, zmusza do poszukiwania nowych źródeł energii. 
Zasoby paliw kopalnych ulegają wyczerpaniu, a ich eksploatacja w 
negatywny sposób wpływa na środowisko. Problemy energetycz-
ne można rozwiązać poprzez racjonalne gospodarowanie energią 
oraz pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych. W ostatnich latach 
można zaobserwować intensywny rozwój energetyki odnawialnej 
zarówno w świecie, jak i w Polsce [2]. Ważne znaczenie dla roz-
woju tej dziedziny energetyki mają uwarunkowania prawne [3]. 
Do niekonwencjonalnych (odnawialnych) źródeł energii zalicza 
się głównie: wiatr, słońce, energię geotermalną, energię wód oraz 
energię otrzymywaną z biomasy. Wzrost udziału odnawialnych 
źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata przy-
czynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania 
zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska 
poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz reduk-
cję ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspieranie 
rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem 
wszystkich państw świata [4].

Konwencjonalne (nieodnawialne) i alternatywne 
(odnawialne) źródła energii 

stosowane na świecie i w Europie

W najbardziej ogólny sposób źródła energii pierwotnej można 
podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Te drugie, obejmujące 
energię zawartą w kopalnych paliwach mineralnych, takich jak: 
węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny wyczerpują się bezpowrotnie,  
a ich eksploatacja ma niekorzystny wpływ na środowisko. Maleją-
ce wskutek wzrostu konsumpcji zasoby ropy naftowej (szacowa- 
ne na około 136 mld ton) przy obecnym tempie ich eksploatacji 

wynoszącym 3,7 mld na rok wystarczą na około 40 lat [5]. Zasoby 
gazu ziemnego według przewidywań wystarczą na około 70 lat. 
75% światowej produkcji energii pochodzi z surowców nieodna-
wialnych (rys. 1).

Około 1/5 produkowanej energii (19%) na świecie pochodzi ze 
źródeł odnawialnych. W krajach Unii Europejskiej najważniejszym 
nośnikiem energii są paliwa płynne (ok. 39%) [6], tylko około 
5,9% obecnej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych 
(rys. 2). Unia Europejska postawiła sobie cel 12% udziału energii 
odnawialnej w bilansie energetycznym UE w 2010 roku.
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Kraje Unii Europejskiej są w 50% zależne od dostaw su-
rowców i paliw energetycznych z importu. Prognozy wskazują 
na to, iż w 2030 roku zależność ta może wzrosnąć nawet do 
70% (rys. 3). Dzieje się tak głównie za sprawą ciągłego wzrostu 
zapotrzebowania na energię. 45% importowanej ropy naftowej 
pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu. 40% gazu ziemnego jest 
dostarczane z Rosji.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International 
Energy Agency – IEA), w ciągu kilku najbliższych lat zmieni się 
struktura udziałów pierwotnych źródeł energii w ogólnej ilości 
produkcji energii. W roku 2010 w stosunku do 2001 produkcja 
energii elektrycznej, oparta na wykorzystaniu gazu, zwiększy się 
o około 91%, a produkcja energii z biomasy zwiększy się o 32%. 
Przypuszcza się, że spadnie produkcja energii wytwarzanej z ropy 
naftowej o 42%, z węgla o 13%, w elektrowniach atomowych  
o 4% oraz w elektrowniach wodnych o 2%. Zmiany w struktu-
rze paliw pierwotnych wykorzystywanych do produkcji energii 
elektrycznej wynikają z planów redukcji emisji zanieczyszczeń, 
które w znacznych ilościach powstają podczas spalania węgla 
i ropy naftowej. 

Pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawialnych. 
Wpływ na środowisko

Węgiel kamienny i brunatny jako nośniki energii uważane są 
za najbrudniejsze rodzaje paliw. Podczas ich spalania uwalniane 
są do atmosfery duże ilości tlenków węgla, siarki, azotu, rtęci  
i ołowiu, czyli substancje szkodliwe dla środowiska i człowieka. 
Energetyka polska i światowa jak na razie wciąż opiera się głównie 
na paliwach kopalnych, coraz częściej jednak odchodzi się od tego 
typu wytwarzania energii [5]. Głównym powodem przestawiania 
się na inne źródła energii są powstające podczas spalania paliw 
kopalnych (węgla i ropy naftowej) ogromne zanieczyszczenia 
(tlenki siarki, tlenki azotu i pyły). Zaledwie w ciągu roku polskie 
elektrownie spalają ok. 170 milionów ton węgla, które składają 
się na emisję 3 milionów ton pyłu, 4 milionów ton dwutlenku siarki 
i 400 milionów ton dwutlenku węgla. Na wysypiska trafia ok. 60
milionów ton popiołów. 

Na rysunku 4 przedstawiono wysokość emisji dwutlenku  
siarki, tlenków azotu i pyłów w Polsce w 2003 roku. Z przedsta-
wionych danych wynika, że znaczna ilość tych zanieczyszczeń 
produkowana jest przez sektor energetyczny. 

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat zmniejszyło się w 
Polsce zużycie węgla kamiennego (rys. 5).

Rys. 3. Udział paliw importowanych w całkowitym zapotrzebowaniu  
 na nośniki energii w krajach Unii Europejskiej (EU-25). 
 Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, 
 European Commission, January 2003

Rys. 4. Bilans emisji głównych zanieczyszczeń w Polsce w 2003 r. 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego 
 Urzędu Statystycznego

Rys. 5. Zużycie węgla kamiennego  w Polsce w latach 1988-2004. 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego 
 Urzędu Statystycznego

Wzrosło natomiast zużycie gazu ziemnego (rys. 6). Gaz 
ziemny jest paliwem znacznie droższym od węgla kamiennego, 
ale równocześnie o wiele czystszym ekologicznie.  Jest paliwem  
najmniej uciążliwym dla środowiska  z punktu widzenia emisji 
CO2. Jednak zasoby gazu ziemnego są znacznie mniejsze w po- 
równaniu z innymi paliwami kopalnymi. Wzrost zainteresowa- 
nia gazem ziemnym w Polsce w ostatnich latach był spowodo-
wany skonstruowaniem kotłów gazowych o wysokiej sprawności 
cieplnej do ogrzewania mieszkań. Także zwiększająca się liczba 
samochodowych instalacji gazowych wpłynęła na popyt na to 
paliwo.

Największym producentem gazu ziemnego jest Rosja, w której 
wydobywa się rocznie około 615 mld m3 tego surowca (rys. 7) [7]. 
Polskie zasoby gazu ziemnego szacowane są na 150–169 mld 
m3 [8]. Posiadany potencjał zasobowy umożliwia wydobycie na 
poziomie około 4 mld m3 [9].
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Rys. 6. Zużycie nośników energii pierwotnej (wybrane źródła) 
 w Polsce w latach 1988-2004. 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego 
 Urzędu Statystycznego

Rys. 7. Najwięksi producenci gazu ziemnego, stan 2001 rok

Rys. 8. Emisja dwutlenku siarki z sektora energetycznego oraz 
 pozostałych źródeł w Polsce w latach 1990-2003. 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego 
 Urzędu Statystycznego

Rys. 9. Emisja tlenków azotu z sektora energetycznego oraz 
 pozostałych źródeł w Polsce w latach 1990-2003. 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego 
 Urzędu Statystycznego

Jednym z najważniejszych obecnie surowców do produkcji 
energii konwencjonalnej jest ropa naftowa [10]. Jest ona także 
surowcem wyjściowym do produkcji wielu produktów, między 
innymi: nafty, eterów, benzyny, olejów mineralnych oraz wielu 
surowców przemysłu chemicznego. Szacuje się, że najwięk-
sze zasoby ropy naftowej występują w basenie Zatoki Perskiej 
(około 67% wszystkich rezerw). W Polsce w drugiej dekadzie lat 
dziewięćdziesiątych zaobserwowano znaczny wzrost zużycia 
ropy naftowej. W ostatnich latach po niewielkich tendencjach 
spadkowych (w latach 2000–2003) znowu obserwuje się wzrost 
zainteresowania tym surowcem.

Zmniejszenie zużycia w Polsce węgla kamiennego oraz 
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji 
energii przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku siarki do 
atmosfery (rys. 8). 

Podjęte działania, w ramach ochrony powietrza (wprowadzane 
systemy odsiarczania i oczyszczania spalin) spowodowały, że w 
Polsce obserwuje się w ostatnich latach trendy spadkowe także 
w przypadku emisji NO2 (rys. 19), amoniaku, niemetanowych 
lotnych związków organicznych. W roku 2003 emisja SO2 zbli-
żyła się do limitu, a emisja NO2 osiągnęła limit określony na rok 
2010 w zapisie protokołu z Goeteborga w roku 2000 [11]. Istotny 
wpływ na poprawę sytuacji miał wzrost wydatków na ochronę 
środowiska w Polsce, dzięki udziałowi środków zagranicznych, 
w tym dotacji Unijnych. 

Procesy wytwarzania energii są głównym źródłem antropo- 
genicznej emisji CO2 [12]. 46% całkowitej emisji dwutlenku  
węgla w Polsce pochodzi z sektora energetycznego [13]. Za 
emisję gazów spalinowych do atmosfery zakłady wnoszą opłaty, 
a przekroczenie norm jest sankcjonowanie karami [14]. 

Według danych za 2001 rok na terenie Polski działały 74 duże 
zakłady energetyczne. Szacowana emisja tych zakładów wyno- 
siła 144,7 mln Mg CO2/rok. W związku z pogłębiającym się efek-
tem cieplarnianym na naszym globie, którego głównym sprawcą 
jest dwutlenek węgla istnieje potrzeba redukcji antropogenicznej 
produkcji tego gazu. Zmniejszenie ilości emisji CO2 powinno przy-
czynić się do spowolnienia globalnych zmian klimatu [15]. Ma do 
tego przyczynić się prowadzona polityka w zakresie ograniczania 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a także wzrost zain-
teresowania odnawialnymi źródłami energii i zmniejszenie ilości 
spalania paliw kopalnych.

W porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej w 
Polsce znaczna ilość energii jest produkowana z paliw stałych 
(węgiel kamienny, węgiel brunatny). W mniejszym stopniu zuży-
wana jest ropa naftowa (22% udziału w produkcji energii) i gaz 
ziemny (12%).

Tak przedstawiająca się struktura wykorzystywania paliw 
wynika z dostępności surowców energetycznych w Polsce, co 
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Rys. 10. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w krajach Unii  
 uropejskiej w 2003 roku. 
 Źródło: News Release, 69/2005 – 30 May 2005, Eurostat 

Udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii  
w Polsce utrzymuje się obecnie na poziomie średniej europejskiej, 
co przedstawiono na rysunku 10 [17].

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do promocji wy- 
korzystania odnawialnych źródeł energii. Pierwsze uregulowania 
prawne w tym zakresie pojawiły się w 1997 roku w opublikowanym 
dokumencie Biała Księga Energia dla przyszłości – odnawialne 
źródła energii. W zapisach Białej Księgi postawiono cel, jakim jest 
podwojenie udziału energii odnawialnej z 6% obecnie do 12% 
krajowego zużycia energii brutto w 2010 roku. Poszerzona do 25 
państw Unia Europejska nie jest w stanie osiągnąć tego celu. Dla 
nowych krajów członkowskich cele zostały zapisane w traktatach 
akcesyjnych. Polska została zobowiązana do osiągnięcia w 2010 
roku poziomu 7,5% udziału energii odnawialnej w całkowitym 
zużyciu energii elektrycznej. W Białej Księdze założono, że w celu 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii podjęte 
zostaną między innymi takie działania, jak: wspieranie przedsię-
wzięć badawczych, pobudzanie współpracy w zakresie rozwoju 
i upowszechniania nowych technologii, wprowadzenie norm dla 
różnego rodzaju urządzeń [18]. 

Do odnawialnych źródeł energii, wg definicji przyjętej przez
Unię Europejską, zalicza się źródła inne niż paliwa kopalne, 
czyli: 
 energię wiatru, 
 promieniowania słonecznego, 
 geotermiczną, 
 fal, 
 przypływów, 
 elektrowni wodnych o mocy poniżej 10 MW, 
 z biomasy (produkty z rolnictwa i leśnictwa, odpady z rolnictwa, 

leśnictwa i przemysłu produkcji żywności oraz nieprzetworzone 
odpady drzewne i korkowe).
Obecnie to biomasa (której udział ma jeszcze wzrosnąć) i ener- 

gia wodna są najważniejszym źródłem energii odnawialnej, ale 
energetyka słoneczna i wiatrowa charakteryzują się największym 
rocznym przyrostem rzędu 20-25% (rys. 11).

W najbliższych latach należy oczekiwać dalszego szybkiego 
wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wynika to  
z korzyści, jakie przynosi ich stosowanie – zwiększenie poziomu 

wiąże się oczywiście z kosztami produkcji energii, a także z emisją 
znacznych ilości szkodliwych substancji do atmosfery. Polska 
posiada duże zasoby węgla kamiennego i brunatnego dlatego są 
one najtańszym źródłem energii w naszym kraju [16].

Kraje Ogółem
Mtoe

Ropa
naftowa

Paliwa
Stałe

Gaz
ziemny

udział %a)

Unia Europejska - 25 1 726,1 37 18 24

Unia Europejska - 15 1 513,6 39 15 24

Belgia 55,8 38 11 26

Rep. Czeska 43,7 20 47 18

Dania 20,7 40 27 23

Niemcy 344,5 36 25 23

Estonia 5,5 19 62 12

Grecja 30,2 58 30 7

Hiszpania 134,1 50 15 16

Francja 270,6 34 5 15

Irlandia 15,3 57 16 24

Włochy 182 49 8 35

Cypr 2,5 97 1 0

Łotwa 4,4 28 2 31

Litwa 9 26 2 26

Luksemburg 4,2 64 2 25

Węgry 26,7 25 14 44

Malta 0,8 100 0 0

Niderlandy 80,5 39 11 45

Austria 32,7 42 12 23

Polska 94,1 22 61 12

Portugalia 25,3 59 13 10

Słowenia 6,9 35 21 13

Słowacja 18,9 19 24 30

Finlandia 37,1 28 22 11

Szwecja 50,9 30 5 2

Wielka Brytania 229,8 35 17 37

Tabela 1
Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych w UE

a) brakującą wartość do sumy 100% stanowią źródła odnawialne

Energia odnawialna w Polsce i Europie
 
Na skutek masowego spalania paliw kopalnych – węgla i ro- 

py naftowej – wzrasta na świecie problem kwaśnych deszczy  
i efektu cieplarnianego. Te negatywne skutki ekologiczne stanowią 
zagrożenie zarówno dla naszego globu jak i dla samego człowieka. 
Kluczem do rozwiązania tych problemów jest rozwój technologii 
czystych źródeł energii. Wzrost udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata przyczynia się 
do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów 
surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez 
redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości 
wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych 
źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla wszystkich 
państw świata [4].
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bezpieczeństwa energetycznego, jak również korzyści ekologicz-
ne przejawiające się zmniejszaniem emisji dwutlenku węgla [5]. 
W 1999 r. Komisja Europejska rozpoczęła kampanię wdrożenio-
wą, która była krótkookresową strategią wprowadzania w życie 
założeń Białej Księgi i obejmowała wykaz działań niezbędnych 
do osiągnięcia takiego poziomu inwestycji w ramach OZE (od-
nawialne źródła energii) w latach 1999 –2003, aby było możliwe 
osiągnięcie celu ostatecznego w roku 2010. 

Rys. 11. Wzrost produkcji energii w poszczególnych sektorach w la- 
 tach 1990-2000, % 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

W 2001 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 2001/77/EC 
w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej 
produkowanej z odnawialnych źródeł energii, wyznaczającą 22,1% 
udziału energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł 
energii w całkowitym zużyciu energii elektrycznej we Wspólnocie 
do roku 2010. W 2001 r. przygotowany został projekt dyrektywy 
dotyczącej biopaliw, określający wzrost ich wykorzystania do 2% 
w 2005 r. i do 5,75% w 2010 r. w stosunku do całkowitego zużycia 
oleju napędowego i benzyny.

W celu zapewnienia możliwości wykonania przyjętych założeń 
Unia Europejska wprowadziła wiele mechanizmów, które mają na 
celu wspieranie rozwoju produkcji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych na poziomie krajowym. Należą do nich: pomoc 
inwestycyjna, wyłączenia spod podatków lub obniżki podatkowe, 
a także zwrot podatków oraz dotowanie ceny płaconej produ-
centowi (dotacja do ceny hurtowej). Kilka krajów członkowskich, 
jak Dania Finlandia czy Austria, prowadzi własne rozwinięte 
programy wspierania OZE, do czego namawia również sama 
Komisja Europejska. 

Przykłady tych państw pokazują bowiem, że występuje w nich 
rosnąca penetracja rynku przez OZE. Obecny udział energetyki 
odnawialnej w Polsce stanowi ok. 5% (tab. 2).

Polska posiada bardzo duży potencjał techniczny energii 
odnawialnych (tab. 3), wyższy od Danii i Szwecji, ale możliwości 
finansowe nie są wystarczające aby w bliskiej perspektywie znacz-
nie zwiększyć udział OZE w produkcji energii w kraju.

Energetyka wiatrowa

Spośród energii odnawialnych prym w masowym wykorzysta-
niu wiedzie obecnie energia wiatrowa. Jest to technologia coraz 
tańsza w eksploatacji. Produkowane obecnie turbiny charaktery-
zują się wysoką trwałością,  a ich efektywność wynosi 99%. 

W kolejnych latach odnotowywano systematyczny wzrost 
instalowanych mocy elektrowni wiatrowych w Unii Europejskiej. 
Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na ob-
szarze Unii Europejskiej wyniosła na koniec 2004 r. 34 205 MW. 
Oznacza to, że w ciągu minionego roku zainstalowano 5703 MW. 
Stanowi to przyrost aż o 20% w stosunku do 2003 r. (28 568 MW) 
[19]. Według prognoz postawionych w roku 1997 przewidywano, 
że moc elektrowni wiatrowych w Europie przekroczy w 2010 roku 
wartość 40 tysięcy MW [20], aczkolwiek przy obecnych trendach 
do wzrostu mocy zainstalowanych pułap ten może być osiągnięty 
dużo wcześniej. Udział zainstalowanych mocy w poszczególnych 
krajach UE przedstawiono w tabeli 4.

Na europejskim rynku energetyki wiatrowej przodują Niemcy 
i Hiszpania. Sektor energii wiatrowej przeżywa w Niemczech 
fazę rozkwitu. Jego przyszłość, a także przyszłość innych odna-
wialnych źródeł energii, związana jest z mocno dyskutowanymi 
zmianami ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
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1999 84 240 93 550 3754 2 3541 0,33 185 4,46 4,01

2000 80 070 90 050 3801 3 3587 0,46 181 4,75 4,22

2001 80 260 90 039 4076 3 3830 1 200 5,08 4,53

2002 80 170 89 185 4139 6 3901 5 196 5,16 4,64

2003 79 878 93 189 4157 7 3929 11 144 5,20 4,46

2004 78 646 91 705 4315 8 4062 12 179 5,49 4,71

Tabela 2
Produkcja i zużycie energii odnawialnej w Polsce 

według źródeł wytwarzania

a) Toe – tona oleju ekwiwalentnego (umownego) – ton of oil equivalent – sto-
sowana w bilansach międzynarodowych jednostka miary energii. Oznacza 
ilość energii, jaka może zostać wyprodukowana ze spalenia jednej metrycznej 
tony ropy naftowej. Jedna tona oleju umownego równa jest 41,868 GJ lub 
11,63 MWh.

Źródło energii odnawialnej Polska Dania Szwecja

Biomasa 895 128 810

Energia wodna 43 50 30

Zasoby geotermalne 200 100 200

Energia wiatrowa 36 4 45

Energia solarna 1340 55 370

Ogółem 2514 337 1414

Tabela 3
Potencjał techniczny energii odnawialnych w Polsce, 

Danii i Szwecji w ciągu roku, PJa)

a) PJ = peta dżul = 1015J 
Źródło: Ekspertyza EC BREC 2000 r., Dane Danek Energi Menagement 1999
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Rys. 12. Moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych w Polsce  
 w latach 1991-2005. 
 Źródło: Soliński I., Soliński B.: Energetyka wiatrowa 
 w Polsce. Polityka energetyczna, tom 7, zeszyt 1, 2004

Kraj Stan na koniec 
2003, MW 

Zainstalowane 
w 2004, MW Razem

Austria 415 192 606

Belgia 68 28 95

Cypr 2 0 2

Czechy 9 9 17

Dania 3 115 9 3 117

Estonia 2 3 6

Finlandia 52 30 82

Francja 253 138 386

Grecja 375 90 465

Hiszpania 6 203 2 065 8 263

Holandia 910 197 1078

Irlandia 191 148 339

Litwa 0 7 7

Luxemburg 22 14 35

Łotwa 26 0 26

Malta 0 0 0

Niemcy 14 609 2 037 16 629

Polska  63 0 63

Portugalia 296 226 522

Słowacja 3 3 5

Słowenia 0 0 0

Szwecja 399 43 442

Węgry 3 3 6

Wielka Brytania 648 240 888

Włochy 904 221 1125

Tabela 4
Energetyka wiatrowa w krajach Unii Europejskiej, 

stan na 2003 i 2004 rok

14 sieciowych ferm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 
ponad 3,5 MW. Ponadto funkcjonowało około 50 małych auto-
nomicznych siłowni wiatrowych. W 2004 roku liczba wszystkich 
elektrowni wiatrowych w Polsce wynosiła już 101. W 2005 roku 
moc wszystkich elektrowni wiatrowych funkcjonujących w Polsce 
osiągnęła wartość ponad 83 MW (rys. 12). Obserwuje się duże 
zainteresowanie inwestorów instalacjami wiatrowymi, szczególnie 
w północno-zachodniej Polsce, gdzie na różnych etapach przy-
gotowania realizowanych jest około 10 inwestycji o planowanych 
mocach powyżej 600 kW. 

W Polsce istnieją obszary, gdzie energia wiatru może być 
wykorzystana i dla energetyki użyteczna. Obszary te szacuje 
się na około 40% powierzchni kraju przy założeniu kryterium 
opłacalności 1000 kWh/m2 w ciągu roku na wysokości 30 m nad 
powierzchnią gruntu w terenie o klasie szorstkości „0”.

Energetyka wodna

Energetyka wodna osiągnęła pozycję dominującą wśród 
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej 
(84% w krajach EU-15), z 13-procentowym udziałem w pro-
dukcji energii elektrycznej ogółem w krajach EU-15. W krajach 
EU-15 potencjał dużej energetyki wodnej jest praktycznie już 
wykorzystany. Wśród nowych krajów członkowskich duże 
możliwości mają jeszcze Słowenia, Węgry i Litwa. Natomiast 
nadal można w całej Europie rozwijać budowę małych elektrow-
ni wodnych wykorzystujących energię wody przepływającej.  
Szacuje się liczbę małych elektrowni wodnych w Europie na 
około 14 000. 

Najwięcej mocy zainstalowanych w MEW mają Włochy, 
Francja, Hiszpania, a dynamiczny rozwój tych obiektów następuje  
w Austrii i Grecji. Liczba MEW systematycznie wzrasta [22].

W krajach należących do Unii Europejskiej, oprócz Francji 
(65,2 TWh) najwięcej energii elektrycznej w elektrowniach wod-
nych wyprodukowały w 2003 r.: Szwecja (53,5 TWh), Włochy 
(44,2 TWh), Hiszpania (43,8 TWH), Niemcy (25 TWh). Według 
unijnych prognoz, w okresie do 2010 r. najszybciej będzie rozwijać 
się energetyka wiatrowa, ale nadal najwięcej energii elektrycznej 
z OZE będzie produkowane w elektrowniach wodnych, choć jej 
udział procentowy spadnie do 53% (obecnie 83%). 

Ponad 1/3 światowej i prawie połowa europejskiej produkcji 
energii wiatrowej powstaje w Niemczech, stawiając je nawet 
przed Stanami Zjednoczonymi [21]. Hiszpania wykorzystała w 
pełni szanse, jakie dało jej położenie geograficzne. Efektywny
system wspierania energetyki wiatrowej oparty na atrakcyjnej, 
stałej i gwarantowanej cenie za każdą wyprodukowaną kWh 
zaowocował gwałtownym rozwojem praktycznie wszystkich dzie-
dzin powiązanych z energetyką wiatrową. Hiszpania posiada jako 
jedno z nielicznych państw w Europie wprost wymarzone warunki 
atmosferyczne dla rozwoju energii wiatrowej. Ponadprzeciętna 
prędkość wiatru dochodząca do 10 m/s połączona z olbrzymią 
ilością potencjalnych lokalizacji turbin wiatrowych czyni ten kraj 
najbardziej obiecującym rynkiem w Europie. Dania, obok Niemiec 
i Hiszpanii, to europejski lider energetyki wiatrowej. Na sukces 
tego niewielkiego kraju złożyło się wiele czynników. Jednym z 
najważniejszych była przemyślana i zaplanowana rządowa strate-
gia promowania energetyki odnawialnej. Rozwiązania stosowane  
w Danii stały się podstawą tworzenia podobnych systemów 
wspierania zielonej energii na całym świecie. 

Energetyka wiatrowa w naszym kraju zaczęła rozwijać się 
dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, głównie na wybrze- 
żu [2]. Rejonami najbardziej uprzywilejowanymi do wykorzy- 
stania energii wiatru są: Wybrzeże Morza Bałtyckiego, Suwalsz-
czyzna i Równina Mazowiecka. Do końca 1999 r. uruchomiono 
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Energetyka wodna  w Polsce ma najdłuższe tradycje ze 
wszystkich odnawialnych źródeł energii. Energetyczne zasoby 
wodne Polski są niewielkie ze względu na niezbyt obfite i nie-
korzystnie rozłożone opady, dużą przepuszczalność gruntów 
i niewielkie spadki terenów. Zasoby te wynoszą około 13 700 
GWh/rok, przy czym 45,3% zasobów przypada na rzekę Wisłę, 
około 9,3% na Odrę, 43,6 na dorzecze Wisły i Odry oraz 1,8% na 
rzeki Przymorza [23]. Udział energetyki wodnej (bez elektrowni 
szczytowo-pompowych) w krajowej produkcji energii elektrycznej 
wynosi obecnie około 1,1%. Ocenia się, że w Polsce istnieje po-
nad 6000 miejsc, w których można zainstalować turbiny wodne. 
W Polsce działają obecnie 124 elektrownie wodne podlegające 
energetyce zawodowej oraz około 637 siłowni należących do 
tzw. małej energetyki wodnej (moce poniżej 5MW). Łączna moc 
zainstalowanych dużych elektrowni wodnych (oprócz elektrowni 
szczytowo-pompowych, które nie są zaliczane do odnawial-
nych źródeł) wynosi około 630 MW, a małych 160 MW. Jak się 
szacuje, moc tych elektrowni może być zwiększona o 20–30% 
poprzez modernizację agregatów prądotwórczych. Eksperci  
z Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej podkreślają, iż  
w Polsce wykorzystuje się zaledwie 11% potencjału grawitacyj-
nego cieków wodnych, co stawia nas na ostatnim miejscu w Eu-
ropie. Dla porównania Niemcy korzystają z nich w 80%, Norwegia  
w 84%, zaś Francja - niemal w 100%. 

Wdrożenie nowych technologii, np. turboregulatorów umoż-
liwiających produktywne wykorzystanie wód powodziowych czy 
jazów powłokowych pozwalających na podpiętrzanie wody bez 
konieczności prowadzenia poważnych prac hydrotechnicznych 
może przynieść dodatkowe zyski energetyczne, a także w wielu 
przypadkach znacznie obniżyć koszty inwestycji.

Zakończenie

Spalanie paliw kopalnych (węgla i ropy naftowej) związane jest 
z emisją do atmosfery znacznych ilości szkodliwych substancji. 
Pogarszający się stan środowiska, a co za tym idzie pogorszenie 
kondycji zdrowotnej ludzi żyjących w tym środowisku zmusił do 
racjonalnego myślenia w kwestiach poprawy istniejącej sytuacji. 
Wzrost zapotrzebowania na energię przy jednocześnie zmniejsza-
jących się zasobach paliw kopalnych prowadzi do  poszukiwania 
nowych źródeł energii. 

Unia Europejska postawiła sobie cel podwojenia udziału od-
nawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii do 2010 
roku. Polska została zobowiązana do osiągnięcia 7,5 % udziału 
źródeł alternatywnych w produkcji energii. W osiągnięciu wyma-
ganego przez UE poziomu wykorzystania źródeł odnawialnych 
w produkcji energii pomóc mają środki finansowe przeznaczane
na rozwój krajów słabiej rozwiniętych. Kraje, które przystąpiły  
1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej mogą korzystać ze środków 
finansowych wspierających proces adaptacyjny do wymogów
wspólnoty, w tym na rozwój energetyki odnawialnej.
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