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Mity i fakty: 
odnawialne 

źródła energii



W OSTATNICH LATACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII (OZE) ZWIĘKSZAJĄ SWÓJ UDZIAŁ 

W EUROPEJSKIM BILANSIE ENERGETYCZNYM, 

KONKURUJĄC Z WĘGLEM, ROPĄ, GAZEM ORAZ 

ENERGIĄ ATOMOWĄ. ZMIANY KLIMATU 

ZMUSZAJĄ NAS DO ODMIENNEGO SPOJRZENIA 

NA RODZAJE WYKORZYSTYWANEJ ENERGII. 

PRODUKCJA ENERGII CORAZ BARDZIEJ SIĘ 

DEMOKRATYZUJE, CO OZNACZA, ŻE CORAZ 

WIĘCEJ LUDZI UCZESTNICZY W JEJ PRODUKCJI, 

NP. POPRZEZ ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ. 

ROSNĄCA LICZBA WSPÓLNOT ZWIĘKSZA SWOJĄ 

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNĄ, ZMNIEJSZAJĄC 

JEDNOCZEŚNIE SWÓJ WPŁYW NA KLIMAT 

I ŚRODOWISKO.

Niniejsza broszura prezentuje podstawowe 

informacje na temat odnawialnych źródeł energii, 

rozwoju tej gałęzi energetyki oraz jej miejsca 

w polityce Unii Europejskiej (UE). Przedstawia 

również korzyści płynące z wykorzystania tego 

typu energii, jak i zagrożenia z nią związane. 

Dyskusji poddano także szereg mylnych 

przekonań co do OZE.

Co to są odnawialne źródła energii 
i w jaki sposób są wykorzystywane?

Do produkcji energii cieplnej i elektrycznej 

wykorzystywane są różne źródła energii.

Słońce: 
Istnieją trzy podstawowe sposoby 

wykorzystania energii pochodzącej ze słońca:

- pasywny: odpowiednie zaprojektowanie 

budynków umożliwia wykorzystanie 

promieniowania słonecznego do ogrzewania. 

Rozwiązania te w wymierny sposób przekładają 

się na zmniejszenie zużycia energii.

- kolektory słoneczne i inne urządzenia: przy 

odpowiednio silnym promieniowaniu, np. na 

południu Europy, możliwe jest zastosowanie 

systemów lustrzanych do skoncentrowania 

promieniowania w celu produkcji pary, która 

napędza turbiny wytwarzające energię 

elektryczną.

- energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych: 

urządzenia te bezpośrednio przetwarzają 

promieniowanie na energię elektryczną za 

pomocą półprzewodników, wytworzonych 

głownie z krzemu.

Biomasa: 
Energia ze spalania roślin, odchodów 

zwierzęcych, biogazu czy paliw wytworzonych 

na bazie olejów roślinnych z definicji nie jest 

odnawialna. Jeśli wykorzystanie tego typu 

energii nie respektuje zdolności 

regeneracyjnych gleby i lasów, to stosowanie 

biomasy może mieć wysoce negatywne skutki 

dla środowiska. Wpływ energii z biomasy na 

zmiany klimatu jest również ściśle uzależniony 

od sposobu jej pozyskania.

Wiatr: 
Turbiny wiatrowe są stosowane do produkcji 

energii elektrycznej głównie na terenach 

nadmorskich oraz nizinnych w Europie 

Północnej i Północno-Zachodniej. 28% energii 

produkowanej w Danii to energia z wiatru. 

Woda: 
Inne źródło energii elektrycznej stanowi 

płynąca woda – jest ono wykorzystywane 

zarówno w dużych, jak i mniejszych 

elektrowniach wodnych. Kraje nadmorskie 

testują obecnie systemy pozyskiwania energii z 

pływów i fal morskich.

Geotermia: 
W celu pozyskania ciepła geotermalnego 

wykonywane są głębokie odwierty, dzięki 

którym ciepła woda dostarczana jest na 

powierzchnię ziemi. W zależności od jej 

temperatury może być wykorzystywana do 

produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.

Panele i kolektory na domu rodzinnym w Hostetin , Czechy



Nie będziemy w stanie zaspokoić 

zapotrzebowania na energię jedynie ze źródeł 

odnawialnych. 

W samej UE potencjał OZE szacowany jest na 

5700 TWh energii elektrycznej rocznie. 

Odpowiada to 950 elektrowniom atomowym 

i z nadwyżką pokrywa obecne zużycie energii 

elektrycznej w UE – około 4000 TWh rocznie.

Jednak szukanie źródeł do zaspokojenia 

teraźniejszego zapotrzebowania na energię nie 

jest odpowiednim podejściem ponieważ sposób 

w jaki obecnie użytkujemy dostępną nam 

energię prowadzi do jej marnotrawstwa. 

Nie powinniśmy zatem pytać o potencjał do 

wytwarzania energii, a raczej o sposoby na jej 

bardziej efektywne wykorzystanie.

Mity na temat energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii są 

nieprzewidywalne ponieważ zależą od pogody.

Każde źródło energii ma swoje ograniczenia. 

Energia słoneczna i wiatrowa zależy od pogody, 

energia wodna wymaga odpowiedniej ilości 

wody w zbiorniku lub silnego prądu w rzece. 

Produkcja energii z biomasy będzie niemożliwa 

bez ciągłych dostaw surowca, tak samo, jak 

ma to miejsce w przypadku energii z węgla, 

ropy, gazu czy uranu.W przeciwieństwie do 

elektrowni jądrowych czy tych wykorzystu-

jących paliwa kopalne, siła OZE nie leży 

w możliwości produkowania dużej ilości energii 

w jednym miejscu. 

Elektrownia słoneczna czy wiatrowa nie może 

zastąpić elektrowni węglowej. Gdybyśmy 

z kolei zamienili je na elektrownie biomasowe, 

wkrótce nie mielibyśmy żadnych drzew. 

OZE sprawdzają się najlepiej jeśli dostosowane 

są do potrzeb danego miejsca i kiedy 

uzupełniają się wzajemnie. Dzięki nowo-

czesnym technologiom z łatwością możemy 

zastąpić jedną dużą elektrownię siecią wielu 

mniejszych, co pozwala na zrównoważenie 

wahań spowodowanych pogodą czy porą dnia. 

Takie podejście do energetyki znacząco różni 

się od dotychczasowych rozwiązań i wymaga 

dalekosiężnych zmian w zarządzaniu energią.

Energia jest droga i uzależniona od subsydiów.
 

Przeciwnicy OZE uciekają się do wysoce 

wyszukanych argumentów, aby podkopać 

pozytywny wizerunek energetyki odnawialnej. 

Jednym z koronnych zarzutów jest fakt, że 

OZE są niesprawiedliwie dotowane z pieniędzy 

publicznych. Choć energetyka odnawialna 

rzeczywiście korzysta z publicznego 

dofinansowania, to jego poziom jest śmiesznie 

niski w porównaniu ze wsparciem dla paliw 

kopalnych i energetyki jądrowej. 

W 2009 r. publiczne dotacje dla energetyki 

wykorzystującej paliwa kopalne wyniosły 274 

mld euro. Państwa członkowskie UE wydają 

średnio 548 euro na mieszkańca w celu 

dotowania energetyki – środków tych nie 

zobaczymy na rachunkach za energię. Należy 

dodać, że suma ta nie zawiera wsparcia dla 

energii jądrowej. 

Ceny za energię są tak zniekształcone przez 

różne formy subsydiów, że ciężko jest obecnie 

obiektywnie stwierdzić, które źródła energii są 

drogie, a które tanie.



Największą korzyścią płynącą z OZE jest to, 

że przy prawidłowym wykorzystaniu źródła te 

regenerują się. Nie można tego powiedzieć 

o zasobach paliw kopalnych czy uranu, które 

w nieodległej perspektywie ulegną 

wyczerpaniu.

OZE produkują mniej gazów cieplarnianych.

OZE mogą być stosowane do rozwoju 

rozproszonych systemów energetycznych.

Nasz obecny system energetyczny, oparty 

o duże elektrownie, jest niewydajny. 

Elektrownie zużywają dużo energii, tracimy ją 

również podczas przesyłu. W 2010 r. jedynie 

71,5% energii wyprodukowanej w UE trafiło do 

użytkowników końcowych. 23,5% to straty, a 5% 

pochłonął sam sektor energetyczny. Zdecentralizo-

wane systemy energetyczne są nie tylko 

bardziej wydajne, ale również bardziej stabilne. 

Awaria jednej dużej elektrowni może 

doprowadzić do poważnej dysfunkcji systemu. 

Korzyści 
z wykorzystania 
energii odnawialnej 

Awarie w systemie opierającym się o dużą 

liczbę mniejszych elektrowni nie są aż tak 

kłopotliwe.

OZE mogą być wykorzystywane lokalnie 

w sposób bardzo wydajny, zmniejszając 

zależność od importowanych surowców 

energetycznych.
UE zależy od importowanych paliw kopalnych, 

które pokrywają aż 76% zapotrzebowania. 

Zasoby te nie są kontrolowane przez Unię 

i zwiększają zależność Wspólnoty od firm 

zagranicznych. UE zależy od importowanych 

paliw kopalnych, które pokrywają aż 76% 

zapotrzebowania. Zasoby te nie są 

kontrolowane przez Unię i zwiększają zależność 

Wspólnoty od firm zagranicznych.

Dzięki OZE ludzie mogą przejąć kontrolę nad 

swoim zaopatrzeniem w energię, przyczyniając 

się do większej niezależności wspólnot 

i regionów. 
Ponad połowa energii w Niemczech 

produkowana jest ze źródeł odnawialnych, 

które stanowią własność zwykłych ludzi, 

a nie firm. Wioski i miasta powołują 

spółdzielnie i lokalne przedsiębiorstwa, 

tworząc miejsca pracy na rynku lokalnym. 

Ludzie mogą aktywnie decydować w sprawie 

zaopatrzenia w energię. Mając wpływ na 

wysokość rachunków za energię i ogrzewanie 

mogą zmniejszać koszty życia. 

Zagrożenia związane 
z energetyką odnawialną 

wiatrowe mogą zeszpecić krajobraz 

i stanowić zagrożenie dla ptaków. 

Nadmierna wycinka drzew zagraża 

funkcjonowaniu lasów.

Niezbędne jest określenie warunków dla 

zrównoważonego wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii. Zarządzanie 

gruntami ornymi, lasami i rzekami musi 

odbywać się według jasnych zasad, 

aby zapobiec ich zniszczeniu. Należy 

zdefiniować sposoby zagospodarowania 

terenów, a każde odstępstwo powinno 

być poddane szczegółowej analizie. 

Jakiego rodzaju OZE wspiera polityka 

energetyczna UE? 

UE zobowiązała się, że w 2020 r. 20% 

zużywanej energii będzie pochodzić ze 

źródeł odnawialnych. Na rozwój energetyki 

odnawialnej zostaną przeznaczone miliardy 

euro pochodzące ze źródeł publicznych. 

Często tego typu inwestycje wspierane są 

przez fundusze UE, Europejski Bank 

Inwestycyjny czy Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju.

Niezrównoważone zarządzanie glebą 
i terenami leśnymi 

Niekiedy odnawialne źródła energii 

wykorzystywane są w sposób niewłaściwy. 

Spalanie drewna czy roślin energetycznych 

w dużych elektrowniach ma opłakane 

skutki. Uprawy żywności zastępowane 

są uprawami roślin energetycznych do 

spalenia czy rzepaku do produkcji 

biopaliw. Elektrownie słoneczne 

i wiatrowe również wymagają dużo 

przestrzeni i niekiedy stawiane są na ziemi 

o wysokiej jakości gleby. Często instalacje 

te pojawiają się na terenach niezagospoda-

rowanych, choć nie brakuje dachów 

i innych miejsc do instalacji urządzeń 

energetyki słonecznej i wiatrowej. 

Wpływ na przyrodę, tereny wiejskie i ludzi 

Zastosowanie OZE na szeroką skalę może 

mieć negatywne skutki dla środowiska. 

Duża tama zmienia sposób funkcjonowania 

rzeki i jej otoczenia, wpływając na ilość 

i jakość wód gruntowych. Jej budowa może 

się również wiązać z przesiedleniami całych 

wiosek. Niewłaściwie ulokowane farmy 

Pomimo to polityka energetyczna UE nadal 

kładzie ogromny nacisk na zapewnienie 

stabilnych dostaw energii ze źródeł 

konwencjonalnych, głównie spoza UE. 

Wspólnota wspiera budowę nowych gazo 

i ropociągów, a tym samym odpływ 

surowców z krajów biedniejszych.

UE zobowiązała się do ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych oraz rozwoju 

energetyki odnawialnej. Jednocześnie 

inwestuje miliardy euro w budowę nowych 

elektrowni węglowych i gazowych wraz 

z przyległą infrastrukturą. Tego typu 

działania opóźniają niezbędną 

transformację w kierunku czystej 

energetyki opierającej się o efektywne 

wykorzystanie źródeł odnawialnych.
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