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OZE na Opolszczyźnie w liczbach i opiniach eksperckich. 

(wystąpienie w ramach spotkania pracowników 25.11.2015) 

 

 Autor referatu zaprezentował strukturę monografii będącej efektem realizowanego w latach 

2013-2015 tematu statutowego w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu „Społeczne konsekwencje 

wprowadzania odnawialnych źródeł energii na Śląsku Opolskim”, na którą składają się: statystyczne, 

ilościowe dane zastane, wywiady eksperckie, postawy mieszkańców okolic instalacji OZE pozyskane 

przy pomocy kwestionariusza ankiety oraz przegląd literatury przedmiotu.  

W ramach prezentacji mgr P. Solga skupił się na dwóch źródłach danych i wynikach ich 

analizy: zestawieniach statystycznych, opisujących ilościowo stan OZE w woj. opolskim na tle innych 

województw i całej Polski oraz na analizie wywiadów eksperckich przeprowadzonych metodami 

jakościowymi z osobami zajmującymi się zawodowo tematem OZE w województwie. 

 Autor we wstępnie wskazał na zmiany, jakie wprowadza w zagadnienie OZE nowa ustawa 

regulująca tę dziedzinę gospodarki (Dz.U. 2015 poz. 478. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii). Następnie przedstawił niski poziom rozwoju energetyki odnawialnej, 

jaki reprezentuje Opolszczyzna na tle innych województw – podkreślając, że jest to słaby rozwój na 

tle kraju, który z kolei sam musi nadrabiać duże zaległości w zakresie dywersyfikacji źródeł energii. 

 Mgr P. Solga wykorzystując ogólnodostępne dane statystyczne (zagregowane w systemie 

Strateg, dane GUS i dane Urzędu Regulacji Energetyki) wskazał, że Opolszczyzna jednocześnie 

produkując niewiele prądu z OZE (w 2015 r. 139MW, czyli 2,26% energii z OZE w Polsce), ma jeden 

z najwyższych poziomów zużycia prądu per capita (5MWh). Zwrócił też uwagę na to, że 71% energii 

pochodzącej z OZE w woj. opolskim produkują jedynie 3 elektrownie wiatrowe: w powiatach 

namysłowskim, nyskim i głubczyckim.  

 Autor referatu przedstawił następnie wnioski z wywiadów eksperckich, w których respondenci 

regularnie powracali do problemów z nierzetelnymi danymi, metodologią obliczeń, błędami ludzkimi 

w zbieraniu i analizie danych oraz specyfiki OZE utrudniającej zbieranie i porównywanie danych nt. 

jej wydajności. Konkluzją rozmów były następujące trudności do pokonania w ocenie rzeczywistego 

stanu OZE na Opolszczyźnie oraz poprawy tego stanu: 1) brak scentralizowanego, wiarygodnego 

systemu obliczania skali produkcji prądu z OZE; 2) dane modyfikowane bywają zgodnie z 

partykularnymi interesami firm lub instytucji je udostępnianych; 3) dane ilościowe bywają obliczane 

błędnie; 4) udostępniane zestawienia informacji nt. OZE i ich wydajności są skrajnie trudne do 

zrozumienia przez laika, co może prowadzić do zniechęcenia potencjalnych inwestorów oraz 5) 

skomplikowane i nieprzyjazne procedury administracyjne i przepisy prawa dot. zakładania nowych 

instalacji OZE wymagają owocnej współpracy i obustronnego zaangażowania na rzecz inwestycji ze 

strony inwestora i odpowiednich urzędów – zaangażowania, którego w woj. opolskim często brakuje. 

Rozwiązań dla tej długiej listy problemów – na podstawie wywiadów eksperckich i wiedzy 

zdobytej w ramach własnych badań prowadzonych wokół społecznych kontekstów OZE – autor 

referatu upatrywał w uczynieniu wiedzy o OZE przejrzystą, pewną, jednoznaczną i dostępną, w 

zorganizowanym i dobrze dofinansowanym nauczaniu szkolnym nt. zalet i wad OZE, budowaniu 

zaufania do instalacji OZE i państwowych gwarancji ich opłacalności dla prosumentów. Ponadto 

niezbędna będzie pozytywna zmiana nastawienia urzędników na mniej asekurancko-sceptyczną, 



obiektywne i ogólnodostępne badania nad szkodliwością OZE oraz – być może najważniejsze – 

stworzenie nowych i licznych miejsc pracy w branży OZE. 


