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Streszczenie. Zarówno w skali światowej, jak i krajowej obserwowany jest wzrost udziału energetyki wiatrowej  

w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój ten jest determinowany zarówno postępem technicznym,  

jak i – w znacznie większym stopniu – wdrażaniem odpowiednich instrumentów polityki klimatycznej. Obecnie 

wspierane są rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko, a za takie uważane są odnawialne źródła 

energii. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwiększanie udziału źródeł niesterowalnych w systemie 

elektroenergetycznym powoduje problemy  z planowaniem jego rozwoju i bieżącym sterowaniem. W świetle 

powyższych uwarunkowań głównym celem artykułu jest analiza wpływu wzrostu poziomu mocy zainstalowanej 

elektrowni wiatrowych na pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc. W artykule przedstawiono również w 

jakim stopniu wzrost mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych wpływa na wartość wskaźnika wykorzystania 

mocy.  

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Zmiany zachodzące w sektorze energetycznym na przestrzeni ostatnich lat potwierdzają, że 

jego transformacja jest nieunikniona. Kluczową rolę  w przedmiotowej transformacji 

odgrywają odnawialne źródła energii (OZE), które umożliwiają podejmowanie działań na 

rzecz ochrony klimatu  i rozwoju zrównoważonej oraz niskoemisyjnej gospodarki. W wielu 

krajach wdrożone zostały mechanizmy wsparcia dla energetyki odnawialnej, dzięki którym 

inwestycje w tego rodzaju projekty energetyczne stają się atrakcyjniejsze w porównaniu  

z energetyką konwencjonalną. Wsparcie rządowe, obniżenie nakładów inwestycyjnych oraz 

postęp technologiczny wpływają na przyspieszenie dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł 

energii. W skali globalnej udział OZE w całkowitym zużyciu energii pierwotnej 

systematycznie wzrasta. W 2015 roku udział ten wyniósł 13,4 % (1,823 Mtoe), co stanowi 

przyrost o 2,2% w stosunku do 2014 roku [1]. Wśród odnawialnych źródeł energii największy 

wzrost występuje w przypadku energii produkowanej  z wiatru i promieniowania 

słonecznego. W związku  z powyższym można stwierdzić, że OZE stanowią coraz ważniejszy 

element systemów elektroenergetycznych. Rozwój tych źródeł stwarza jednak poważne 

wyzwania dla operatorów systemów elektroenergetycznych, ponieważ wytwórcy nie są 

najczęściej w stanie dostarczyć rzetelnych prognoz produkcji. Stochastyczny charakter 

produkcji energii elektrycznej ze zmiennych źródeł wytwarzania stwarza również wyzwania 

dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych [2]. Jeżeli do sieci przyłączone są 

niesterowalne źródła energii odnawialnej, takie jak na przykład elektrownie wiatrowe czy 

słoneczne, pojawiają się problemy związane z jakością zasilania, stabilnością napięcia oraz 



niezawodnością sieci [3]. Wobec powyższego, wraz z rozwojem elektrowni odnawialnych 

wzrasta ryzyko zakłóceń pracy systemów elektroenergetycznych. Dlatego w celu 

minimalizacji negatywnych skutków pracy elektrowni wiatrowych w systemie 

elektroenergetycznym istotny jest rozwój technologii magazynowania energii lub instalacji 

źródeł o szybkim starcie [4]. 

 

Wśród odnawialnych źródeł energii, energetyka wiatrowa charakteryzuje się największą 

dynamiką rozwoju, zarówno w skali globalnej, jak i krajowej. Rysunek 1 ilustruje zmiany 

zachodzące w światowym sektorze energetycznym w latach 2007–2016. W 2016 roku 

całkowita moc zainstalowana wyniosła 466,5 GW, co stanowi przyrost o 988,6% w stosunku 

do 2007 roku, w którym to wartość mocy zainstalowanej wyniosła 93,6 GW. Obecnie, pod 

względem wielkości mocy zainstalowanej, energetyka wiatrowa znajduje się na drugim 

miejscu na świecie wśród wszystkich odnawialnych źródeł energii, ustępując miejsca 

wyłącznie elektrowniom wodnym.  

 

Postęp w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej można zaobserwować również w polskim 

systemie elektroenergetycznym. Rysunek 2 przedstawia zmiany poziomu mocy 

zainstalowanej w latach 2007–2016. Z końcem 2016 roku, moc zainstalowana elektrowni 

wiatrowych wyniosła 5,8 GW, co stanowi wzrost o dwa tysiące procent w stosunku do 

początku rozpatrywanego okresu, 2007 roku, kiedy to moc zainstalowana wyniosła 287,9 

MW. Przyrost ten jest rezultatem zarówno postępu technicznego, jak  

i wdrożonych instrumentów polityki klimatycznej wspierającej rozwój odnawialnych źródeł 

energii. Wprowadzanie do krajowego systemu coraz większej ilości zmiennych źródeł 

wytwarzania będzie miało poważne konsekwencje dla planowania jego rozwoju, eksploatacji 

i kontroli jakości przesyłanej energii. Kraje dysponujące znacznie większymi wolumenami 

już teraz odczuwają znaczący wpływ energetyki wiatrowej na funkcjonowanie systemu 

elektroenergetycznego [5]. 

 

Rys. 1. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej  

na świecie w latach 2007–2016, wg [1] 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

G
W



 

Rys. 2. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej  

w Polsce, w latach 2007–2016,  wg [6] 

 

Pomimo wielu zalet energetyki wiatrowej, jej rosnący udział w krajowej strukturze 

wytwarzania energii stwarza wiele nowych wyzwań na poziomie planowania i zarządzania 

systemem elektroenergetycznym. Najważniejszym zadaniem operatora systemu 

elektroenergetycznego jest ciągłe bilansowanie, tj. utrzymywanie równowagi pomiędzy 

popytem a podażą. Przyłączanie nowych niesterowalnych mocy wiatrowych utrudnia 

realizację tego zadania [7]. Problemy te są przede wszystkim rezultatem stochastycznego 

charakteru produkcji  w elektrowniach wiatrowych. W przeciwieństwie do elektrowni 

konwencjonalnych, wielkość produkcji zależy od zmiennych warunków atmosferycznych.  

 

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych zależy przede wszystkim od 

prędkości wiatru występującego na obszarze, w którym jest zlokalizowana oraz parametrów 

zainstalowanych turbin. Każda turbina charakteryzuje się indywidualną krzywą mocy, zależną 

od jej typu, stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, rodzaju płatów wirnika, czy 

stosowanych systemów regulacji. W związku  z tym, że moc generowana przez elektrownie 

wiatrowe zależy przede wszystkim od prędkości wiatru, wspomniana krzywa przedstawia 

wzajemne powiązania pomiędzy wytwarzaną mocą, a prędkością wiatru. Na krzywej mocy 

można zaobserwować trzy charakterystyczne punkty. Pierwszym z nich jest punkt startu, 

wskazujący prędkość, przy której łopaty wirnika zaczynają się obracać, powodując powstanie 

momentu mechanicznego na wale. W zależności od typu i wielkości turbiny punkt startu 

znajduje się pomiędzy prędkością wiatru na poziomie 3-4 m/s [8]. Jeżeli parametr ten będzie 

nadal wzrastać, wówczas zostanie osiągnięta maksymalna wydajność generatora i tym samym 

generacja mocy również osiągnie maksimum [9]. Dalszy wzrost prędkości wiatru może 

powodować uszkodzenia wirnika. Dlatego też przy określonej prędkości wiatru konieczne jest 

jego zatrzymanie. Na krzywej mocy prędkość ta jest określona poprzez punkt wyłączenia  

i znajduje się w przedziale 23–27 m/s [8]. W związku z charakterem pracy elektrowni 

wiatrowych na znaczeniu zyskują oceny ich wpływu na niezawodność systemów 

elektroenergetycznych [10]. Charakteryzują się one wskaźnikami, które, między innymi, 

określają udział energetyki wiatrowej  w pokryciu zapotrzebowania na moc.  
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W świetle powyższych uwarunkowań celem artykułu jest ocena wpływu zwiększenia 

zainstalowanej mocy na zdolność do pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc. 

Obliczenia bazujące na analizie statystycznej opartej na parametrach rozkładu 

prawdopodobieństwa zostały wykonane przy użyciu danych zgromadzonych dla lat 2015–

2016. W sekcji 1 artykułu analizie została poddana produkcja energii elektrycznej w 

elektrowniach wiatrowych w 2016 roku. W kolejnych sekcjach przedstawiono wpływ wzrostu 

poziomu mocy zainstalowanej na zmianę wartości wskaźnika wykorzystania mocy 

zainstalowanej oraz na pokrycie zapotrzebowania na moc.  

 

2. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ELEKTROWNI WIATROWYCH 

 

Cechą charakterystyczną produkcji energii w źródłach wiatrowych jest jej niesterowalność 

spowodowana uzależnieniem od warunków atmosferycznych. Ponadto, w przeciwieństwie do 

jednostek konwencjonalnych, zwiększenie produkcji w celu zaspokojenia chwilowego 

wzrostu zapotrzebowania na energię jest niemożliwe [11]. Na rysunku 3 zilustrowano 

zmienność produkcji w 2016 roku. Najwyższy poziom produkcji występował w okresie 

zimowym, co było rezultatem maksymalnych wartości prędkości wiatru. Występowały jednak 

również godziny, w których notowano bardzo niską produkcję. Z kolei w miesiącach letnich 

występowały godziny z wysoką wartością produkcji, pomimo faktu, że miesiące letnie 

charakteryzują się generalnie niższą wielkością generacji w elektrowniach wiatrowych. 

 

W celu wykazania zmienności produkcji energii elektrycznej przeprowadzono analizę 

statystyczną.

Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych w 2016 roku, wg [12] 

 

Dane dotyczące produkcji energii elektrycznej  w 2016 roku scharakteryzowano poprzez 

parametry rozkładu gęstości prawdopodobieństwa  i przedstawiono w tabeli 1. Przedstawione 

wyniki charakteryzują się dużym rozrzutem, na co wskazuje wysoki współczynnik 

zmienności równy 84,55%. Ponadto maksymalna wartość, która wyniosła  

w analizowanym okresie 4891,71 MWh, jest niemal 300 razy wyższa niż wartość minimalna. 

Kolejnym wyznaczonym parametrem jest kurtoza, czyli miara koncentracji wyników. Jej 

wartość informuje,  w jakim stopniu obserwacje są skupione wokół średniej. Dla porównania, 

dla rozkładu normalnego kurtoza przyjmuje wartość 0. W przypadku analizowanych danych, 
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wartość tego parametru wyniosła 0,72, co wskazuje na rozkład leptokurtyczny i koncentrację 

wartości cechy na poziomie wyższym niż w przypadku rozkładu normalnego. Kolejnym 

parametrem obliczonym w ramach badań jest skośność, będąca miarą asymetrii 

obserwowanych wyników. Dla analizowanych danych wynosi ona 1,22. Wartość dodatnia 

analizowanego parametru oznacza prawostronną asymetrię rozkładu. Dla porównania, dla 

rozkładu normalnego skośność przyjmuje wartość 0.  

 

Jak wspomniano, całkowita moc zainstalowana  w elektrowniach wiatrowych wyniosła 5,8 

GW  w 2016 roku. Najwyższa produkcja miała miejsce 8 grudnia, o godzinie 9 i wyniosła 

4891,7 MWh. Wówczas wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej kształtował się na 

poziomie 84%. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w analizowanym okresie nie wystąpiła ani 

jedna godzina, w której wartość wskaźnika wykorzystania mocy zainstalowanej przekraczała 

90%. Uszeregowaną krzywą godzinowej produkcji przedstawiono na rysunku 4. Można 

zaobserwować, że w 2016 roku przez liczbę godzin równą ponad 50% czasu rocznego 

wskaźnik poziomu mocy zainstalowanej kształtował się na poziomie nieprzekraczającym 

20%.  

Tabela 1.  Parametry rozkładu gęstości prawdopodobieństwa produkcji energii elektrycznej z elektrowni 

wiatrowych  w 2016 roku 

 

Parametr Jednostka Wartość 

Wartość maksymalna MWh 4891,71 

Wartość minimalna MWh 17,55 

Średnia MWh 1331,07 

Odchylenie standardowe MWh 1125,39 

Dominanta MWh 766,19 

Mediana MWh 950,31 

Współczynnik zmienności % 84,55 

Skośność – 1,22 

Kurtoza – 0,72 

 

 

 

Rys. 4. Uszeregowana krzywa produkcji energii elektrycznej  

z elektrowni wiatrowych w 2016 roku,  wg [12] 
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3. ZDOLNOŚĆ ELEKTROWNI WIATROWYCH DO POKRYCIA KRAJOWEGO 

ZAPOTRZEBOWANIA 

 

Jedną z kluczowych kwestii dla stabilności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

jest wskazanie czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, wzrost udziału mocy zainstalowanej w 

elektrowniach wiatrowych może przyczynić się do pokrycia krajowego zapotrzebowania na 

moc. W artykule przeprowadzono analizę dla lat 2015 i 2016. Należy zaznaczyć, że moc 

zainstalowana w analizowanym okresie wzrosła o 26,9%, z 4852 MW w 2015 roku do 5811,2 

MW w 2016 roku [6].  

 

Pierwszym etapem wykonanych obliczeń było porównanie wykorzystania mocy 

zainstalowanej  w latach 2015–2016. Zebrane wyniki przedstawiono w sposób graficzny na 

rysunku 5. Zarówno w 2015, jak i w 2016 roku wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej 

na poziomie 0–10% występował przez największą liczbę godzin w roku. Należy zwrócić 

uwagę, że wraz ze wzrostem wartości omawianego wskaźnika maleje liczba godzin podczas 

których jest on osiągany. Wartość przedmiotowego wskaźnika na poziomie wynoszącym 

ponad 40% występowała łącznie przez 2130 godzin w 2015 roku (24,3% całego roku) oraz 

przez 1548 godzin (17,6%). Ostatecznie wskaźnik osiąga wartość na poziomie 80–90% przez 

175 godzin w 2015 roku i przez 50 godzin w 2016 roku. Wskaźnik wykorzystania mocy 

zainstalowanej na poziomie powyżej 90% wystąpił przez 15 godzin 2015 roku. W 2016 roku 

taka sytuacja nie miała miejsca wcale. Otrzymane wyniki wskazują, że wzrost zainstalowanej 

mocy  w analizowanych latach nie przełożył się na wzrost wartości wskaźnika wykorzystania 

mocy zainstalowanej. 

 

Rys. 5. Wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych w latach 2015–2016, wg [12] 

 

Podstawowym warunkiem stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego jest wymóg 

ciągłego utrzymywania równowagi pomiędzy popytem,  a podażą. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, że bilansowanie to nie tylko zapewnienie zdolności produkcyjnej na poziomie 

zapotrzebowania konsumentów, ale również utrzymywanie rezerw mocy wytwórczych. 
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Usługi systemowe, takie jak rezerwa wirująca, praca interwencyjna  

i interwencyjna rezerwa zimna, odgrywają kluczową rolę w przypadku rozbieżności prognoz 

lub sytuacji awarii elektrowni czy sieci przesyłowej.  

 

Przyjmuje się, że wprowadzenie nowych jednostek wytwórczych do systemu 

elektroenergetycznego powinno poprawić jego bezpieczeństwo. Jednak wzrost pewności 

pokrycia zapotrzebowania na energię nie jest proporcjonalny do wzrostu mocy zainstalowanej 

w elektrowniach wiatrowych [13].  W jednostkach konwencjonalnych produkcja energii jest 

planowana i dostosowywana do panującego popytu. Natomiast w przypadku niesterowalnych 

źródeł wytwarzania produkcja zależy przede wszystkim od warunków atmosferycznych.  

 

Wielkość krajowego zapotrzebowania na moc zawiera zarówno zapotrzebowanie na moc 

odbiorców końcowych, jak i potrzeby własne elektrowni i straty przesyłowe. Ponadto jest 

bilansowana przez wartości reprezentujące wielkości wymiany międzynarodowej. W Polsce 

zapotrzebowanie na moc jest zaspokajane przede wszystkim przez jednostki wytwórcze 

opalane węglem kamiennym i brunatnym. Całkowita moc zainstalowana w 2016 roku 

wyniosła 41 396 MW,  z czego moc zainstalowana w elektrowniach węglowych wyniosła 

68,81% [14]. Należy mieć na uwadze, że udział węgla w strukturze energetycznej kraju 

systematycznie maleje, między innymi na korzyść elektrowni wiatrowych, które w 2016 roku 

stanowiły 14% mocy zainstalowanej [14]. W związku z powyższym istotne jest określenie 

zdolności elektrowni wiatrowych do pokrywania krajowego zapotrzebowania na moc. 

 

W celu obliczenia zdolności elektrowni wiatrowych do pokrycia zapotrzebowania na moc 

analizie poddano dane historyczne za lata 2015–2016. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 2016 

r. był rokiem przestępnym. Wyniki wykonanych obliczeń zostały przedstawione na rysunku 

6. Skala osi x została dopasowana celowo, ponieważ w analizowanych latach nie wystąpiły 

godziny, w których energetyka wiatrowa pokrywała więcej niż 40% krajowego 

zapotrzebowania na moc. Przez większość czasu rocznego, tj. przez 4293 godziny w 2015 

roku i przez 4200 godzin w 2016 roku elektrownie wiatrowe pokrywały nie więcej niż 5% 

zapotrzebowania na moc. Przez 2392 godziny w 2015 roku i 2293 godziny w 2016 roku 

pokrywały zapotrzebowanie na moc  w zakresie 5–10%. Z kolei zdolność do pokrycia 

obciążenia na poziomie 10–20% występowała o 215 godzin więcej w 2015 roku. 

Interesującym wynikiem okazała się liczba godzin, w których elektrownie wiatrowe 

pokrywały krajowe zapotrzebowanie na moc w zakresie 20–30%. W 2016 roku okres ten był 

dwa razy dłuższy niż w roku poprzednim. Jednak  w zestawieniu z pozostałymi wynikami nie 

jest dopuszczalne powiązanie tych wyników z wzrostem mocy zainstalowanej.  



 

Rys. 6. Pokrycie zapotrzebowania na moc krajowego systemu elektroenergetycznego przez elektrownie 

wiatrowe w latach 2015–2016, wg [12], [15] 

 

Tabela 2.  Parametry rozkładu gęstości prawdopodobieństwa zdolności elektrowni wiatrowych do pokrycia 

zapotrzebowania na moc w latach 2015–2016 

 

Parametr Jednostka 2015 2016 

Moc zainstalowana MW 4582,0 5807,4 

Wartość maksymalna % 31,04 35,26 

Wartość minimalna % 0,04 0,59 

Średnia % 6,8 7,3 

Odchylenie standardowe % 5,67 6,24 

Mediana % 5,16 5,3 

Współczynnik zmienności % 83 86 

Skośność – 1,11 1,31 

Kurtoza – 0,73 1,31 

 

W tabeli 2 przedstawiono parametry rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Współczynnik 

zmienności, który oznacza rozrzut wartości, jest wysoki dla obu rozważanych lat. Zmienność 

produkcji energii elektrycznej z energetyki wiatrowej charakteryzuje również różnica 

pomiędzy wartościami maksymalnymi i minimalnymi, która w 2015 roku wyniosła 4551 

MW, a w 2016 roku 5772 MW. Należy zauważyć, że w analizowanych latach występowały 

godziny, w których energetyka wiatrowa praktycznie nie pokrywała istniejącego 

zapotrzebowania. Wartość skośności w obydwu przypadkach znajduje się na zbliżonym 

poziomie  i przyjmuje wartość powyżej zera. Wynika z tego, że rozkład jest asymetryczny 

prawostronnie. Wartości kurtozy różnią się od siebie, jednak w obu przypadkach są dodatnie, 

co wskazuje na koncentrację wyników wokół średniej.  
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4. PODSUMOWANIE 

 

Wzrastający udział energetyki wiatrowej generuje szereg nowych wyzwań dla sektora 

elektroenergetycznego. Znaczący udział niesterowalnych źródeł wytwórczych powoduje 

bowiem problemy z utrzymaniem stabilności funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.  

 

W artykule przeanalizowano, czy wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych 

wpływa na wartość wskaźnika wykorzystania mocy zainstalowanej. Wyniki obliczeń nie 

potwierdziły, że taka zależność występuje. Zainstalowanie nowych 959,2 MW w 

elektrowniach wiatrowych nie wpłynęło istotnie na wzrost wartości analizowanego 

wskaźnika. Wskazane są jednak kolejne badania  w przedmiotowym zakresie mając na 

uwadze, że zapisy nowej ustawy dotyczącej energetyki wiatrowej zmniejszają możliwości 

inwestycyjne pod względem powierzchni kwalifikujących się do elektrowni wiatrowych 

[16],[17]. 

 

Ponadto sprawdzono, czy wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych wpływa 

na ich zdolność do pokrywania zapotrzebowania na moc. W tym celu wykorzystano dane z lat 

2015–2016 dotyczące wielkości produkcji energii elektrycznej  z elektrowni wiatrowych oraz 

krajowego zapotrzebowania na moc. Z analizy wykonanych obliczeń wynika, że wzrost mocy 

zainstalowanej nie wpływa bezpośrednio na zdolność elektrowni wiatrowych do pokrycia 

obciążenia. Należy również zauważyć, że w analizowanych latach występowały godziny, w 

których energetyka wiatrowa praktycznie nie pokrywała istniejącego zapotrzebowania. 
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THE ROLE OF WIND POWER GENERATION IN THE LOAD CARRYING 

CAPABILITY 

 

Key words: wind power, wind generation, load carrying capability 

 

Summary. The wind power share in energy systems is increasing each year. This situation takes place both 

worldwide and in Poland. Currently, the solution with positive impact on the environmental are subsidized. 

Among them are the renewable energy source. The technology development and implementation of climate 

policies cause the investments in wind energy grows exponentially. The renewable energy source development 

has many advantages, such as positive impact on environmental or climate changes. Hoverer, it should also be 

noted that the appearance the variety resources in energy system lead to challenges with planning and operating. 

In view of the above, the main purpose of this article is assessment the load carrying capability of wind power 

plants. Furthermore, the authors point out to what extent the increase of total installed capacity impacts on the 

possibility its use by transmission system operator. 
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