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Warszawa 

 

 

Rynek energetyki wiatrowej w Polsce w 2009 roku i plany rozwoju do 2013 roku z 

perspektywą do 2020 roku  

 

materiał przygotowany studentów i dla kandydatów na studia podyplomowe  
„Inwestycje w odnawialne źródła energii” 

 

 

 

Wg danych URE w końcu 2009 roku na terenie Polski działało  724  MW elektrowni 

wiatrowych, które wyprodukowały  836 GWh energii elektrycznej.. Większość mocy zainstalowanej 

pracuje w 30 największych farmach wiatrowych, zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce 

północnej. Od roku 2005 udział energetyki wiatrowej w całkowitej produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych systematycznie wzrasta – w 2007 roku było to ponad 9% (472 GWh) wyprodukowanej 

w Polsce energii odnawialnej a w 2009 już 13,13%. Jednak pomimo szybkiego rozwoju, w 2009 r. 

energetyka wiatrowa stanowiła zaledwie niecałe 0,6% udziału w zużyciu energii elektrycznej w 

Polsce, przy znikomym (ok. 0,1%) wykorzystaniu istniejącego w Polsce realnego potencjału 

technicznego. W ubiegłym roku zrealizowano farmy wiatrowe w Karlinie (69 MW zainstalowanych 

przez hiszpańską firmę Iberdrola), Kamieniu (32 MW), Łękach Dukielskich (32 MW, firmy Martifer), 

Sławnie (50 MW, RP Global), Jeleniewie (41 MW zainstalowanych przez RWE). Z końcem roku oddano 

również do użytku pierwszy, 22 megawatowy  etap inwestycji realizowanej przez portugalską firmę 

EDP w gminie Margonin.  

 
Rys. 1 Moc zainstalowana i produkcja energii z elektrowni wiatrowych w Polsce, 2001-2009 

 

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla największych producentów elektrowni 

wiatrowych. Liderem rynku jest nadal firma Vestas z 29% udziałem w mocy zainstalowanej, niemniej 
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jednak rośnie pozycja innych dostawców, zwłaszcza oferujących turbiny przeznaczone na tereny 

charakteryzujące się niższą prędkością wiatru. 

 

Rys. 2 Udziały poszczególnych producentów turb

farm wiatrowych w Polsce.  

 

W latach 2000-2009 średnie roczne tempo wzrostu mocy zainstalowanej w energetyce 

wiatrowej było bardzo wysokie, 

(uzależnionych od różnych i trudno przewidywalnych czynników

okresie.   

Dlatego pomimo wysokiego tempa wzrostu i stosunkowo dużej 

instalacji, istniejące moce zainstalowane w energetyce wiatrowej nie są imponuj

dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej, jaki ma miejsce w całej UE

Przyszłość energetyki wiatrowej w Polsce po roku 2010, będzie zależała w dużej mierze od 

ostatecznych decyzji w sprawie sposobu wdrażania w Polsce 

dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii

wymaganego dyrektywą od Ministerstwa Gospodarki przygotowania tzw. „Krajowego planu działań 

na rzecz energetyki odnawialnej do 2020 r.” w t

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

„Polityka energetycznej Polski do 2030” 

możliwości energetyki wiatrowej.

energii w 2020 r. Udział zielonej energii elektrycznej z zużyciu energii elektrycznej brutto wynieść ma 

19,6%, w tym energetyka wiatro

potencjału, jakim dysponuje Polsce energetyka wiatrowa, scenariusz ten należy ocenić jako 

umiarkowany. Wg. „Wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce”, raportu przygotowanego przez 

Instytut Energetyki Odnawialnej IEO)

zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF

Gamesa

Enercon

7%

Siemens

6%

REpower

1%

jednak rośnie pozycja innych dostawców, zwłaszcza oferujących turbiny przeznaczone na tereny 

charakteryzujące się niższą prędkością wiatru.  

Udziały poszczególnych producentów turbin wiatrowych w zrealizowanych projektach 

średnie roczne tempo wzrostu mocy zainstalowanej w energetyce 

wysokie, jednak pamiętać trzeba o niskim poziomie startowym

ch od różnych i trudno przewidywalnych czynników) fluktuacjach tempa wzrostu

Dlatego pomimo wysokiego tempa wzrostu i stosunkowo dużej ilości 

instalacji, istniejące moce zainstalowane w energetyce wiatrowej nie są imponuj

dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej, jaki ma miejsce w całej UE.    

Przyszłość energetyki wiatrowej w Polsce po roku 2010, będzie zależała w dużej mierze od 

sposobu wdrażania w Polsce Pakietu Klimatycznego

o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii
1
, a w szczególności

Ministerstwa Gospodarki przygotowania tzw. „Krajowego planu działań 

nej do 2020 r.” w tym zakresu zobowiązań w zakresie 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wstępne analizy w tym zakresie zawarte w 

energetycznej Polski do 2030” (PEP2030) wydają się być umiarkowane jeżeli chodzi o 

możliwości energetyki wiatrowej.  PEP2030 przewiduje osiągniecie  15%  energii z OZE 

dział zielonej energii elektrycznej z zużyciu energii elektrycznej brutto wynieść ma 

19,6%, w tym energetyka wiatrowa 9,8% (przy mocy zainstalowanej 6,87 GW).  W świetle wysokiego 

potencjału, jakim dysponuje Polsce energetyka wiatrowa, scenariusz ten należy ocenić jako 

umiarkowany. Wg. „Wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce”, raportu przygotowanego przez 

dnawialnej IEO) dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, moc 

zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce mogłaby wynieść nawet do 13 GW, w tym 1,5 GW na 

 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF
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jednak rośnie pozycja innych dostawców, zwłaszcza oferujących turbiny przeznaczone na tereny 

 
w zrealizowanych projektach 

średnie roczne tempo wzrostu mocy zainstalowanej w energetyce 

niskim poziomie startowym i wysokich 

fluktuacjach tempa wzrostu w tym 

ilości nowo powstających 

instalacji, istniejące moce zainstalowane w energetyce wiatrowej nie są imponujące w zestawieniu z 

Przyszłość energetyki wiatrowej w Polsce po roku 2010, będzie zależała w dużej mierze od 

cznego UE, w tym nowej 

a w szczególności od 

Ministerstwa Gospodarki przygotowania tzw. „Krajowego planu działań 

zobowiązań w zakresie promocji energii 

Wstępne analizy w tym zakresie zawarte w dokumencie 

miarkowane jeżeli chodzi o 

energii z OZE w zużyciu 

dział zielonej energii elektrycznej z zużyciu energii elektrycznej brutto wynieść ma 

W świetle wysokiego 

potencjału, jakim dysponuje Polsce energetyka wiatrowa, scenariusz ten należy ocenić jako 

umiarkowany. Wg. „Wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce”, raportu przygotowanego przez 

dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, moc 

mogłaby wynieść nawet do 13 GW, w tym 1,5 GW na 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF  
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morzu oraz 0,6 GW elektrowni instalowanych na potrzeby indywidualne. Taka moc pozwoliłaby na 

produkcję w 2020 roku 33 TWh energii i pokrycie tym samym przez energetykę wiatrową 16,5% 

krajowego zużycia energii elektrycznej.  

Aby powyższy scenariusz udało się efektywnie zrealizować, powinien mu towarzyszyć rozwój 

wyspecjalizowanego przemysłu związanego z energetyką wiatrową, który także wywoła wzrost 

zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą. 

Instytut Energetyki Odnawialnej od wielu lat zbiera informacje dotyczące podmiotów 

działających w krajowym sektorze energetyki wiatrowej. Wg szacunków IEO około 250 firm aktywnie 

uczestniczy w rozwoju farm wiatrowych na terenie Polski. Zdecydowaną większość stanowią 

developerzy projektów (niecałe 150 firm), jednakże coraz liczniej reprezentowane są również 

przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją komponentów farm wiatrowych. Grupa ta reprezentowana 

jest najczęściej przez polskie filie firm zagranicznych o ugruntowanej reputacji w sektorze energetyki 

wiatrowej (np. LM Wind Power), jak również rodzime firmy przemysłowe (np. Mostostal Kraków), 

które coraz częściej stają się podwykonawcami przy realizacji największych morskich farm 

wiatrowych w Europie Zachodniej. 

Warta zauważenia jest również działalność Związku Pracodawców Forum Okrętowe, które 

obserwując sukcesy zachodnich portów przemysłowych w zakresie rozwoju usług związanych z 

rozwojem morskich farm wiatrowych, coraz intensywniej włącza się w lobbowanie na rzecz realizacji 

podobnych instalacji w polskiej strefie przybrzeżnej. 

Coraz liczniej reprezentowana jest również grupa przedsiębiorców związanych z małymi, 

przydomowymi elektrowniami wiatrowymi. Wg danych Instytutu na terenie Polski działa blisko 50 

firm  świadczących usługi związane z instalacji małych turbin. 


