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Przyczyny śmierci ptaków na 10000 przypadków

Elektrownie wiatrowe < 1

Wieże telekomunikacyjne 250

Pestycydy 700

Pojazdy 700

Linie wysokiego napięcia 880

Inne formy działalności człowieka 1000

Koty 1000

Budynki 5500

 Zasoby ropy, gazu i węgla są ograniczone, a rozmiary ich 
złóż pozostają niewiadomą. To, czego możemy być pewni to 
zwiększanie się kosztów wydobycia tych coraz to trudniej 
dostępnych surowców energetycznych, skutkujące bezpośrednio 
wzrostem cen. Jest to kluczowy moment z punktu rozwoju 
współczesnych społeczeństw ze względu na permanentnie 
wzrastającą ilość światowej populacji, nadzwyczajny rozwój 
średniej klasy dochodowej oraz wzmacnianie się efektu cieplarnia-
nego. Zestawienie to prowadzi ludzkość do nowej epoki, którą 
Thomas L. Friedman określił jako erę klimatu energetycznego. 
Polega ona na stopniowym przestawianiu się na nowe sposoby 
pozyskiwania energii; ze źródeł tradycyjnych na rzecz bezemisyj-
nych, czystych technologii przy pełnej świadomości wzrastającego 
popytu na energię elektryczną oraz zagrożeń płynących z 
dewastacji środowiska naturalnego. W literaturze przedmiotu te 
nowe inwestycje są nazwane inwestycjami inteligentnymi, gdyż z 
jednej strony są korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, z 
drugiej stanowią element polityki spokojnego i zrównoważonego 
budowania lepszej przyszłości. Liderem tych technologii jest 
energetyka wiatrowa.

 Bezemisyjne technologie muszą być rozwijane w Polsce, nie tylko 
ze względu na wymogi unijne, ale z konieczności zapewnienia zrównowa-
żonego i stabilnego rozwoju kraju. Należymy do krajów, które posiadają 
ujemny bilans energetyczny, innymi słowy nie zaspokajamy swoich potrzeb 
energetycznych w 100%, i musimy wspierać się importem. Nasza 
gospodarka energetyczna opiera się na wykorzystaniu węgla, gdyż jest on 
naszym rodzimym zasobem. Technologia ta, pomimo swojej pozornej 
„taniości” jest nieekologiczna, co w niedalekiej przyszłości będzie 
skutkować wzrastającymi kosztami związanymi z opłat i kar za zanieczysz-
czanie środowiska. Powszechną praktyką stanie się więc stopniowe 
odchodzenie od tej technologii na rzecz rozwiązań bardziej ekologicznych. 
Zaniedbanie polityki energetycznej Polski oraz brak zmian w sposobie jej 
funkcjonowania będzie  w bliskiej przyszłości skutkował przerwami w 
dostawie energii oraz importem coraz to droższych surowców energetycz-
nych. 

 W literaturze przedmiotu pojawiło się w ostatnich latach błędne 
określenie „syndromu turbiny wiatrowej”, stworzone przez amerykańską 
oponentkę technologii wiatrowej - Ninę Pierpont. Opisuje ona domniema-
ne szkodliwe skutki hałasu z zakresu częstotliwości mniejszych od progu 
słyszalności tzw. infradźwięków 
Sedno tego problemu jest poważne, bo tyczące się ludzkiego zdrowia. 
Dlatego też przeprowadzono na świecie wiele badań, głownie w latach 90 
XX wieku. Był to moment bardzo dynamicznego rozwoju technologii 
wiatrowej w Europie Zachodniej i należało ją dogłębnie zbadać pod kontem 
nieszkodliwości środowiskowej. Przeprowadzono również szereg 
niezależnych badań w:

Danii - „Infrasound Emission from Wind Turbines” wydanego przez   
Danish Environmental Protection Agency, 
Stanach Zjednoczonych - „Wind Turbine Sound Health E�ects” 
wydanego przez American Wind Energy Assosiation, 
Niemczech - „Infraschall von Windkraftanlagen als Gesundheitsge-
fahr” wydanego przez prof. Dr inż. Erwina Quambuscha i Martina 
Lau�era,
Polsce – „Uciążliwości hałasowe elektrowni wiatrowych” wydane 
przez dr inż. Ryszarda Ingielewicza oraz dr inż. Adama Zagubienia z 
Politechniki Koszalińskiej.

Wspólnym mianownikiem wszystkich powyższych opracowań, bez 
względu na miejsce ich powstania czy osiągnięty stopień rozwoju 
gospodarczego, jest silna polemika z teorią szkodliwości turbin wiatrowych 
na ludzkie zdrowie. Wszystkie opracowania wskazują, że przyporządkowa-
nie się normom hałasu wynikających z ustawodawstwa jest wystarczające 
dla bezproblemowego współistnienia parków wiatrowych z ich 
otoczeniem. Warto dodać, że na świecie pracuje już około 100  000 
elektrowni wiatrowych i ta technologia jest dalej rozwijana i implemento-
wana w kolejnych krajach.
 Na sam koniec warto się jeszcze odwołać do opinii naszego 
rodzimego lekarza - eksperta, dr  Barbary Jerschiny angażującej się w 
badania nad infradźwiękami we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. 
Uważa ona, że po przysłowiowej „świeczce”, elektrownie wiatrowe są 
najbezpieczniejszym źródłem energii na świecie. Jej badania wykazują, że 
szkodliwy poziom hałasu związany z emisja fal dźwiękowych występuje 
dopiero powyżej 105 – 120 dB, podczas gdy hałas tuż przy elektrowni 
wiatrowej nie przekracza wartości 60 dB.

b) zgodność ze środowiskiem - nie jest również prawdą, że wybudowa-
ne elektrownie zwiększają umieralność ptaków i nietoperzy. Gdyby 
jednak tak było, podważałoby kompetencję Regionalnych Dyrekcji 
Ochrony Środowiska oraz wydawanych przez te instytucje decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, 
dokumentu koniecznego do ubiegania się o pozwolenie na budowę. 
Zdarza się, że realizowane inwestycje wymagają przeprowadzenia 
monitoringów i screeningów zarówno ornitologicznych (ptaki) jak i 
chiropterologicznych (nietoperze). Dzieje się tak, gdy potencjalne 
lokalizacje elektrowni wiatrowych mogłyby stanowić zagrożenie dla 
przelatujących, gniazdujących ptaków lub ewentualnych skupisk 
nietoperzy. Na tym etapie mody�kuje się ostatecznie rozmieszczenie 
elektrowni wiatrowych, tak aby miały one jak najmniejszy wpływ na 
otoczenie. Bywa również i tak, że po wybudowaniu parku wiatrowego 
wykonuje się monitoring porealizacjny, będący wymogiem zawartym w 
decyzji środowiskowej. Ma on na celu zbadanie ewentualnych skutków 
inwestycji oraz przedsięwzięciu działań zaradczych  w przypadku  
zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości. 

W tabeli poniżej zostało zaprezentowane przyczyny śmierci ptaków na 
10000 przypadków.

 Swoistą nowością w ustawodawstwie UE jest pojawienie się 
wytycznych dotyczących rozwoju energetyki wiatrowej w obszarach 
chronionych Natura 2000, a więc terenów stworzonych min. do ochrony 
siedlisk gatunków ptaków. Oczywiście, będzie to wymagało zwiększonej 
ilości monitoringów albo wydłużenia czasu ich przeprowadzania, ale sam 
fakt świadczy o braku zastrzeżeń wobec tej technologii. 

c) ekologiczność - o tym, że elektrownie wiatrowe są ekologiczne nie 
trzeba już wspominać. Należy natomiast przytoczyć kilka faktów 
odnośnie ich produktywności oraz tzw. efektu ekologicznego, czyli 
korzyści środowiskowych wynikających z zastosowania tej technologii.
        Jedna turbina wiatrowa o mocy 2 MW produkuje rocznie około 5 GWh 
energii elektrycznej. Średnie zużycie energii elektrycznej przez 1 
mieszkańca w Polsce  to 756 kWh rocznie (źródło: GUS, 2009) oznacza to, 
że 1 turbina zaspokoi roczne potrzeby około 6600 mieszkańców.  Farma 
wiatrowa składająca się  z 25 turbin  o mocy 2 MW każda zaspokoiłaby 
zapotrzebowanie na energię 165 tysięcznego miasta.

d) niezawodna technologia – nowoczesne turbiny wiatrowe posiadają 
bardzo niską awaryjność. Wynika z wieloletniego doświadczenia �rm 
producenckich. Szybki rozwój nowych typów turbin wiatrowych ma z 
jednej strony na celu zwiększenie ich mocy, z drugiej natomiast 
zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Nowo powstałe turbiny są 
cichsze, mają pomalowane łopaty wirnika specjalną farbą utrudniającą 
osiadanie na nich lodu,  są wydajniejsze, co powoduje że spadają koszty 
wytwarzania z nich energii elektrycznej itp. 
        Energetyka wiatrowa należy już do sprawdzonych technologii. Można 
to wywnioskować z wieloletniego doświadczenia Niemiec, Hiszpanii i 
Danii. Co ciekawe, Niemcy ostatnio ogłosili, że w ciągu najbliższych lat 
ich celem jest podwojenie ilości megawatów wytwarzanych z elektrowni 
wiatrowych na lądzie (obecnie mają ok. 25  000 MW), stopniowo 
odchodząc od technologii atomowej. Celem nowej strategii energetycz-
nej Niemiec jest rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, 
tak aby w 2050 roku pokrywała ona 80% zapotrzebowania na prąd. 
Energetyka atomowa i węglowa mają jedynie odgrywać rolę 
"technologii pomostowych". 

Biorąc pod uwagę politykę Unii Europejskiej oraz cele obligatoryjne 
dotyczące udziału procentowego odnawianych źródeł energii w całkowitym 
bilansie energetycznym kraju wspomniane w punkcie I.3, powstały w 
Polsce dokumenty rządowe, które prognozują rozwój poszczególnych 
technologii odnawialnych źródeł energii. W tabeli poniżej została 
przestawiona planowana moc elektrowni wiatrowych na podstawie 
dokumentu Polska Polityka Energetyczna do 2030 r., która to stawia 
energetykę wiatrową na miejscu lidera w mocach wytwórczych spośród 
wszystkich technologii OZE. Nie jest to trend odosobniony, bo przecież nie 
możemy zapominać, jak wielkie nadzieje w energetyce wiatrowej pokłada 
cała Unia Europejska, zakładająca samowystarczalność energetyczną 
Europy do 2050 roku poprzez wykorzystanie wyłącznie czystych technologii 
bazujących na odnawialnych źródłach energii. 

 Wzrost zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla, siarki i 
azotu, wpływa znacząco na ocieplanie się klimatu na Ziemi. Wydział 
Ludnościowy ONZ (United Nations Population Division – UNDP) 
opublikował niedawno raport, w którym przedstawia dosyć mroczną wizje 
przyszłości. Skutki zmian klimatycznych oraz kon�ikty, które będą się toczyć 
o zmniejszające się zasoby wody i surowców, będą zmuszały ludzi do 
przymusowej migracji, na którą nikt nie jest przygotowany. Potwierdza to 
charytatywna organizacja międzynarodowa Christian Aid szacując, że co 
najmniej miliard ludzi będzie zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania 
do 2050 roku, co będzie spowodowane zmianami klimatycznymi. Brytyjska 
�rma konsultingowa Maplecroft, opublikowała w swoim najnowszym 
raporcie dot. spraw środowiskowych informacje, z których wynika, że w 
ciągu następnych 30 lat państwa rozwijające się w Azji i Afryce staną przed 
największym dla nich zagrożeniem związanym z globalnym ociepleniem. 
Jak historia zdążyła już pokazać, uchodźctwo klimatyczne na pewno nie 
będzie prostą sprawą. Kraje doświadczone w przyjmowaniu emigrantów, 
takie jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy borykają się z coraz większą 
ilością problemów stwarzanych przez nich, co powoduje stopniowe zmiany 
polityki tych krajów wobec emigrantów. 
Na podstawie powyższych argumentów doskonale widać, jak poważną 
sprawą jest  przeciwdziałanie zmianom klimatu. Dlatego też tak wielką 
uwagę przykłada się do działań na rzecz zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych, gdzie priorytetem dla świata i Europy staje się rozwijanie 
bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii.

 Pierwsze dokumenty prawne Unii Europejskiej dotyczące tematyki 
bezpieczeństwa energetycznego  powstały już w latach 90 XX wieku i od 
tego czasu są podejmowane kolejne działania o coraz to większym rygorze 
wykonalności. Obecnie najbardziej wiążącym dokumentem jest 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009, w sprawie promowania i stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych.

 Każdy z krajów członkowskich UE indywidualnie negocjował 
wartości procentowe dotyczące udziału OZE w całkowitym bilansie 
energetycznym, bazując na krajowych analizach i prognozach. To właśnie 
na ich podstawie powstały później Krajowe Plany Działań, elementy 
obowiązkowe wszystkich krajów członkowskich, będące swoistą strategią 
energetyczną kraju na najbliższe lata.

 Istnieje wiele nieprawdziwych teorii dotyczących technologii 
wiatrowej. Wynikają one bezpośrednio z niewiedzy i naturalnego braku 
zaufania przed nowym i nieznanym. Dlatego też rolą każdego inwestora 
jest edukacja społeczeństw lokalnych odbywająca się poprzez 
rozpowszechnianie wiarygodnych informacji pochodzących z np. 
ustawodawstwa polskiego lub europejskiego, wyników przeprowadzonych 
badań znanych i renomowanych instytucji itp. Odwołując się do opinii 
Greenpeace  „elektrownie wiatrowe produkują bezpieczną energie dla 
milionów ludzi, nie rujnując życia milionów innych istot” oraz do World 
Health Organisation (WHO), że „energetyka wiatrowa jest najbardziej 
„łagodnym” i bezpiecznym sposobem wytwarzania energii elektrycznej w 
kontekście wpływu na ludzkie zdrowie”.

a) nieuciążliwość technologii – niekiedy pojawia się pomówienie, iż 
elektrownie wiatrowe wytwarzają nieznośny hałas. Budowa elektrowni 
wiatrowych, tak jak każdej innej inwestycji musi być poprzedzona 
licznymi analizami i pomiarami, które skutkują doborem optymalnej 
lokalizacji, tak aby minimalizować ich potencjalny wpływ na otoczenie.  
Hałas związany z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej nie może 
przekroczyć 40 dB w stre�e zabudowy mieszkaniowej, co wynika 
bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 
Nr 120, poz. 826]. Niezastosowanie się do tego Rozporządzenia skutkuje 
odmową wydania decyzji środowiskowej, a gdy poziomy hałasu są 
przekroczone - nakazem rozbiórki.
Decyzję taką wydaje starostwo powiatowe na wniosek SANEPIDu, który 
to przeprowadza stosowne pomiary zarówno przy uruchomieniu farmy 
wiatrowej jak i podczas jej funkcjonowania.
 Na podstawie Rysunku nr 1 pt. „Wykres poziomu dźwięku w funkcji 
odległości od osi pionowej wieży turbiny VESTAS V80 – 2,0 MW” możemy 
prześledzić jak kształtuje się hałas elektrowni wiatrowej w miarę 
zwiększania odległości od osi wieży. Łatwo zauważyć, że wartość hałasu 
osiągnięta przy odległości 300 – 400 metrów to  40 dB. Wartość ta 
stanowi równowartość hałasu darcia papieru, buczenia lodówki lub 
tykania zegara.  

Opiera się ona na trzech głównych elementach:
1) zwiększenia efektywności energetycznej,
2) zwiększenia udziału procentowego Odnawialnych Źródeł Energii

w całkowitym bilansie energetycznym kraju, dla Polski wynoszą
one odpowiednio:

· 7,5% do 2010 roku,
· 15% do 2020 roku,
· 20% do 2030 roku.

3) zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Źródło: Polska polityka energetyczna do 2030 r.

Planowana moc elektrowni w Polsce (w MW) na podstawie 
dokumentu rządowego Polska Polityka Energetyczna do 2030 roku

Paliwo 2010 rok 2020 rok 2030 rok
Węgiel brunatny 9 177 8 148 10 884
Węgiel  kamienny 22 157 22 117 18 065
Gaz ziemny 760 1 624 3700
Duże wodne 2 259 2 259 2 259
Jądrowe - 1 600 4 800
Wiatrowe 976 6 089 7 867
Biomasa 40 623 1 218
Biogaz 74 802 1 379

36 280 44 464 51 412RAZEM

Niezrealizowanie celów w nich ustanowionych będzie skutkowało 
wielomilionowymi karami oraz będzie stanowiło naturalną ujmę na 
wizerunku danego kraju, jako zacofanego oraz „nieuświadomionego” 
ekologicznie.
 Nadrzędnym planem Unii Europejskiej, którego wyżej wymieniona 
Dyrektywa jest elementem składowym, jest założenie o samowystarczal-
ności energetycznej UE do 2050 roku. Jest to możliwe do spełnienia głównie 
w oparciu o bezemisyjne technologie bazujące na odnawialnych źródłach 
energii.  Takie rozwiązanie posiada dwa wymiary osiągniętych korzyści - 
czyste środowisko naturalne, w którym występują ekologiczne i 
rozproszone źródła energii, oraz inwestycje w nowoczesne technologie, 
stymulujące rozwój kraju.

Źródło; „Uciążliwości hałasowe elektrowni wiatrowych” 
dr inż. R. Ingielewicz oraz dr inż. A. Zagubień , Politechnika Koszalińska  

Rysunek nr 1: Wykres poziomu dźwięku w funkcji odległości od osi
pionowej wieży turbiny VESTAS V80 – 2,0 MW 


