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W maju 2013 r. w ramach sieci „Partnerstwo: 
Środowisko dla Rozwoju” odbyło się spotkanie 
członków Grupy Roboczej ds. Hałasu z ekspertami 
z dziedziny akustyki. 

W spotkaniu udział wzięli prof. Barbara Lebiedowska, 
niezależny ekspert Komisji Europejskiej, autorka  
„7 grzechów głównych w raportach środowiskowych 
dotyczące oddziaływania akustycznego przemysłowych 
turbin wiatrowych czyli dlaczego powinna być ustalona 
minimalna odległość turbin wiatrowych od obiektów 
chronionych”, prof. Rufin Makarewicz z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Tadeusz 
Wszołek z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 
w Krakowie.

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany wiedzy  
i doświadczeń z zakresu problematyki turbin wiatrowych. 
Członkowie Grupy Roboczej oraz zaproszeni eksperci 
dyskutowali m.in. na temat zasadności ustalenia 
minimalnej zalecanej odległości domostw od najbliższej 
turbiny wiatrowej.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką tego 
spotkania, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się turbinom 
wiatrowym...

Energia wiatrowa dostarczająca elektryczność na skalę 
przemysłową jest stosunkowo nową technologią, jednak 
sama koncepcja sięga dalekiej przeszłość. Turbiny 
wiatrowe wywodzą się z mechanicznych wiatraków, 
które w VII wieku pojawiły się w Persji, a następnie, 
w Średniowieczu dotarły do północnej Europy.  
W XVIII i XIX wieku ich konstrukcja została znacząco 
rozwinięta, a pod koniec XIX wieku podjęto pierwsze 
próby pozyskiwania w ten sposób energii elektrycznej. 
Nowoczesne turbiny zaczęły pojawiać się w latach 
siedemdziesiątych XX. Rozwój innych technologii, 
takich jak: elektronika, komputery, sterowniki, materiały 
kompozytowe i możliwość symulacji komputerowej 
doprowadził do skonstruowania pracujących 
niezależnie turbin wiatrowych o dużych rozmiarach, 
które przez ostatnie dwadzieścia lat znacznie się 
rozprzestrzeniły. 

Obecnie większość turbin wiatrowych stanowią bardzo 
wysokie wieże, konstrukcje podobne do cylindrów, 
zwieńczone trzema mocno wyprofilowanymi, długimi 
łopatami. Konstrukcja wież ewoluowała ze względu na 
ich oddziaływanie na przyrodę, jak i z innych powodów 
praktycznych. Na wieżach starszego typu, o konstrukcji 
kratownicowej, ptaki często zakładały gniazda. Miało 
to negatywny wpływ na ich populację. Dodatkowo, na 
konstrukcje kratownicowe obsługa techniczna wspinała 
się po zewnętrznej stronie turbiny, co stanowiło duże 

zagrożenie dla zdrowia. Obecnie, dzięki temu, że na 
wieże rurowe wchodzi się od wewnątrz, zmniejszono 
to ryzyko. 

Współczesna turbina wiatrowa w woj. zachodniopomorskim. 
Fot. E. Kosela

 Hałas wokół wiatraków

Hałas siłowni wiatrowych, ze względu na źródło emisji 
akustycznej, można podzielić na hałas mechaniczny – 
pochodzący z gondoli (generator, przekładnia, skrzynia 
biegów) i hałas aerodynamiczny – pochodzący od 
ruchu obracających się łopat (zaburzenia ośrodka 
sprężystego na końcówkach łopat, turbulencje, 
kawitacja powietrzna, zmiany ciśnienia ośrodka 
sprężystego podczas przejścia łopaty obok wieży).

W przypadku hałasu generowanego przez turbiny 
należy brać pod uwagę również efekt rozprzestrzeniania 
się dźwięku oraz efekt wielu turbin. Interesującym 
aspektem badania efektu rozprzestrzeniania się 
dźwięku jest zależność prędkości dźwięku od 
temperatury. W sytuacji, kiedy wystąpi duży gradient 
temperatury (np. podczas dnia z powodu nagrzewania 

Wiatraki - z wiatrem czy pod wiatr?
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się powierzchni ziemi lub z powodów topograficznych, 
jak wzgórza i doliny) droga fal dźwiękowych może 
się załamywać. Oznacza to, że podczas typowego 
dnia dźwięk „zawraca” od powierzchni ziemi. W nocy 
sytuacja jest jednak inna, dźwięk rozprzestrzenia 
się na stałej wysokości lub nawet „skręca” w dół  
ku powierzchni ziemi, stając się bardziej zauważalnym, 
niż byłby w innym wypadku. 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dla terenów 
mieszkalnych w porze nocnej maksymalny poziom 
ciśnienia akustycznego 40 dB. Zalecane ograniczenia 
odpowiadające tym wartościom mogą być obliczone  
w programach takich jak WindPro lub podobnych. 

 Polskie wiatraki...

Typowe turbiny instalowane obecnie w Polsce mają 
moc 2-3 MW, wysokość wieży i średnicę wirnika 
rzędu 100 m. Jedną z największych w Europie oraz 
największą w Polsce działającą farmą wiatrową jest 
farma w Margoninie, o całkowitej mocy zainstalowanej 
120 MW (60 turbin o mocy 2 MW każda).

Według badań przeprowadzonych przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce występują 
duże możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. 
Najkorzystniejsze warunki dla farm wiatrowych pod 
względem zasobów wiatru występują:
► na północnej części wybrzeża od Koszalina po Hel,
► w rejonie wyspy Wolin,
► na Suwalszczyźnie,
► na terenie środkowej Wielkopolski i Mazowsza,
► w rejonie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,
► w Bieszczadach i na Pogórzu Dynowskim.

Warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
Źródło: www.energia-eko.pl

Na większości obszaru Polski występują wiatry  
o niewielkiej prędkości. Jednak od kilku lat na rynku 
dostępne są także turbiny wiatrowe przeznaczone 
specjalnie na obszary o niskich prędkościach wiatru. 
Dzięki zastosowaniu zwiększonej powierzchni wirnika 
(długości łopat) w stosunku do mocy generatora, 
wydajność turbiny wzrosła niekiedy nawet o 20%. 
Umożliwiło to wykorzystanie lokalizacji, które dotąd nie 
były rozważane, ze względu na zbyt małą produkcję 
energii, a co za tym idzie nieopłacalność ekonomiczną.

Źródło: www.stat.gov.pl/gus

Tab. 1. Udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w latach 2006-2011
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Udział nośników energii odnawialnej zmienia się 
corocznie z wyraźną tendencją wzrostową energii 
wiatru, biogazu i promieniowania słonecznego oraz 
tendencją spadku dla energii wodnej. W latach 2006-
2011 r. największą pozycję bilansu energii odnawialnej 
stanowi jednak nadal energia biomasy stałej (Tab. 1.). 

 Lokalizacja farm wiatrowych

Energetyka wiatrowa w Polsce charakteryzuje się 
wyraźnym zróżnicowaniem regionalnym. W niektórych 
województwach (np. zachodniopomorskie) instalowane 
są duże, profesjonalne farmy wiatrowe, podczas gdy 
na pewnych obszarach (łódzkie, kujawsko-pomorskie) 
dominują mniejsze projekty, często powstałe w oparciu 
o turbiny używane, importowane z krajów UE.

Liczba i moce farm wiatrowych w poszczególnych województwach 

Województwo  Ilość instalacji Moc (MW) 
• dolnośląskie   6 62.265
• kujawsko-pomorskie  214 292.984
• lubelskie   5  2.150
• lubuskie   7 56.600
• łódzkie   158 263.715
• małopolskie   11  2.969
• mazowieckie   58 134.700
• opolskie   5 84.150
• podkarpackie   25 61.985
• podlaskie   19 120.400
• pomorskie   29 272.480
• śląskie   15 9.550
• świętokrzyskie   14 6.066
• warmińsko-mazurskie  22 201.475
• wielkopolskie   107 281.980
• zachodniopomorskie  48 791.429
Razem    743 2644,898

Źródło: Opracowanie własne, Dane Urzędu Regulacji Energetyki, 
aktualne na dzień 31.03.2013 r. 

 Zalety i wady energetyki wiatrowej

Wśród niezaprzeczalnych zalet energetyki wiatrowej 
należy wymienić przede wszystkim jej „czystość” 
- turbiny wiatrowe nie powodują zanieczyszczania 
środowiska naturalnego, nie emitują trujących 
związków do atmosfery i nie powodują powstawania 
odpadów. Wiatr to odnawialne źródło energii, energia 
pozyskiwana w ten sposób jest tańsza, ponieważ  
do obsługi turbin nie potrzebna są paliwa, 
skomplikowane procesy wydobywcze czy transport. 
„Czystość” energii wiatrowej – w przeciwieństwie  
na przykład do wydobycia węgla – polega też na tym, 
że tereny sąsiadujące z elektrownią wiatrową mogą 
być wykorzystywane jako tereny rolnicze.

Poza korzyściami stricte ekologicznymi, nie 

sposób pominąć kwestii ekonomicznych. Energia 
z elektrowni wiatrowych to stały, przewidywalny 
koszt, a konkurencyjność ekonomiczna tego rodzaju 
odnawialnych źródeł energii w porównaniu do 
konwencjonalnych źródeł energii stale wzrasta. Mówiąc 
o opłacalności należy również pamiętać o stosunkowo 
niewielkich stratach w przesyle energii z elektrowni 
wiatrowej do odbiorcy. I w końcu niezwykle istotna 
przewaga nad innymi, konwencjonalnymi źródłami 
energii – obsługa i eksploatacja elektrowni wiatrowej 
jest stosunkowo prosta, a czas jej montażu bardzo krótki. 

Oczywiście mówiąc o zaletach nie należy zapominać 
o wadach – pozyskiwanie energii z wiatru niesie za 
sobą również całkiem długą listę minusów. Przede 
wszystkim budowa elektrowni wiatrowej pociąga 
za sobą duże koszty inwestycyjne. I choć koszty 
zbudowania siłowni wiatrowej stale maleją, głównie 
dzięki nowym osiągnięciom w dziedzinie technologii, to 
nadal są one wysokie. To jednak stosunkowo nieistotne, 
jeśli weźmiemy pod uwagę jeden istotny aspekt - siły 
wiatru nie można kontrolować, co powoduje wahania 
w wytwarzaniu mocy. Reszta zarzutów dotyczących 
funkcjonowania elektrowni wiatrowych dotyczy raczej 
aspektów związanych z ekologią i codziennym życiem 
ludzi. Pojedyncze siłownie powodują modyfikacje 
krajobrazu. Źle ulokowane – zwłaszcza na trasie 
przelotu ptaków wędrownych – mogą zabijać ptaki. 
Dodatkowo starsze konstrukcje powodują dużo 
większy hałas, niż konstrukcje nowoczesne.

 Wiatrowe ciekawostki

► „Brzytwa” lub „Wieża Saurona” - taką nazwę 
nosi ekologiczny wieżowiec, położony w południowo-
wschodniej części Londynu 148-metrowy Strata Tower. 
Jego specyfika polega na tym, że jest wyposażony 
w 3 turbiny wiatrowe, umieszczone na dachu, jako 
integralna część budynku. Dzięki temu jest w stanie 
samodzielnie pokryć 8% własnego zapotrzebowania 
na energię.
► Do maja 2013 r. do Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej wpłynęło około 
70 wniosków o wydanie pozwoleń na „wznoszenie 
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji  
i urządzeń na polskich obszarach morskich dla morskich 
farm wiatrowych”. Liczba wydanych i obowiązujących 
pozwoleń to 14.

Źródła:
• Eko Energia www.energia-eko.pl 
• Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce  
www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/energia/raport.pdf 
• Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012 r.,  
www.stat.gov.pl/gus
• Morskie Farmy Wiatrowe http://morskiefarmywiatrowe.pl/mew-w-liczbach 
• Platforma e-learningowa Uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  
http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/inzynieria_srodowiska/c_odnaw_zrodla_en/files/zalety_wady.htm
• Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej www.psew.pl
• Studium wpływu turbin wiatrowych na zdrowie: Sprawozdanie opracowane dla 
Departament Ochrony Środowiska Stanu Massachusetts, styczeń 2012  
www.wmae.pl/userfiles/file/Aktualnosci/wind_turbin.pdf 
• Urząd Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl 
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W dniach 10-14 czerwca 2013 r. członkowie sieci 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” wzięli 
udział w wizycie studyjnej na Islandii. Wizyta 
zorganizowana została w ramach zadań, do których 
powołana została Sieć, a w tym wymiany dobrych 
praktyk i wzmacniania wykorzystywania funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

Tematyka wyjazdu dotyczyła zagadnień związanych  
z możliwością wykorzystywania energii geotermalnej 
w świetle aspektów prawnych, obejmujących zarówno 
kwestie własności i przydziału zasobów, przyznania 
pozwoleń na ich poszukiwania, prawa do eksploatacji, 
jak również przygotowywaniem projektów związanych 
z rozwojem infrastruktury służącej do produkcji energii 
pochodzącej ze źródeł geotermalnych. W trakcie pobytu 
na Islandii członkowie Sieci mieli także możliwość 
zapoznania się z prowadzonymi przez islandzkie firmy 
badaniami na etapie poszukiwania i rozpoznawania 
złóż wody termalnej oraz z jej wykorzystywaniem  
na terenie Islandii.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej uczestnicy 
wyjazdu spotkali się z pracownikami Uniwersytetu  
w Rejkiawiku, do którego zadań należy między 
innymi: przygotowanie i analiza potrzeb edukacyjnych, 
nauczanie i opracowanie materiałów szkoleniowych. 
Na Uniwersytecie studiuje 3200 studentów, wykłady 
prowadzi 200 pracowników naukowych (w tym również  
z uniwersytetów partnerskich), którzy wspierani są przez 
300 pracowników przemysłu. Studenci kształcą się  
w zakresie: energii odnawialnej, biznesu, 
programowania komputerowego, prawa, 
zarządzania, inżynierii biomedycznej. Ponadto 
Uniwersytet prowadzi dodatkowe szkolenia  
i kursy na temat energii odnawialnej. W ustalaniu ich 
zakresu czynny udział biorą partnerzy z przemysłu.  

W trakcie spotkania na Uniwersytecie, członkowie 
Sieci otrzymali wiele ciekawych informacji na temat 
wykorzystania energii geotermalnej na Islandii. 

U źródeł geotermii - wizyta studyjna przedstawicieli sieci 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Uczestnicy wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Rejkiawiku
Fot. T. Wilżak
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Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem 
Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach 
wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia  
ta uzyskiwana jest poprzez samoczynny wypływ  
na powierzchnię lub odwierty do wód podziemnych 
o wysokiej temperaturze. Można ją wykorzystywać 
w celach ciepłowniczych, rekreacyjnych  
i balneologicznych. Głębokość zalegania złóż wód 
termalnych jest zróżnicowana, najczęściej zawiera się 
jednak w granicach od 1000 do 4500 metrów. Proces 
rozpoznawania źródła polega na: 
► ocenie posiadanych informacji o źródle,
► badaniu powierzchni odwiertu,
► eksploracji geologicznej,
► eksploracji geofizycznej,
► odwiertach eksploatacyjnych,
► wstępnym szacowaniu źródła.

W Islandii ocena oddziaływania na środowisko jest 
przeprowadzana dla każdego odwiertu bez względu 
na głębokość i wydajność, bierze się pod uwagę 
obszar oddziaływania. Czas realizacji projektu zależy  
od źródła, poszukiwania trwają od 2 do 3 lat, wiercenia od 
½ do 1 roku, a cały proces (projektowanie-eksploatacja) 
od 3-7 lat. Społeczeństwo jest informowane  
o wszelkich pracach związanych z poszukiwaniem 
energii pochodzącej z wnętrza Ziemi. Obecnie na 
terenie Islandii i nie tylko, placówki naukowo-badawcze 
oraz przemysł pracują nad metodami ograniczenia 
emisji H2S (produkcja siarki lub zwrot siarkowodoru 
do źródła). 

Zaletą wykorzystywania energii geotermalnej  
do produkcji energii elektrycznej jest: sprawdzona 
technologia, wysoki stopień dostępności, 98% czas 
pracy źródła w ciągu roku, niska emisja zanieczyszczeń 
do powietrza w porównaniu z elektrowniami 
opalanymi kopalinami, brak zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych, niezależność od pogody, niewielkie 
wykorzystanie, długa żywotność: źródła - ponad  
100 lat, studni od 20 do 40 lat, urządzeń elektrycznych 
od 20 do 50 lat.

Na terenie Islandii działa ISOR (Iceland GeoSurvery-
Rejkiawik), jest to instytucja państwowa, która wykonuje 
specjalistyczne usługi dla islandzkiego przemysłu 

energetycznego i firm międzynarodowych w zakresie: 
poszukiwania źródeł geotermalnych, wykonywania 
odwiertów, oceny i testowania studni, oceny surowców, 
badań środowiska, geofizyki morskiej, prowadzenia 
szkoleń na terenie Islandii i poza jej granicami.  
W instytucji zatrudnionych jest 72 pracowników w tym: 
26 geologów, 18 geofizyków i fizyków, 5 chemików  
i geochemików, 9 pracowników akademickich, 8 innych 
specjalistów i 6 osób obsługi technicznej.

Podczas spotkania na Uniwersytecie omówiono także 
historię rozwoju ogrzewania geotermalnego dystryktu 
w Rejkiawiku oraz jego wpływu na poprawę warunków 
życia mieszkańców. W 1930 r. rozpoczęto budowę 
sieci geotermalnego centralnego ogrzewania w 
Rejkiwiku. Było to przełomowe wydarzenie, gdyż zalety 
związane z zastosowaniem tego źródła energii szybko 
przekonały mieszkańców do coraz to nowych prób jej 
stosowania (znaczna redukcja emisji CO2 do powietrza). 
Od tego czasu np. wszystkie obiekty szkolne i wiele  
farm zbudowano w pobliżu gorących źródeł, gdyż  
zapewniały tanie i ekologiczne ogrzewanie, 
a także wypoczynek w basenach. Od połowy 
lat 30-tych wdrażano różnorodne sposoby 
korzystania z wód i energii geotermalnej:  
w balneoterapii i medycynie, przemyśle spożywczym 
(pieczenie chleba, suszenie ryb), budownictwie 
(suszenie materiałów budowlanych), w rolnictwie, itd. 
Wspomniany przełom spowodował, że Islandia stała 
się krajem, który wykorzystuje wody geotermalne  
na bardzo dużą skalę i do różnych celów. Obecnie  
za dystrybucję ciepła w Rejkiawiku odpowiedzialna jest 
firma „Orkuveita Reykjavíkur”. Rejkiawik to obecnie 
największy na Islandii okręg grzewczy, mieszka  
w nim 2/3 ludności kraju (200 tys. osób). Aby spełnić 
ich zapotrzebowanie na ciepło, eksploatowanych jest 
91 otworów geotermalnych obsługujących ciepłownie 
o łącznej mocy zainstalowanej 1150 MWt . Rejkiawik 
nie jest jedynym miastem korzystającym z energii 
geotermalnej na Islandii. Całkowita moc zainstalowana 
na terenie Islandii wynosi 1800 MWt, co pozwala 
produkować 6348 GWh ciepła rocznie. Okres grzewczy 
trwa w Islandii cały rok.

Po spotkaniu, organizatorzy zaproponowali wyjazd 
do ukształtowanej przez lawę wulkaniczną jaskini 

„Błękitna Laguna” - islandzkie uzdrowisko, położone w obszarze geotermalnym
Fot. A. Wieliczko
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Leidarendi, oddalonej o 25 km od Rejkiawiku. 
W drugim dniu, zajęcia były prowadzone na terenie 
obiektów wykorzystujących energię geotermalną tj. 

►  elektrowni geotermalnej w Hellisheiði  
 i szklarni w Hveragerdi,

Elektrownia geotermalna Hellisheiði zlokalizowana jest 
w południowo-zachodniej Islandii, w okolicy wulkanu 
Hengill. Jest największą elektrownią geotermalną  
w Islandii, dostarcza 303 MW energii elektrycznej i 133 
MW energii cieplnej w postaci gorącej wody. Celem 
elektrowni jest zaspokojenie wzrastających potrzeb 
na energię i na gorącą wodę służącą do ogrzewania 
powierzchni przemysłowych i budynków mieszkalnych. 
Energia geotermalna pozyskiwana jest z 50 odwiertów 
o głębokości 1000-2200 metrów. Wyposażona jest  
w 7 turbin w tym: 6 x 45 MW (turbiny wysokociśnieniowe) 
i 1 x 33 MW (turbina niskociśnieniowa). Ostatni etap tej 
budowy, który będzie realizowany w kolejnych latach 
przewiduje zwiększenie produkcji energii cieplnej  
do 400 MW.

Miasto Hveragerdi położone w południowo-zachodniej 
części Islandii, uznawane jest za cieplarnianą 
stolicę kraju, gdzie „gorące źródła” znajdują się  
w przydomowych ogródkach. Występują tu pola 
geotermalne (temperatura powierzchni waha się  
od 80oC do 100oC), które zostały wykorzystane przy 
budowie na tym terenie szklarni, w których panuje 
klimat tropikalny. W zwiedzanej szklarni (własność 
Uniwersytetu w Rejkiawiku) w ramach prowadzonego 
eksperymentu rosną m.in. drzewa bananowe, fikusy, 
trzmielina, winogrona, bluszcz.

►  elektrowni geotermalnej w Svartsengi,

Wiercenia w poszukiwaniu pary na obszarze 
Svartsengi rozpoczęto w 1971 r. na głębokości  
250 m, gdzie temperatura we wnętrzu wynosiła 250oC, 
w pierwszym etapie wykonano 3 otwory, najgłębszy  
na głębokość około 400 m. Dostarczana przez nie para 
wodna została wykorzystana do ogrzewania wody 
użytkowej w wymienniku ciepła, zbudowanym w 1976 
roku. Ogrzana w ten sposób woda została przesłana 
rurociągiem do pierwszych gospodarstw domowych  

Svartsengi Geothermal Plant
Fot. A. Dziura
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w Grindavíku w tym samym roku, a rok później trafiła 
do pierwszych odbiorców w Njarðvíku.

Elektrownia geotermalna Svartsengi zlokalizowana 
jest w południowo-wschodniej części Islandii, na 
półwyspie Reykjanes, na północ od Grindaviku. 
Część bogatej w minerały, gorącej wody dostarczanej  
z elektrowni odprowadzana jest do pobliskiego jeziora 
zwanego „Błękitną Laguną”, które wykorzystywane jest 
w celach balneorekreacyjnych. Obecnie elektrownia  
w Svartsengi dostarcza 75 MW energii elektrycznej  
i 150 MW energii cieplnej w postaci gorącej wody 
(90°C). Gorąca woda użytkowa, produkowana 
przez Svartsengi, po usunięciu z niej O2 i CO2 jest 
ogrzewana przez parę wodną pod wysokim ciśnieniem 
w wymiennikach ciepła do temperatury 101 – 
105°C, a następnie przesyłana do poszczególnych 
miejscowości. 

Svartsengi jest pierwszym tego typu zakładem 
na świecie, który zastosował kogenerację, czyli 
jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz 
ciepłej wody użytkowej i grzewczej.
 
W trzecim dniu pobytu, grupa wysłuchała prezentacji 
przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
który omówił korzyści ekonomiczne i społeczne 
wynikające z wykorzystywania energii geotermalnej nie 
tylko na terenie Islandii, ale także poza jej granicami. 

W ciągu 80 lat na terenie Islandii zaszły dwie zmiany 
dotyczące produkcji energii i ciepła. Zaprzestano 
stosowania tłuszczów zwierzęcych, wprowadzono 
paliwo pochodzenia węglowego, które zostaje wyparte 
przez energię geotermalną. Obecnie 85% wytworzonej 
energii w Islandii to energia ze źródeł odnawialnych 
(geotermalna). Energia ta jest wykorzystana 
bezpośrednio nie tylko jako ciepła woda użytkowa  
i energia do ogrzewania budynków, ale również służy do 
hodowli ryb. Dodatkowo jest również wykorzystywana 
w procesach przemysłowych, rozpuszczaniu 
śniegu (ogrzewanie chodników i ulic), rekreacji oraz  
w szklarniach. 

15% wytworzonej na Islandii energii pochodzi z paliwa 
kopalnego. Do 2040 r. Islandia planuje całkowite 

wykorzystywanie energii odnawialnej, nastąpi wówczas 
całkowita rezygnacja z paliw - oleju i benzyny. 

Przeszkodą w rozpowszechnianiu instalacji 
geotermalnych, wykorzystujących zasoby głębokich 
poziomów wodonośnych są wysokie koszty 
inwestycji, a także ryzyko niepowodzenia, jakie wciąż 
towarzyszy pracom poszukiwawczym. Istnieje również 
niebezpieczeństwo, że podczas jej wytwarzania 
wydostaną się z głębi ziemi szkodliwe gazy (H2S, CO2 
i minerały). Aby ocenić źródło trzeba wykonać odwierty. 
Koszt pojedynczego odwiertu wynosi 5 mln dolarów.  
W Islandii powołano Narodowy Fundusz Energetyczny, 
który w przypadkach nietrafionych odwiertów zwraca 
firmom 80% kosztów. 

Obecnie firmy islandzkie wspólnie z koncernami 
samochodowymi Toyota, Mazda prowadzą badania, 
wspierane przez Unię Europejską, dotyczące 
wykorzystania wodoru w silnikach samochodowych. 

W dalszej części spotkania o swojej działalności 
opowiedzieli przedstawiciele Islandzkiej Firmy 
Inżynieryjno-Konsultingowej VERKIS, działającej 
od 1932 r. (główna siedziba zlokalizowana jest 
na Islandii). Ponadto VERKIS posiada oddziały  
w Norwegii, Polsce (Łódź), Bułgarii i Chile. Zatrudnia 
350 specjalistów (inżynierowie i menadżerowie) 
i działa w wielu obszarach m.in. budownictwa 
przemysłowego, hydrotechniki, inżynierii środowiska, 
sieci cieplnych, projektowania dróg, mostów, innych 
obiektów inżynieryjnych, zarządzania projektami  
oraz organizacją inwestycji, planowania, projektowania 
oraz programowania systemów kontroli dla elektrowni.

W Polsce firma uczestniczyła w realizacji projektów  
w Uniejowie oraz prowadziła badania w Łowiczu, Kole 
i Zakopanym. 

W trakcie spotkania eksperci z Islandii zapoznali 
członków Sieci z korzyściami ekonomicznymi, 
środowiskowymi korzystania z energii pochodzącej 
z geotermii i zachęcali również przedstawicieli Polski 
do prowadzenia badań oraz inwestowania w projekty 
umożliwiające wykorzystywanie energii pochodzącej  
z głębi ziemi.

                                           
Za przygotowanie artykułu dziękujemy Pani Jolancie Tyce, 

członkowi Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. 
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Według badań przeprowadzonych przez Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska, pojęcie Natura 2000 
nie jest znane szerszym grupom społeczeństwa, 
a wśród znających je osób panuje przekonanie 
o negatywnym wpływie obszarów Natura 2000 
na rozwój gospodarczy regionu. Aby podnieść 
świadomość ekologiczną przedsiębiorców, i aby 
przekonać ich, że inwestowanie na obszarach 
Natura 2000 jest możliwe, od września 2011 r. 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje 
projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”. 

W ramach projektu powstało 16 tzw. Partnerstw 
Naturowych – form współpracy między przedsiębiorcami, 
instytucjami otoczenia biznesu, organami 
administracji publicznej powołanymi do wspierania 
przedsiębiorczości i ochrony środowiska. Działania 
Partnerstwa koordynuje Lider z Instytucji Otoczenia 
Biznesu, wybrany w konkursie. Partnerstwo Naturowe 
służy rozwijaniu komunikacji, wymianie doświadczeń, 
informowaniu i edukowaniu przedsiębiorców  
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. Efektem działań Partnerstw 
jest opracowywanie rekomendacji i rozwiązań 
systemowych pomocnych w prowadzeniu działalności 
gospodarczej na obszarach Natura 2000. Celem 
projektu jest również popularyzowanie odpowiedzialnej 
społecznie i środowiskowo działalności na obszarach 
Natura 2000 oraz wypracowanie właściwych praktyk  
w tym zakresie. 

Realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, 
obalanie mitów dotyczących obszarów Natura 2000 
jako przeszkody w rozwoju gospodarczym regionu, 
edukacja ekologiczna przedsiębiorców – to tylko 
niektóre z rezultatów realizacji projektu. Partnerstwa 
mogą ponadto pomagać przy opracowywaniu planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i mieć 
realny wpływ na strategię rozwoju gmin. Koncepcja 
działań każdego Partnerstwa (wypracowana 
przez jego członków) jest różna, dostosowana do 
lokalnych warunków gospodarczych i przyrodniczych. 
Partnerstwa koncentrują się np. wokół dominującej 
w danym regionie działalności gospodarczej, mogą 
funkcjonować w granicach jednego lub kilku wybranych 
obszarów Natura 2000. 

 Energetyczne Lubelskie Partnerstwo Naturowe

Profil Partnerstwa Naturowego w województwie 
lubelskim jest związany z branżą energii odnawialnej 
(OZE). Partnerstwo tworzy Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny – jako Lider, przedstawiciele 
samorządów terytorialnych oraz przedstawiciele 
przedsiębiorstw działających w sektorze energetyki 
odnawialnej (energetyka wodna, wiatrowa, solarna, 
budownictwo energooszczędne i wykorzystanie 
biomasy do produkcji energii w biogazowniach). 
Głównym celem działania Partnerstwa jest dążenie do 
samowystarczalności energetycznej gmin województwa 
lubelskiego, dzięki tworzeniu klimatu przyjaznego dla 

Przedsiębiorcze Partnerstwa Naturowe
Projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”

Spotkanie Partnerstwa Naturowego w woj. lubelskim
Fot. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
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rozwoju energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym. 
Ponadto budowanie świadomości ekologicznej 
lokalnego społeczeństwa oraz przedstawicieli 
samorządów, w tym kreowanie popytu na energię z 
odnawialnych źródeł, powołanie grup producentów 
OZE, które mogłyby ubiegać się o uzyskanie koncesji 
na obrót energią, dążenie do uproszczenia procedur 
prowadzenia działalności gospodarczej w branży 
energii odnawialnej oraz promowanie odnawialnych 
źródeł energii z naciskiem na korzyści ekonomiczne 
i ekologiczne. Partnerstwo zidentyfikowało działania, 
które mogą stymulować rozwój lokalnej gospodarki. Są 
wśród nich m.in.: 
► rozwój lokalnej mikroenergetyki i wykorzystanie 
biomasy odpadowej z przemysłu i rolnictwa do 
produkcji zielonej energii cieplnej i elektrycznej; 
► rozwój produkcji biomasy, w tym upraw roślin 
energetycznych przy zachowaniu zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich; 
► wykorzystanie obszarów Natura 2000 do produkcji 
biomasy oraz budowy instalacji OZE; 
► podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów 
Natura 2000 w powiatach tomaszowskim, bialskim, 
parczewskim oraz łukowskim i ryckim; 
► a także cykliczne konsultacje dla przedsiębiorców 
z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych 
z zakresu identyfikowania problemów utrudniających 
prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach 
Natura 2000, jak również procedur prawnych w tym 
zakresie. 
 
 Łódzkie Partnerstwo Naturowe w dolinie Rawki

Działalność Partnerstwa na terenie województwa 
łódzkiego skupiła się na jednym obszarze Natura 2000 
– na dolinie rzeki Rawki. Profil Partnerstwa określono 

jako turystyczno-rolniczo-przetwórczo-edukacyjny, 
przedsiębiorcy wchodzący w jego skład reprezentują 
branże turystyczno-rolnicze. Głównym celem jest 
zbudowanie trwałego partnerstwa działającego na 
rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Natura 
2000 Dolina Rawki oraz terenów przyległych, wzrost 
atrakcyjności gospodarczej doliny oraz zbudowanie 
silnej regionalnej marki turystycznej. Strategia działań 
partnerstwa obejmuje m.in.: 
► wytyczenie atrakcyjnych szlaków turystycznych 
oraz ich oznakowanie, 
► zbudowanie i certyfikacja bazy wypoczynkowo-
turystycznej,
► zbudowanie niezbędnej infrastruktury sanitarnej, 
drogowej, wodnej i turystycznej, 
► stworzenie punktów informacji turystycznej 
i regionalnej w każdej gminie,
► utworzenie punktów sprzedaży produktów 
ekologicznych i tradycyjnych oraz wyrobów sztuki 
ludowej, 
► zbudowanie marki Partnerstwa Naturowego 
i jej promocja, 
► opracowanie i wdrożenie zintegrowanej kampanii 
promującej walory ekologiczne i turystyczne obszaru 
Natura 2000 Dolina Rawki, 
► przedstawienie oferty produktów ekologicznych 
i tradycyjnych związanych historycznie z obszarem 
Doliny Rawki, 
► włączenie lokalnych społeczności we wspólne 
działania. 

Spotkanie Partnerstwa Naturowego w woj. łódzkim
Fot. Skierniewicka Izba Gospodarcza



Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

Sekretariat Sieci: tel. (22) 860 60 57, fax: (22) 860 60 59, kom. 514 031 964, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

NETLETTER 06/ lipiec 2013

Agroturystyczne Podkarpackie Partnerstwo Naturowe

Działania Partnerstwa z Podkarpacia koncentrują 
się wokół rolnictwa ekologicznego. Partnerstwo 
tworzą właściciele gospodarstw agroturystycznych, 
usługodawcy branży okołoturystycznej, przedsiębiorcy 
związani z rolnictwem ekologicznym, a także 
przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek 
samorządu terytorialnego. Obszary Natura 2000  
w województwie podkarpackim, z którymi związane 
jest Partnerstwo, mają wysoki, ale niewykorzystany 
potencjał przyrodniczo-kulturowy – może on być 
motorem rozwoju społeczno-gospodarczego 
zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Ze względu na rodzaj tych obszarów działania 
partnerstwa koncentrują się na wspieraniu rolnictwa 
ekologicznego oraz ekoturystyki. Szansą na poprawę 
sytuacji ekonomicznej mieszkańców jest wsparcie 
rolnictwa ekologicznego mającego pozytywny wpływ 
na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia 
się do osiągania szeroko rozumianych korzyści 
rolnośrodowiskowych. Przedstawione w trakcie 
spotkań korzyści z prowadzenia gospodarstw 
agroturystycznych oraz możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych mają zachęcić rolników  
oraz przedsiębiorców do zmiany sposobu uprawy roślin 
i hodowli zwierząt. Pomocnym rozwiązaniem może być 
również organizowanie rolników w grupy producenckie 
(GP), które wspiera Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale. Za ważne działania 
uznano również budowanie marki podkarpackich 
produktów żywnościowych – wyróżnianie znakami 
potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-
spożywczych, pochodzących z konkretnych regionów 
i wyrabianych w sposób tradycyjny. Promocja tych 
produktów wpływa również na zachowanie dziedzictwa 
kulturowego wsi, co w dużym stopniu przyczynia się  
do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich  
i rozwoju agroturystyki na Podkarpaciu.

Uczestnicy cyklu czterech spotkań w ramach 
utworzonych Partnerstw wymienili doświadczenia 

dotyczące działań podejmowanych na obszarach 
Natura 2000. Wszystkie spotkania miały charakter 
informacyjno-warsztatowy – na pierwszym uczestnicy 
określili swoje oczekiwania dotyczące działania 
Partnerstwa oraz zdiagnozowali największe, ich 
zdaniem, bariery w prowadzeniu działalności 
gospodarczej (oraz omawiali rozwiązania ułatwiające 
tę działalność). Drugie spotkanie miało charakter 
informacyjny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, którzy znając 
specyfikę przyrodniczą i gospodarczą województw 
oraz realizowane na ich obszarze inwestycje 
odpowiadali na pytania i wątpliwości przedsiębiorców. 
Goście wyjaśniali prawne aspekty dotyczące ochrony 
środowiska, a także tłumaczyli w jaki sposób 
funkcjonuje Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. 
Spotkania trzecie i czwarte były poświęcone wymianie 
dobrych praktyk i przygotowaniu rekomendacji  
oraz rozwiązań systemowych związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej  
na obszarach Natura 2000. Zdaniem Liderów, 
współpraca nawiązana w ramach Partnerstw 
Naturowych, ma szansę na trwały rozwój i kontynuację. 
Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają duże 
zapotrzebowanie na tworzenie tego rodzaju partnerstw, 
w związku z czym planowana jest kontynuacja działań 
podjętych w ramach projektu „Natura i Gospodarka – 
podstawy dialogu”. 

Szczegółowe informacje na temat działalności 
wszystkich Partnerstw – m.in. dane kontaktowe 
do Liderów, cele i zakres działań poszczególnych 
Partnerstw, sprawozdania z dotychczasowych 
spotkań są dostępne na Platformie Dialogu  
– dialog.gdos.gov.pl. Przedsiębiorcy, których 
zainteresuje działalność poszczególnych Partnerstw 
mogą włączyć się w realizację określonych przez nie 
zadań. Zapraszamy.

Maja Walczak-Kowalska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

dialog.gdos.gov.pl 
- Platforma Dialogu poświęcona projektowi „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”

projekty.gdos.gov.pl 
- serwis internetowy poświęcony projektom realizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

http://dialog.gdos.gov.pl
http://dialog.gdos.gov.pl
http://projekty.gdos.gov.pl 

