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Energetyka wiatrowa w Polsce 



Elektrownie wiatrowe w Polsce 



 
 
Moc zainstalowanej energii wiatrowej w Polsce 
w MW 
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Źródło: PIGEO 



Moc zaintalowanej energii wiatrowej w 
krajach Europy 

 
 
Źródło: Global Wind Energy Council, Luty 2012 

Kraj Koniec 2010 Koniec 2011  

Niemcy 27191 29 060 

Hiszpania 20623 21 674 

Francja 5970 6800 

Włochy 5797 6747 

Wielka Brytania 5248 6540 

Portugalia 3706 4083 

Dania 3749 3871 

Szwecja 2163 2970 

Holandia 2269 2328 

Turcja 1329 1799 

Irlandia 1392 1631 

Grecja 1323 1629 

Polska 1180 1616 

Austria 1014 1084 

Belgia 886 1078 



Scenariusz rozwoju energetyki wiatrowej  
do 2020 roku 

 
 
Źródło: PIGEO 

Moc zainstalowanej energii w 2011 roku: 1616 MW 
ląd:   1616 
morze:  0 

Moc zaintalowanej energii w 2020 roku: 6 650 MW 
ląd:   5 600 
morze:  500 

Do 2020 roku Polska będzie zobowiązana do 
produkowania 15% energii z OZE w krajowym 
bilansie energetycznym  



Bariery dla rozwoju energetyki wiatrowej 

 

 Trudności związane z przyłączeniem odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej do sieci 

 Ograniczenia infrastrukturalne - zły stan sieci energetycznej  
i ograniczenia mocy przyłączeniowej 

 Brak jasnych przepisów prawa, które spowalniają proces 
przygotowania i realizacji inwestycji 

 Trudności w uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

 Brak jednoznacznej polityki ze strony Państwa dla rozwoju 
energetyki wiatrowej 

 Brak stałego systemu wsparcia dla inwestora  

 Protesty społeczne 

 



Stereotypy związane z energetyką wiatrową 

Hałas 

Śmiertelność 
ptaków 

Szkodliwy 
wpływ na 
krajobraz 

Szkodliwy 
wpływ na 
zdrowie 

Obniżenie 
wartości 
gruntów 

Spadek 
turystyki 
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Wyniki badań dot. społecznej 
akceptacji dla farm wiatrowych 



Metodologia badań 

 
Badanie zostało zrealizowane: 

 

 metodą wywiadów bezpośrednich 

 w kwietniu 2012 r. 

 na losowej, reprezentatywnej próbie 310 osób w wieku 18 -70 lat 

 wśród respondentów, którzy mieszkają na terenach, gdzie zostały  
wybudowane farmy wiatrowe 

 



Założenia 

Celem badań było zweryfikowanie społecznej akceptacji dla farm wiatrowych na 
terenach, gdzie zostały wybudowane inwestycje 

Przebadane zostało 10 farm wiatrowych powstałych do 2007 roku (praktycznie 
wszystkie wtedy istniejące) oraz 10 farm wiatrowych powstałych w latach 2007-2011 
(wybrane losowo spośród 20 istniejących) 

Celem takiego podziału było porównanie akceptacji między mieszkańcami terenów, 
gdzie farmy funkcjonują dłużej, a mieszkańcami terenów, gdzie inwestycje są 
stosunkowo nowe 

W próbie badania nie uwzględniono farm wiatrowych, które mają bardzo małą liczbę 
turbin wiatrowych (poniżej 4) 



Lokalizacja badań 

 
Badane farmy wiatrowe powstałe 
przed 2007:  
Barzowice, Cisowo, Gnieżdzewo I & II, 
Jagniątkowo, Kisielice, Lisewo I & II,  
Łebcz I & II, Łęgowo, Tymień, Zagórze  
 
Badane farmy wiatrowe powstałe  
po 2007 - 2011:  
Dobrzyń, Gołdap\Wronki, Karcino, 
Karścino, Koniecwałd, Korsze, Suwałki, 
Śniatowo, Tychowo, Zajączkowo  

  



Obawy związane z budową farmy wiatrowej 

Czy miał/a Pan/i wówczas jakieś obawy związane z powstaniem farmy wiatrowej? 



Obawy związane z budową farmy wiatrowej 

Jakie Pan/i miał/a wtedy obawy? 



Oczekiwane korzyści z budowy farmy 
wiatrowej 

Czy spodziewał/a się Pan/i jakiś korzyści związanych z powstaniem farmy wiatrowej w okolicy? 

 



Oczekiwane korzyści z budowy farmy 
wiatrowej 

Jakich korzyści spodziewał/a się Pan/Pani z budowy inwestycji? 



Spełnienie oczekiwań wobec korzyści 

Czy uruchomienie farmy wiatrowej przyniosło w rzeczywistości korzyści, o których Pan/i myślał/a?  

                          N=67                      N=32                         N=65                    N=41                        N=81 



Negatywny wpływ farmy wiatrowej na                
środowisko naturalne 

61% 



Wpływ farmy wiatrowej na zniechęcenie             
turystów do odwiedzenia gminy  

69% 



Wpływ farmy wiatrowej na hałas 
spowodowany pracą turbin 

63% 



Negatywny wpływ farmy wiatrowej na zdrowie 

78% 



Akceptacja społeczna 

Znaczna większość mieszkańców jest zadowolona z budowy inwestycji, jedynie 8% 
respondentów jest bardzo niezadowolonych z jej powstania 
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Większość mieszkańców ponownie zdecydowałaby się na budowę inwestycji w 
swojej okolicy, jedynie 17% mieszkańców nie poparłoby decyzji o budowie farmy 
wiatrowej 

 
1/3 mieszkańców miała obawy przed uruchomieniem farmy 
wiatrowej  3 
32% mieszkańców jest zadowolonych z powstania inwestycji, 
jedynie 8%  

 



Podsumowanie wyników 

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że mieszkańcy okolic funkcjonowania farm 
wiatrowych są pozytywnie nastawieni do tego rodzaju inwestycji, większość 
mieszkańców ponownie zdecydowałaby się na budowę farmy wiatrowej 

1/3 mieszkańców miała obawy przed uruchomieniem farmy wiatrowej, wśród 
najczęściej wymienianych obaw respondenci wymieniali: hałas 70%, negatywny wpływ 
na zdrowie 49% oraz pogorszenie komfortu życia 32% 

Aktualnie, zdecydowana większość mieszkańców 78% stwierdza, że obecność farmy 
wiatrowej nie wpłynęła negatywnie na ich zdrowie, 63% nie odczuwa hałasu 
spowodowanego pracą turbin, a 61% negatywnego wpływu na środowisko  

Zdaniem 73% respondentów, uruchomienie farmy wiatrowej przyniosło korzyści dla 
środowiska, 63% wśród korzyści wymienia zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
terenów, a 57% wskazuje na wzrost dochodów gminy z podatków płaconych przez 
inwestora 



Dziękujemy  
 

Eolfi  
 
 
 


