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Szanowni Państwo!      

R aport specjalny 
„Energia odna-
wialna – ener-

gia przyszłości”, który dla 
Państwa przygotowaliśmy 
w tym numerze, ma na 
celu zachęcenie samorządów do otwarcia na 
inwestycje wciąż mało popularnej w Polsce 
branży OZE (odnawialne źródła energii).
Ze względu na spore zasoby surowców kopal-
nych Polska jak dotąd w niewielkim stopniu wy-
korzystywała siły natury, takie jak wiatr, słońce 
czy woda (w przypadku wody udział ten jest 
wciąż największy) do produkcji energii. Jednak 
ze względów środowiskowych związanych z po-
lityką ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

produkowanych podczas spalania węgla, a tak-
że ze względu na bezpieczeństwo energetyczne 
i podyktowaną nim konieczność stopniowego 
uniezależniania się od dostaw ropy ze Wschodu, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w przepisach 
Unii Europejskiej, Polska musi znacznie zwięk-
szyć udział energii produkowanej ze źródeł od-
nawialnych w całkowitym zużyciu energii. 
Aby tego dokonać, konieczna jest jednak szersza 
wiedza o tym, co to jest energetyka odnawial-
na, na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy 
i samorządy chcące realizować inwestycje branży 
OZE, ale też, jakie przeszkody mogą napotkać. 
Mam nadzieję, że nasz raport pokaże Państwu 
nieznane jeszcze możliwości tego nowego, ale 
bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku.

Zapraszam do lektury!
Agnieszka Krawczyk
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