
Czynniki stymulujące wdrażanie energetyki wiatrowej 
oparte na włączeniu społecznym

FACTSHEET #2

Skuteczne strategie zwiększające akceptację 
energetyki wiatrowej przez lokalną 
społeczność są silnie związane z kontekstem 
lokalnym oraz warunkami, w jakich pojawia 
się sprzeciw wobec inwestycji wiatrowych. 
Warunki te mogą być mocno zróżnicowane. 
Podczas gdy działania służące pokonywaniu 
barier wobec wdrażania energetyki 
wiatrowej opartego na włączeniu 
społecznym przybierają w Europie różne 
formy, to kilka kluczowych czynników ma 
zasadnicze znaczenie w stymulowaniu 
akceptacji we wszystkich przypadkach.

W ramach projektu WinWind 
przeprowadzono analizę porównawczą 
10 studiów przypadku z Europy i zbadano 
jak duży wpływ na pokonywanie barier 
akceptacji społecznej mają różnorodne 
zidentyfikowane czynniki stymulujące 
rozwój energetyki wiatrowej. 
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Obraz: Unsplash/ taz-b-k

WinWind zakłada, że „czynnik 
stymulujący” to czynnik, mający 
zastosowanie w wielu kontekstach, 
który pozytywnie wpływa na 
akceptację społeczną inwestycji 
wiatrowych, a także ich przyjęcie 
przez lokalną społeczność. 

Na drodze analizy wybranych najlepszych 
praktyk w ramach projektu, zidentyfikowano 
14 czynników stymulujących społeczną/
lokalną akceptację energetyki wiatrowej 
(zob. tabela). Zidentyfikowane czynniki 
stymulujące o największym wpływie 
związane są z trzema najważniejszymi 
elementami: uczestnictwem w procesie, 
partycypacją finansową i zaufaniem.

Inwestycje wiatrowe często wiążą się z 
wyzwaniami natury społecznej, gospodarczej 
i środowiskowej, które utrudniają ich 
realizację. Bariery te można jednocześnie 
szybko obrócić w możliwości, jeżeli w danej 
społeczności uda się znaleźć rozwiązanie 
odpowiednie do potrzeb i kontekstu.

Kategoria Czynnik stymulujący Liczba

Charakterstyka techniczna Innowacyjność technologii 4

Środowisko Krajobraz 9

Środowisko Bioróżnorodność 8

Środowisko Emisje gazów cieplarnianych 4

Partycypacja finansowa Wpływ na lokalną gospodarkę 18

Partycypacja finansowa Aktywna partycypacja finansowa 8

Partycypacja finansowa Bierna partycypacja finansowa 17

Cechy indywidualne Poczucie współodpowiedzialności 7

Uczestnictwo w procesie Przejrzysta komunikacja 20

Uczestnictwo w procesie Formalne uczestnictwo w procesie 14

Uczestnictwo w procesie Nieformalne uczestnictwo w procesie 17

Rynek Bezpieczeństwo dostaw energii 7

Zarządzanie Przywództwo polityczne 14

Zaufanie Wiarygodność/zaufanie 13

Tabela: Najczęstsze czynniki stymulujące akceptację zidentyfikowane w analizowanych 
najlepszych praktykach WinWind. Tabela prezentuje główne kategorie czynników 
stymulujących, zidentyfikowanych w ramach projektu, jak i ogólne czynniki wybrane 
spośród różnych przypadków najlepszych praktyk. Znaczenie poszczególnych czynników 
stymulujących oceniono w kolumnie „liczba”. Im wyższa liczba, tym większe znaczenie 
czynnika stymulującego w spektrum różnych przypadków oraz jego potencjalny wpływ na 
zwiększenie akceptacji społecznej. Więcej informacji dotyczących metodyki znajduje się w 
Wyniku 4.3 projektu WinWind. 



Gospodarcze czynniki 
stymulujące

Pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę

Inwestycje wiatrowe oparte na włączeniu 
społecznym mogą generować znaczącą 
wartość dodaną na poziomie regionalnym 
lub lokalnym: od przychodów z podatków 
dla gmin po zwiększoną aktywność 
lokalnych firm i zwiększenie lokalnego 
zatrudnienia. 

a Obywatele i społeczności mogą w ten 
sposób osiągać bezpośrednie korzyści 
oraz korzystać ze swojego prawa do 
decydowania o rodzaju energii, którą 
zużywają i kupują, jak i wspierać 
lokalną zrównoważoną produkcję.

a  Obywatele mogą również osiągać 
pośrednie korzyści z realizacji inwestycji 
wiatrowych, na przykład poprzez 
płatności czynszu dzierżawnego 
na rzecz mieszkańców lub poprzez 
specjalne taryfy energii elektrycznej. 

Fundacje społeczne i lokalne fundusze są 
skutecznym rozwiązaniem umożliwiającym 
kierowanie przychodów do lokalnej 
społeczności.

a Korzystne ramy regulacyjne i zachęty 
finansowe umożliwiające osiąganie 
przez obywateli bezpośrednich 
korzyści z produkcji energii 
elektrycznej, jej zużycia i dystrybucji 
mają zasadnicze znaczenie dla 
ułatwienia akceptacji.

a  Samorządy lokalne mogą pełnić 
funkcję informatorów, mediatorów 
oraz udziałowców, lecz należy im 
umożliwić przyjęcie tej roli.
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Obniżki podatków na Sardynii i 
zobowiązania w odniesieniu do 
krajobrazu 

Realizując wysoce partycypacyjne 
podejście, deweloper, władze lokalne i 
lokalna społeczność wspólnie uzgodnili, 
że lokalna gmina otrzyma 2% rocznych 
przychodów brutto uzyskanych z 
każdej kilowatogodziny dostarczanej 
do sieci. Stało się to podstawą 
dla ponad 20 rodzajów lokalnych 
działań społecznych. Obywatele 
mogli decydować bezpośrednio o 
przeznaczeniu środków. 

Społeczne farmy wiatrowe w 
Szlezwiku-Holsztynie

W przypadku trzech społecznych farm 
wiatrowych w Szlezwiku-Holsztynie, 
które są własnością głównie 
miejscowych rolników, właścicieli 
gruntów i mieszkańców, stworzono 
modele łączenia dzierżawionych 
gruntów, co umożliwia czerpanie 
korzyści z dzierżawy również tym 
właścicielom, których gruntów nie 
przeznaczono pod instalacje turbin. 
W jednym przypadku ustanowiono 
system, na podstawie którego 1% 
rocznych przychodów zasila budżet 
lokalnej organizacji non-profit. W 
pozostałych przypadkach utworzono 
fundację społeczną w celu wspierania 
zabiegów służących oszczędzaniu 
energii dla lokalnej społeczności oraz 
innych działań.

Obraz: ENEA

Obraz: Bürgerwindpark Neuenkirchen
Spółdzielnia energetyczna 
Som Energia 

Posiadająca ponad 50 000 członków 
Som Energia jest pierwszą i obecnie 
największą spółdzielnią energetyczną 
w Hiszpanii. Kluczem do jej sukcesu 
jest fakt, że spółdzielnia Som Energia 
daje 100-procentową gwarancję, że 
energia kupowana przez jej członków 
pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Obraz: Som Energia

Punkt doradczy energetyki 
wiatrowej w Turyngii

Placówka ta wspiera już na 
początkowym etapie procesu 
przygotowania inwestycji właścicieli 
gruntów oraz zainteresowane gminy 
poprzez świadczenie bezpłatnego 
doradztwa. De facto Podmiot ten 
ułatwia akceptację energetyki 
wiatrowej poprzez zapewnienie 
powszechnego dostępu do 
informacji oraz zachęcanie do 
rozwijania mechanizmów podziału 
korzyści. W Turyngii w latach 
2014–2018 w sektorze energii 
wiatrowej powstało około 3000 
nowych miejsc pracy. Choć wzrost 
zatrudnienia można przypisać 
raczej skutecznemu planowaniu na 
szczeblu krajowym, to uważa się, 
że Placówka ma pośredni wpływ na 
tworzenie miejsc pracy.

Obraz: Servicestelle Windenergie Thüringen

a  Tworzenie zatrudnienia na 
poziomie lokalnym jest jednym 
z najskuteczniejszych sposobów 
(skuteczniejszym od poprawy 
miejscowej infrastruktury) na szybkie 
zwiększenie akceptacji społecznej, a 
deweloperzy powinni mieć obowiązek 
wykazywania maksymalnych korzyści 
lokalnych inwestycji dla społeczności.

a  Wizja finansowania projektów 
społecznych cieszących się 
lokalnym zainteresowaniem z części 
przychodów generowanych przez 
inwestycję wiatrową jest bardzo 
atrakcyjna dla lokalnej społeczności.

Partycypacja społeczna

Aktywne zaangażowanie obywateli zarówno 
we współodpowiedzialność za energetykę 
wiatrową, jak i jej finansowanie może być 
kluczowe dla uzyskania koniecznej akceptacji. 
To uczestnictwo można umożliwić poprzez 
różne formy partycypacji społecznej.



Społeczne czynniki stymulujące

Przywództwo polityczne i zobowiązania 

Lokalni przywódcy oraz lokalne zobowiązania 
i motywacje polityczne są kluczowe w 
uzyskiwaniu akceptacji społecznej.

Burmistrzowie i „lokalni liderzy” pełnią 
funkcję inicjatorów zmian, mediatorów i 
wizjonerów w odniesieniu do wdrażania 
energetyki wiatrowej opartego na 
włączeniu społecznym. Odgrywają oni 
istotną rolę w gromadzeniu przeciwników 
i zwolenników energetyki wiatrowej w 
celu przeprowadzenia konstruktywnego 
dialogu. Popieranie inwestycji przez 
lokalnego lidera okazuje się być kluczowe w 
pokonywaniu potencjalnych przeciwności.

a  Zaangażowanie lokalnych liderów i 
akceptacja ze strony przeciwników 
może zagwarantować, że inwestycje 
wiatrowe staną się częścią nadrzędnej 
strategii lokalnych władz na rzecz 
bardziej zrównoważonej przyszłości. 
To gwarantuje nie tylko lepszą 
integrację polityk i działań, lecz 
również możliwość współpracy z całą 
społecznością na rzecz wspólnego celu.
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Gmina 
Kisielice

W polskim mieście Kisielice burmistrz 
miał jasną wizję lepszej przyszłości 
dla lokalnej gospodarki 
i mieszkańców. Burmistrz pełnił 
funkcję nie tylko lokalnego lidera, 
lecz również mediatora pomiędzy 
deweloperami i mieszkańcami, 
a także odegrał kluczową rolę w 
znalezieniu sposobów na uzyskanie 
finansowania, realizację i promowanie 
lokalnych inwestycji wiatrowych na 
skalę międzynarodową.

Obraz: Municipality of Kisielice

Zaufanie i wiarygodność

Wysoki poziom zaufania pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi stronami to 
kwestia zasadnicza. Nie należy lekceważyć 
skuteczności działań ukierunkowanych na 
zwiększenie wiarygodności deweloperów, 
jak i samorządów lokalnych.

a  Dobrowolne zobowiązania, kodeksy 
postępowania i inicjatywy w 
odniesieniu do etykietowania mają 
ogromne znaczenie dla wspierania 
pomyślnej współpracy i wymiany 
pomiędzy lokalną społecznością i 
deweloperami. 

a  Gminy powinny proaktywnie 
angażować się w inwestycje 
wiatrowe, w tym inwestować własne 
środki, w celu uwiarygodnienia 
inwestycji i dawania przykładu innym 
interesariuszom.

Repowering 
w Abruzzo

We włoskim regionie Abruzzo 
dobrowolny kodeks postępowania 
uzgodniony pomiędzy deweloperami 
określa kluczowe założenia 
i zasady, których należy przestrzegać 
przy realizowaniu lokalnych 
inwestycji wiatrowych. Posłużył 
on jako gwarancja wobec lokalnej 
społeczności, że jej obawy nie 
zostaną zignorowane. Proces 
repoweringu przeprowadzono 
płynnie i w efekcie stare turbiny 
wiatrowe, każda o mocy 0,6-0,7 
MW, zostały wymienione na nowe 
turbiny o mocy 2-4 MW.

Obraz: Crinali

Przejrzysta komunikacja

Przejrzysta komunikacja pomiędzy 
deweloperami, władzami lokalnymi i innymi 
zainteresowanymi stronami to kluczowy 
warunek pomyślnej inwestycji. Powinna 
ona opierać się na przekazywaniu łatwo 
dostępnych, obiektywnych i wiarygodnych 
informacji dotyczących skutków, korzyści i 
kosztów inwestycji wiatrowej. 

Gran Canaria – 
wiatr i woda 

Na Gran Canarii, gdzie energia 
elektryczna z farmy wiatrowej zasila 
zakład odsalania wody morskiej, 
deweloperzy i władze lokalne 
wykorzystali istniejące placówki 
edukacyjne do wypracowania 
zrozumienia i wyjaśnienia powodów 
istnienia tej farmy wiatrowej. Szkoły 
otrzymały różnorodne materiały 
informacyjne, jak np. plakaty i 
broszury, umożliwiające nawet 
małym dzieciom zrozumienie tematu.

Obraz: Unsplash / Sweet ice cream photography

a  Od samego początku inwestycji, 
informacje powinny być 
rozpowszechniane w sposób 
przejrzysty i obiektywny. Entuzjazm 
dobrze poinformowanych obywateli 
może mieć bardzo pozytywny wpływ 
na realizację inwestycji.

a  Deweloperzy powinni przekazywać 
klarowne informacje pozbawione 
specjalistycznego żargonu. 
Przystępne informacje oraz ich 
rozpowszechnianie powinny być 
elementami obligatoryjnymi dla 
deweloperów.



Skuteczne uczestnictwo: formalne i 
nieformalne sposoby zaangażowania

Zapewnienie mieszkańcom oraz 
odpowiednim zainteresowanym stronom 
możliwości angażowania się w projekt 
ma zasadnicze znaczenie. Jest to często 
podyktowane uregulowaniami ustawowymi, 
lecz jest to również doskonała możliwość 
zwiększenia akceptacji społecznej i 
zapewnienia płynnego procesu planowania 
i powstawania farmy wiatrowej. 
 

Mieszkańcy muszą być informowani na 
czas o procedurze lokalizacyjnej oraz o 
swoich możliwościach zgłaszania obaw. 
Konieczne jest promowanie „realnej” i 
„systematycznej” partycypacji. W praktyce 
oznacza to, że obywatele muszą czuć, że 
mają możliwość wywierania wpływu na 
faktyczne decyzje polityczne. 
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Fosen 
Dialog Społeczny II

Poza kilkoma cyklami wysłuchań 
publicznych krajowy organ 
koncesyjny NVE zorganizował około 
30 spotkań publicznych i około 35 
spotkań, które odbyły się przy udziale 
władz lokalnych i regionalnych. 
Celem tych spotkań było 
zapewnienie ogółowi społeczeństwa 
przestrzeni do wyrażania poglądów 
oraz odniesienie się do aspektów, 
które należy rozważyć w celu 
podjęcia decyzji, czy projekt jest 
możliwy do zrealizowania.

Fosen 
Dialog Społeczny I

W norweskim mieście Fosen 
regulator skutecznie połączył 
proces konsultacji dla czterech 
inwestycji wiatrowych i rozważył 
ich wzajemne wady i zalety. 
Proces konsultacji obejmował 
kilka możliwości wypowiedzenia 
się przez zainteresowane strony 
w drodze wysłuchań publicznych, 
które ogłoszono w kilku gazetach 
oraz poinformowano o nich władze 
lokalne odpowiednich gmin, lokalne 
i regionalne grupy interesów, jak i 
ministerstwa i dyrekcje na szczeblu 
krajowym.

Obraz: CICERO

Obraz: CICERO

Uczestnictwo wykraczające poza 
formalne wymogi partycypacji ustawowej 
obejmujące procesy dobrowolne może 
być również skutecznym narzędziem 
zwiększania akceptacji.

a  To, jaka jest najodpowiedniejsza 
forma umożliwienia nieformalnej 
partycypacji obywateli, zależy od 
kontekstów lokalnych, a konkretnie od 
dostępności środków finansowych i 
zasobów ludzkich na przeprowadzenie 
takiego dodatkowego dialogu. 

a  Jako że nieformalny dialog daje 
możliwość ciągłego dialogu pomiędzy 
zainteresowanymi obywatelami 
oraz władzami publicznymi 
i deweloperami, należy go 
przeprowadzać jak najczęściej się da. 

Obraz: Unsplash / Luo Lei



Bodźce środowiskowe

Neutralny lub pozytywny
wpływ na krajobraz

Ochrona lokalnego krajobrazu, zarówno 
jego wartości fizycznej, jak i społeczno-
kulturowej, przed negatywnym wpływem 
farm wiatrowych ma zasadnicze znaczenie. 
Bez względu na to, czy ten wpływ 
jest rzeczywisty czy pozorny, może on 
wywoływać duży opór względem energetyki 
wiatrowej i dlatego należy odnieść się do 
niego w sposób kompleksowy.

a  Działania minimalizujące wpływ 
farm wiatrowych na krajobraz są 
skuteczniejsze w stymulowaniu 
akceptacji społecznej niż te, które 
rekompensują ich negatywny wpływ. 

a  Polityka musi tworzyć ramy, które albo 
zachęcają, albo promują deweloperów 
minimalizujących wpływ na krajobraz 
– w odróżnieniu od tych, którzy 
proponują przeprowadzenie działań 
kompensacyjnych w szerszym obszarze.
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Proaktywna architektura 
krajobrazu I

W północnoliwońskim rezerwacie 
biosfery na Łotwie społeczność 
lokalna mogła zgłosić sprzeciw 
wobec wdrażania energetyki 
wiatrowej w konkretnych obszarach 
poprzez włączenie jej w konsultacje 
publiczne i objęcie jej badaniem opinii 
publicznej (pośród mieszkańców tego 
samego obszaru) na temat tego, co 
należy uznawać za charakterystyczny 
„łotewski” krajobraz. Dzięki temu 
zreazlizowano proces planowania 
skutecznie integrujący wartości 
społeczno-kulturowe.

Proaktywna architektura 
krajobrazu II

Aby ograniczyć potencjalne ryzyko, 
jakie farmy wiatrowe stwarzają dla 
ptaków i nietoperzy w Rezerwacie 
Biosfery Północnej Liwonii na 
Łotwie, opracowano instrument 
służący do mapowania ryzyka i 
identyfikacji jego potencjalnych 
obszarów. Jest to skuteczne 
narzędzie zapewniające istotne 
i obiektywne informacje, które 
ostatecznie przekładają się na 
mniejszą liczbę konfliktów między 
deweloperami, a władzami 
publicznymi i organizacjami 
ekologicznymi.

Pozytywny lub neutralny wpływ
na bioróżnorodność/faunę

Działania podejmowane w celu ochrony 
fauny i bioróżnorodności, zarówno jej 
wartości fizycznej, jak i społeczno-
kulturowej, przed potencjalnym 
negatywnym wpływem.

a  Powinny obowiązywać bardziej 
rygorystyczne wymagania związane ze 
specyfiką danego miejsca, wykraczające 
poza istniejące przepisy dotyczące 
Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

a  Instrumenty oceny powinny być 
wykorzystywane do identyfikacji 
zagrożeń na poziomie lokalnym i 
określania preferencyjnych obszarów 
w regionie dla rozwoju energetyki 
wiatrowej. 

Obraz: Unsplash / Anastasia Palagutina

Obraz: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad

Obraz: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad



Wiele czynników- jeden cel 

Czynniki stymulujące akceptację społeczną 
mają pewne uniwersalne zastosowanie, 
mimo że ich znaczenie i wpływ różnią się 
w zależności od danego kontekstu. Ważne 
by mieć świadomość, że żadne działanie 
nie powinno być podejmowane wyłącznie 
z powodu tylko jednego wyizolowanego 
czynnika. Ostatecznie to kombinacja 
czynników, najbardziej odpowiednia 
dla kontekstu i społeczności, sprawia, 
że projekty energetyki wiatrowej są 
społecznie akceptowalne. 

• Poczucie włączenia w proces: 
Podczas gdy kluczowe jest łączenie 
różnych bodźców, to czynniki 
związane z pozytywnym wpływem na 
lokalną gospodarkę, jak i uczestnictwo 
w procesie oraz aktywna lub bierna 
partycypacja finansowa zdają się 
być najistotniejsze w zwiększaniu 
akceptacji społecznej. Zwłaszcza 
ten ostatni czynnik często wiąże 
się z wyższym poziomem osobistej 
współodpowiedzialności, innym 
istotnym czynnikiem stymulującym 
akceptację społeczną.

WinWind Factsheet #2: Czynniki stymulujące wdrażanie energetyki wiatrowej oparte na włączeniu społecznym
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• Mieszanie i łączenie: Związek 
pomiędzy poszczególnymi czynnikami 
stymulującymi nie zawsze jest jasny 
i w dużej mierze zależy od lokalnego 
kontekstu. Zwłaszcza zaufanie zdaje się 
nie być bardzo zależne od partycypacji 
(finansowej) i może być wzbudzane 
poprzez inne czynniki stymulujące, 
takie jak skuteczne uczestnictwo 
formalne i nieformalne włączenie w 
proces przez silne przywództwo. 

• Kontekst: Choć zaprezentowane 
czynniki stymulujące okazały się 
skuteczne we wszystkich przypadkach, 
to na podstawie analizowanych 
najlepszych praktyk można wyznaczyć 
więcej czynników stymulujących. 
Te czynniki, chociaż mają ogromne 
znaczenie, mogą odnosić się wyłącznie 
do bardzo małej liczby przypadków 
obejmujących konkretne konteksty. 
Na przykład w sytuacjach, gdzie 
energetyka wiatrowa może znacząco 
przyczynić się do zabezpieczenia 
dostaw ważnego zasobu, jak np. 
czysta woda lub energia (np. na 
wyspach), najważniejszym czynnikiem 
stymulującym zdaje się być 
konieczność dostępu do tańszego i 
czystszego rodzaju energii.
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