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ENERGETYKA WIATROWA JAKO ELEMENT 
SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO 
PAŃSTWA

WIND POWER AS AN ELEMENT OF STATE POWER 
SECURITY SYSTEM 

Streszczenie: Wraz z upływem lat i szybszym zużywaniem paliw kopalnych, istnieje coraz 
większa potrzeba przestawienia produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych 
na odnawialne. Złoża surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel 
wystarczą jeszcze na zaspokojenie potrzeb kilku pokoleń, jednak trzeba myśleć perspektywicz-
nie i zdać sobie sprawę z faktu, że paliw tych kiedyś zabraknie, bądź ich stosowanie będzie 
nieopłacalne ze względu na wysoką cenę. Rodzi to wiele problemów w kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego państwa. Teraz właśnie jest czas na to, by wypracować alter-
natywne źródła energii, a tym samym zapewnić dostęp do nich przyszłym pokoleniom. Jednym 
z odnawialnych źródeł energii jest wiatr i jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej 
jest tematem niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: Odnawialne źródła energii, OZE, farma wiatrowa, energetyka wiatrowa, wia-
trak, wiatr, bezpieczeństwo.

Summary: With the passing time and the accelerating exploitation of fossil fuels, there is  
a growing need to exchange the production of electricity from conventional sources to renewa-
bles. Energy resources, such as oil, natural gas and coal will suffice to meet the needs of several 
generations, but we need to anticipate their running out o, or using them will be unprofitable 
due to the high price. This raises a number of problems in terms of the state energy security - 
just now there is the time to develop the alternative energy and thus provide the access to it for 
future generations. One of the renewable energy sources is wind and its use for the production 
of electricity is this article subject.
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Wstęp

Człowiek jest jedyną istotą na Ziemi, która jest w stanie w znaczący sposób kształ-
tować otaczającą go rzeczywistość. Dotyczy to także możliwości wykorzystania zasobów 
naturalnych, które oferuje nam nasza planeta, a dzięki którym możliwy jest ciągły postęp. 
Należy sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że korzystamy z nieodnawialnych źródeł 
energii, których zasoby – wcześniej lub później – skończą się. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest nie tylko rabunkowa gospodarka surowcami, ale głównie znaczny wzrost za-
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potrzebowania na energię spowodowany rewolucją naukowo-techniczną, co dodatkowo 
zbiegło się w czasie z ponad trzykrotnym wzrostem liczby ludności na świecie w latach 
1850–1970 (Lewandowski, 2007, s. 65). W tym okresie, zapotrzebowanie na energię 
wzrosło 12-krotnie, a w samym przemyśle wzrost był 20-krotny. Jest to problem, którego 
bagatelizować nie można i czas, który pozostał nam do wyczerpania się zasobów nie-
odnawialnych, należy wykorzystać do intensywnych prac nad alternatywnymi źródła-
mi energii. Jednym z niewyczerpalnych źródeł energii jest wiatr i to jego wykorzystaniu  
w służbie ludzkości poświęcony będzie ten artykuł.

Energetyka wiatrowa – jak to działa?

Wiatr, nie licząc drewna, jest najstarszym, wykorzystywanym przez człowieka od-
nawialnym źródłem energii. Najstarsze wzmianki o wykorzystaniu siły wiatru znajdują 
się w kodeksie Hammurabiego (1750 r. p.n.e.). Wiatr jest ruchem powietrza spowodo-
wanym różnicą gęstości ogrzanych mas powietrza i ich przemieszczaniem się ku górze. 
Powietrze przemieszcza się dzięki działaniu promieni słonecznych, które ogrzewając je, 
powoduje różnicę ciśnień, a powstałe przy tym podciśnienie powoduje zasysanie zim-
nych mas powietrza.

Wiatry wiejące nad lądem, w miejscach odpowiednich do zainstalowania siłow-
ni wiatrowych, mają światowy potencjał energetyczny o mocy 40 TW(Lewandowski, 
2007, s. 115). Energia wiatru jest wprost proporcjonalna do prędkości wiatru w potędze 
trzeciej, przy czym należy pamiętać, że prędkość wiatru zmienia się wraz z wysokością 
i ukształtowaniem terenu, nad którym wieje. Przy powierzchni ziemi, ze względu na wy-
stępujące opory, prędkość wiatru jest zerowa. Siła tarcia sprawia, że tylko ¼ energii kine-
tycznej wiatru przypada na wiatry wiejące na wysokości do 100 metrów, natomiast pozo-
stałe ¾ energii mają wiatry powyżej 100 metrów. Ze względów ekonomicznych głównie 
wykorzystuje się wiatry wiejące poniżej 100 metrów, lecz jak pokazują ostatnie projekty, 
inwestorzy zamierzają także budować wiatraki przekraczające 200 metrów.

Siła obracająca łopaty turbiny wiatrowej powstaje w wyniku zmniejszenia prędkości 
wiatru oraz ze spadku ciśnienia za łopatami turbiny. Moment sił obwodowych działają-
cych na łopaty jest przenoszony przez wał wirnika, poprzez przekładnię, do generatora. 
Sprawność przetwarzania energii wiatru na energię elektryczną wynosi, około 60%. War-
to wiedzieć, że energia wiatru zmienia się także wraz z temperaturą i ciśnieniem – spadek 
temperatury od 15 do 0 stopni Celsjusza przy stałym ciśnieniu powoduje wzrost gęstości 
powietrza i tym samym wzrost energii kinetycznej wiatru o ok. 6%, a wzrost temperatury 
od 15 do 30 stopni Celsjusza powoduje 5% spadek mocy. Wzrost ciśnienia przy stałej 
temperaturze, np. od 973 hPa do 1037 hPa spowoduje wzrost energii kinetycznej wiatru 
o około 6%(Lewandowski, 2007, s. 118).
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Wady i zalety energetyki wiatrowej

Jak każdy sposób pozyskiwania energii, także wykorzystywanie siły wiatru ma za-
równo wady, jak i zalety. Do wad tego rodzaju odnawialnego źródła energii zaliczyć trze-
ba w szczególności: elektrownie wiatrowe wymagają dużych wydatków inwestycyjnych; 
brak wpływu na siłę wiatru; źle ulokowane farmy wiatrowe mogą zagrażać przelatującym 
ptakom; starsze konstrukcyjnie wiatraki powodują emisję hałasu; praca turbiny wiatro-
wej może nieznacznie zakłócać sygnał radiowy i telewizyjny; zarówno pojedyncze siłow-
nie, jak i farmy wiatrowe powodują znaczącą zmianę krajobrazu.

Postawienie farmy wiatrowej wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Szczególnie 
widoczne było to na początku wykorzystywania wiatru do produkcji energii elektrycz-
nej, jednak, wraz z upływem czasu i rozwojem technologii, koszty ulegają systematyczne-
mu obniżaniu. Cena energii pozyskiwanej z wiatru także maleje, w niektórych miejscach 
osiągając ceny niższe od prądu uzyskiwanego z węgla lub gazu (Ernst & Young, 2012).

Energetyka wiatrowa ma nie tylko wady. Posiada także wiele zalet: turbiny wiatrowe 
nie zanieczyszczają środowiska naturalnego; turbina wiatrowa nie wymaga dostarczania 
paliwa; tereny sąsiadujące mogą zostać wykorzystane w rolnictwie; koszt prądu z elek-
trowni wiatrowej jest stały; stosunkowo niewielkie straty w przesyle energii z elektrowni 
do odbiorcy; obsługa siłowni wiatrowej jest stosunkowo prosta, czas montażu krótki, po-
dobnie jak koszty eksploatacji i obsługi.

Inaczej niż w przypadku elektrowni zasilanych konwencjonalnymi źródłami ener-
gii, wytwarzanie prądu z wiatru nie wymaga dostarczania jakiegokolwiek paliwa, dzięki 
czemu do atmosfery nie są uwalniane trujące związki, ani nie powstają żadne odpady. 
Oprócz tego, brak paliwa oznacza brak kosztów z nim związanych, co uwalnia cenę ener-
gię z wiatru od wahań cen węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego czy paliwa jądrowego. 
Mając w perspektywie ciągłe zmniejszanie się zapasów paliw konwencjonalnych, stała 
(a nawet spadająca) cena prądu z wiatru zachęca do inwestowania w to źródło energii.

Energetyka wiatrowa w Polsce

Sektor energetyczny w Polsce stoi obecnie przed poważnymi wyzwania-
mi. Jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal w pełni 
od zewnętrznych dostaw ropy naftowej. Mamy zobowiązania dotyczące ochrony środo-
wiska i wpływ na globalne zmiany klimatyczne. W ostatnich latach, w gospodarce świa-
towej wystąpiło wiele niekorzystnych zjawisk; nastąpiły istotne wahania cen surowców, 
kraje rozwijające się potrzebują więcej energii, występują poważne awarie systemów 
energetycznych, wzrasta zanieczyszczenie środowiska. Wymaga to nowego podejścia 
do prowadzenia polityki energetycznej.

W Polsce, w okresie 2000‒2007 moc elektrowni wiatrowych wzrosła z niecałych 
20 do 306 MW, co oznacza wzrost o 930%, z roczną produkcją w roku 2007 na po-
ziomie 521,6 GWh (Ministerstwo Gospodarki, 2010). W tym czasie w Polsce, sek-
tor energii wiatrowej dawał zatrudnienie około 800 osobom. W roku 2008 i 2009 
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moc w elektrowniach wiatrowych wynosiła, odpowiednio, w roku 2008 – 451,1 MW, 
a w roku 2009 – 666,32 MW w 282 instalacjach, a moc wszystkich instalacji wiatrowych 
wynosiła 2 189 MW . Produkcja roczna w roku 2008 wyniosła 805,9 GWh (Ministerstwo 
Gospodarki, 2010).

Szczególnie atrakcyjne pod kątem budowania elektrowni wiatrowych są następują-
ce tereny: wybrzeże Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w jego wschodnia część; północno-
-wschodnia Polska (okolice Suwałk i Gołdapi); zróżnicowane otwarte tereny Warmii, 
Mazur i Pomorza; tereny podgórskie Polski Południowej, Podkarpacie i Dolny Śląsk. 
(Ministerstwo Gospodarki, 2010) . W centralnej Polsce możliwych jest wiele lokalizacji 
elektrowni wiatrowych, po spełnieniu zdefiniowanych wymagań. Potencjał rynku ener-
getyki wiatrowej w Polsce do roku 2020 wynosi 33 500 GWh. W przypadku inwestycji 
opartych na przygotowaniu własnego projektu, najczęściej deklarowana moc planowa-
nych siłowni waha się od ponad 50 MW do 100 MW. Inwestycje oparte na przyłączeniu 
się do sieci przesyłowej mają mieć moc ponad 100 MW(Ministerstwo Gospodarki, 2010).

Pierwsza polska morska farma wiatrowa

Polenergia SA polska prywatna grupa energetyczna, jako pierwszy w Polsce pod-
miot uzyskał od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk 
Środkowy III. Planowana moc elektrowni to 600 MW (http://www.portalmorski.pl/
offshore/energia-odnawialna/44394-polenergia-z-pierwszym-w-polsce-pozwoleniem-
srodowiskowym-na-budowe-farmy-wiatrowej-na-baltyku ). Będzie to jedna z najwięk-
szych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Wydanie decyzji środowiskowej daje firmie Polenergia SA zielone światło na roz-
poczęcie prac nad projektem technicznym pierwszej w Polsce farmy wiatrowej, zloka-
lizowanej na Morzu Bałtyckim. Najprawdopodobniej 120 siłowni wiatrowych o łącznej 
mocy około 600 MW zlokalizowanych będzie niecałe 23 km na północ od Smołdzina 
oraz Łeby. Moc pojedynczego wiatraka ma wynosić do 5 MW (http://www.portal-
morski.pl/offshore/energia-odnawialna/44394-polenergia-z-pierwszym-w-polsce-
pozwoleniem-srodowiskowym-na-budowe-farmy-wiatrowej-na-baltyku). Wysokość 
wiatraka to 275 m n.p.m.. Konstrukcja będzie o 44 metry wyższa od wysokości Pała-
cu Kultury i Nauki w Warszawie (231 m). Średnica rotora będzie wynosić 200 m. Będą 
to największe elektrownie wiatrowe dotychczas zbudowane w Polsce. Warto podkreślić, 
że za sprawą bardzo dobrych warunków wiatrowych na Bałtyku, możliwe jest bardziej 
efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, co uczyni z farm 
morskich stabilne źródło energii odnawialnej.

Harmonogram działań przewiduje trzyletni okres przygotowania projektu technicz-
nego, a później uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych nastą-
pi w 2019 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pierwszy prąd popłynie do polskie-
go wybrzeża najwcześniej za 5 lat, czyli w latach 2021‒22. Eksploatacja Morskiej Farmy 
Wiatrowej Bałtyk Środkowy III przewidziana jest na 25 lat(http://www.portalmorski.pl/
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offshore/energia-odnawialna/44394-polenergia-z-pierwszym-w-polsce-pozwoleniem-
srodowiskowym-na-budowe-farmy-wiatrowej-na-baltyku ).

Inwestycja o wartości 10 mld PLN będzie maksymalnie korzystała z potencjału lo-
kalnego zaplecza. Firma Polenergia szacuje, że polskie przedsiębiorstwa bezpośrednio 
lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty warte 60% tej inwestycji, a więc około 
6 mld zł (http://www.portalmorski.pl/offshore/energia-odnawialna/44394-polenergia-
z-pierwszym-w-polsce-pozwoleniem-srodowiskowym-na-budowe-farmy-wiatrowej-
na-baltyku ). Dotyczą one przede wszystkim fundamentów, wież, kabli, morskich sta-
cji transformatorowych, usług budowlanych, produkcji rotorów oraz dostawy statków. 
Skala potencjalnych zamówień skierowanych do polskich przedsiębiorstw, to impuls 
przynoszący nowe miejsca pracy, głównie na Pomorzu. Pozytywny efekt gospodarczy 
tak dużej inwestycji powinien być odczuwalny w różnych przedsiębiorstwach na terenie 
całego kraju.

Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej

W Europie system energetyczny przechodzi głęboką transformację, widać wyraźny 
zwrot w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii. Jest to reakcja na ambitne plany Unii 
Europejskiej dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również na katastrofę 
w elektrowni atomowej w Fukushimie oraz gwałtowny rozwój technologiczny. Morska 
energetyka wiatrowa, z przyrostem mocy ponad 30% rocznie, jest jedną z najszybciej 
rozwijających się technologii produkcji energii elektrycznej. Aktualnie, na kontynencie 
europejskim zainstalowanych jest już ponad 11,5 GW mocy.

Obecnie ponad 90% mocy pochodzącej z morskich farm wiatrowych znajduje się 
w Europie, a morska energetyka wiatrowa stanowi obecnie 1% energii elektrycznej UE. 
W sierpniu 2016 roku wytwarzano ponad 11 GW mocy, a dodatkowe 4 GW były na eta-
pie budowy. Do 2030 r. zainstalowanych będzie od 26 do ponad 84 GW mocy (McKinsey 
& Company, 2016). Zależeć to będzie od wsparcia dla technologii niskoemisyjnych oraz 
rozwoju technologii, skutkujących obniżeniem średniego jednostkowego kosztu wytwo-
rzenia energii.

Do dzisiaj, większość morskich farm wiatrowych znajduje się na Morzu Północnym, 
podobnie jak większość planowanych farm, dla których została wydana zgoda na budo-
wę lub oczekujących na jej wydanie. Innym dogodnym miejscem do rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej jest Morze Bałtyckie. Morskie farmy wiatrowe posiadają już Niem-
cy i Duńczycy, obecnie rozwijają je Szwedzi.

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed morską energetyką wiatrową jest poziom 
kosztów w porównaniu z innymi technologiami produkcji energii elektrycznej. W 2015 
roku uśredniony koszt wytworzenia energii dla morskiej energetyki wiatrowej wyno-
sił 153 euro/MWh, w porównaniu z 117 euro/MWh dla energetyki słonecznej oraz 64 
euro/MWh (McKinsey & Company, 2016) dla lądowej energetyki wiatrowej. Mimo tego, 
że morska energetyka wiatrowa jest młodym sektorem, to już teraz można zauważyć spa-
dek uśrednionego kosztu energii wyprodukowanego w tej technologii. Główni produ-
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cenci dążą do osiągnięcia średniego kosztu wytworzenia energii na poziomie 100 euro/
MWh. Koszty obniżyć mają: rozwój technologii, a więc większe i sprawniejsze turbiny, 
zwiększenie skali rynku, specjalizacja, standaryzacja jak i lepsza współpraca pomiędzy 
wykonawcami i dostawcami. Poziom 100 euro/MWh (McKinsey & Company, 2016) 
może spowodować, że morska energetyka wiatrowa będzie konkurencyjna w stosunku 
do innych niskoemisyjnych źródeł energii. Szczególnie w północnej części Europy, bar-
dziej wietrznej i mniej nasłonecznionej, szczególnie w miesiącach zimowych.

Podsumowanie

Polska stoi przed szansą stania się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej. Na Morzu Bałtyckim panują korzystne warunki dla tej technologii. Kilku pol-
skich inwestorów posiada pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp. Można stwier-
dzić, że są to bardzo optymistyczne dane jak na polskie warunki.

Morska energetyka wiatrowa to szybko rozwijająca się technologia produkcji energii, 
kreuje ona w Europie dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Jest to technologia o stabilniejszym 
profilu produkcji energii w porównaniu od innych źródeł niskoemisyjnych.

Morska energetyka wiatrowa w Polsce wpłynie na rozwój i odbudowę przemysłu 
stoczniowego i stalowego oraz może stać się jednym z motorów rozwoju gospodarcze-
go po roku 2020, gdy zakończy się obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej. 
Uwzględniając potencjalne korzyści gospodarcze, koszt morskiej energetyki wiatrowej 
powinien być dla polskiego społeczeństwa znacznie niższy niż rozumiany według trady-
cyjnych wskaźników. Rozwój tego sektora może stać się impulsem do rozwoju lokalnego 
potencjału innowacyjności, gdyż tego wymaga ta technologia. Realizacja tego potencjału 
wymaga sprostania wielu wyzwaniom, jednakże, kompleksowa strategia rozwoju sekto-
ra morskiej energetyki wiatrowej oraz bliska współpraca pomiędzy głównymi graczami 
może sprawić, że Polska stanie się jednym z liderów morskiej energetyki wiatrowej w Eu-
ropie, a to zabezpieczyłoby przyszłe pokolenia Polaków na wiele lat.
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