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Odkąd rozpoczęły się prace nad ustawą o OZE i pojawiły się głosy mówiące o 
zwiększeniu wsparcia dla fotowoltaiki, rynek energetyki słonecznej zaczął zyskiwać na 
atrakcyjności w oczach inwestorów.  
 
Jej rosnąca popularność to skutek m.in. stosunkowo krótkiego procesu inwestycyjnego oraz 
możliwości stabilnego ulokowania kapitału. 
 
Sytuacja na rynku charakteryzuje się jednak dużą dynamiką, ze względu na wciąż odkładane 
uchwalenie ustawy o energetyce odnawialnej, która wpłynie na poziom przychodów 
generowanych przez instalacje fotowoltaiczne. Jej uchwalenie w obecnym kształcie (projekt z 
9 października 2012 r.) pozwoliłoby na skokowy wzrost liczby elektrowni fotowoltaicznych 
w nadchodzących latach. W dokumencie pt. „Ocena skutków regulacji”, dołączonym do 
projektu ustawy o OZE, znajdują się proponowane wartości współczynników wsparcia dla 
różnych rodzajów instalacji. W przypadku tych fotowoltaicznych, montowanych poza 
budynkami, zakłada się współczynnik wsparcia na poziomie 2,75. Taki sam przyjęto w 
przedmiotowej analizie opłacalności inwestycyjnej, której kolejne etapy oraz wynik 
przedstawiono w niniejszym artykule. 
 
 
Analiza opłacalności 
 
Na wskaźniki opłacalności ma wpływ bardzo wiele zmiennych czynników. Na rentowność 
projektów fotowoltaicznych oddziałują m.in. wysokość nakładów inwestycyjnych, ceny 
sprzedaży energii elektrycznej, ceny zielonych certyfikatów, produktywność instalacji 
(uzależniona od nasłonecznienia danej lokalizacji, sprawności oraz bezawaryjności), regulacje 
prawne i środowiskowe oraz kurs walutowy. Warto również pamiętać o tym, iż podczas 
procesu inwestycyjnego farma fotowoltaiczna nie generuje żadnych przychodów, więc 
konieczne jest znalezienie źródeł finansowania przedsięwzięcia. Jeśli nie dysponujemy 
wystarczającym kapitałem własnym, należy uzyskać dofinansowanie z zewnątrz, najlepiej 
dotację. 
 
 
Przychody z farmy fotowoltaicznej 
 
Farma fotowoltaiczna generuje przychody z dwóch źródeł: z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej do sieci (ok. 30%) oraz z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia (ok. 70%). 
Cena energii elektrycznej ustalona dla instalacji OZE przez URE na 2012 r. (na 2013 r. nie 
została jeszcze ogłoszona) to 198,9 zł/MWh. Natomiast średnia cena świadectw pochodzenia, 
ustalona w oparciu o uśrednione ceny z notowań ciągłych praw majątkowych na Towarowej 
Giełdzie Energii (TGE) z okresu grudzień 2012-luty 2013 r., to 193,6 zł, co stanowi ok. 68% 
wartości opłaty zastępczej na 2012 r., tj. 286,74 zł (na 2013 r. jeszcze wskazano tej wartości). 



Produktywność farmy fotowoltaicznej uzależniona jest od nasłonecznienia występującego w 
danej lokalizacji w ciągu roku, typu zastosowanych paneli fotowoltaicznych, ustawionego 
kąta nachylenia paneli, awaryjności, poprawnego i terminowego serwisowania oraz 
ewentualnych przerw w pracy instalacji z powodu kradzieży jej elementów. Jeśli chodzi o 
nasłonecznienie, w warunkach polskich występują nieznaczne wahania w tym zakresie w 
zależności od regionu kraju. Na potrzeby analizy przyjęto, iż farma fotowoltaiczna o mocy 1 
MW wytwarza w ciągu roku 1100 MWh energii elektrycznej. Przy takich poziomach cen 
energii i świadectw pochodzenia oraz produktywności farma o mocy 1 MW powinna 
generować rocznie ok. 815 tys. zł przychodu. W kolejnych latach produktywność farmy 
maleje o ok. 1% rocznie. 
 
Wiele trudności przysparza szacowanie przyszłych cen energii elektrycznej oraz świadectw 
pochodzenia. Warto zatem wiedzieć, jak bardzo w ostatnim czasie waha się cena świadectw 
pochodzenia – w październiku 2012 r. ich cena na TGE w notowaniach ciągłych oscylowała 
wokół 230 zł, w grudniu 2012 r. wokół 180 zł, natomiast w lutym 2013 r. wynosiła ok. 115 zł, 
choć odnotowano skokowy wzrost podczas sesji 26 lutego 2013 r., kiedy to cena maksymalna 
w notowaniach ciągłych wyniosła 187,5 zł. Na poziom cen wpływają przede wszystkim 
regulacje rynku energii, które obecnie doprowadziły do sytuacji, w której występuje nadpodaż 
świadectw pochodzenia, co przyczyniło się do spadku ich wartości na TGE, a w konsekwencji 
do pogorszenia atrakcyjności inwestycyjnej całej branży OZE. Pożądane są więc działania ze 
strony Ministerstwa Gospodarki, które zniwelują obecną niepewność dotyczącą warunków 
prowadzenia działalności w następnych latach, gdyż przyszłe ceny (widełki) zielonych 
certyfikatów, które generują ok. 70% sumy przychodów z instalacji fotowoltaicznej, nie są 
znane. Dodatkowo niekorzystny jest brak chęci wielu banków do angażowania się w takie 
projekty, co spowalnia rozwój całej branży. 
 
Niezwykle istotna okazuje się też trwałość samego systemu wsparcia – obecny projekt 
zakłada 15-letni okres wsparcia i wydaje się to rozwiązaniem rozsądnym. Warto jednak w 
przyjmowanych regulacjach prawnych zawrzeć takie zapisy, które zmuszą władze do reakcji, 
gdy cena świadectw pochodzenia na rynku spadnie zbyt mocno. Do elementów ryzyka należy 
również przyszła cena energii elektrycznej – wpływają na nią zarówno czynniki 
makroekonomiczne (wzrost PKB, poziom energochłonności gospodarki), jak i regulacje 
rynku energii. 
 
Ta niestabilność systemu wsparcia (wynikająca z wahań ceny świadectw pochodzenia) 
powoduje wzrost poziomu ryzyka inwestycyjnego, co przekłada się m.in. na zwiększenie 
zainteresowania dotacjami z UE, które w oczach banków kredytujących inwestycję 
poprawiają wskaźniki określające bezpieczeństwo spłaty zadłużenia. 
 
 
Koszty inwestycyjne 
 
Wzrost zainteresowania energetyką słoneczną spowodowany jest m.in. dużą dynamiką spadku 
cen paneli fotowoltaicznych. Obecnie koszt zakupu paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW to 
ok. 2,4 mln zł. Wartość ta odnosi się do paneli monokrystalicznych pochodzenia chińskiego, 
które sprawdzają się w wielu działających już instalacjach. W tabeli 1 wyszczególniono 
główne koszty inwestycyjne konieczne do poniesienia przy realizacji elektrowni 
fotowoltaicznej o mocy 1 MW. 
 
 



Tab. 1. Koszty realizacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW 
 

Wyszczególnienie Koszt [zł] 

Panele fotowoltaiczne  2 400 000,00  

Inwertery  850 000,00  

Instalacja konstrukcji wsporczej i modułów, 
prace ziemne 

 1 165 000,00  

Wykonanie przyłącza  643 500,00  

System monitoringu, ogrodzenie, inne  270 300,00  

Razem  5 328 800,00  

 
 
Kurs przyjęty w wyliczeniach to: 1 euro = 4,2 zł. Należy podkreślić, iż zawarte w tabeli 
koszty uzależnione są w dużej mierze od lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz sposobu jej 
podłączenia i odległości od głównego punktu zasilania lub, w przypadku chęci podłączenia 
się bezpośrednio do sieci energetycznej, od odległości od najbliższej linii średniego napięcia 
15 kV. Od tego zależą m.in. koszty okablowania całej instalacji. Wybór sposobu montażu 
paneli również determinuje koszt przedsięwzięcia.  
 
Dodatkowe nakłady pochłonie system monitoringu na terenie całej farmy. Z doświadczeń  
właścicieli farm fotowoltaicznych w Niemczech wynika, że niekiedy dochodziło do kradzieży 
lub dewastacji fragmentów instalacji, więc istnieje potrzeba ich ochrony. 
 
 
Koszty eksploatacyjne 
 
Bezdyskusyjną przewagą elektrowni fotowoltaicznych nad konwencjonalnymi jest brak 
kosztów pozyskiwania paliwa wykorzystywanego do produkcji energii. Uniezależnia to 
właściciela farmy od wahań cen na rynku surowcowym i wpływa bardzo korzystnie na 
poziom rentowności operacyjnej farmy fotowoltaicznej. 
 
W pojedynczym okresie operacyjnym suma kosztów eksploatacyjnych farmy fotowoltaicznej 
o mocy 1 MW (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów odsetkowych) 
wynosi 116 547,39 zł. 
 
Do głównych kosztów eksploatacyjnych należą m.in.: 
 
• serwis – taką usługę oferują najczęściej wykonawcy instalacji fotowoltaicznych, a 
koszt obejmuje zarówno serwisowanie i nadzór poprawnej pracy instalacji, jak i np. 
przycinanie trawy wokół konstrukcji wsporczych, 
• dzierżawa gruntu – przyjęto, iż dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW potrzebna 
jest działka o wielkości 2,4 ha, a wysokość czynszu dzierżawnego to ok. 1 zł/1m2. Należy 
zastrzec, iż kwota ta różni się w zależności od regionu Polski, atrakcyjności danego gruntu, a 
także powodzenia negocjacji, 



• straty wynikające z kradzieży – na potrzeby analizy przyjęto ostrożne założenie, iż 
roczne straty z tytułu kradzieży wyniosą 1% wartości inwestycji, 
• podatek od nieruchomości – jego wysokość jest zależna od gminy, w której 
zlokalizowana będzie inwestycja, 
• zużycie energii na potrzeby własne – założono, iż zużycie energii przez farmę 
fotowoltaiczną o mocy 1 MW wyniesie 0,5 MWh miesięcznie. 
 
 
Finansowanie 
 
Nawet potencjalnie najbardziej dochodowy biznes może okazać się nieopłacalny, jeśli koszt 
kapitału będzie zbyt wysoki. W przedmiotowej analizie, oprócz kredytu inwestycyjnego i 
wkładu własnego, wzięto pod uwagę pozyskanie dotacji na 50% kosztów inwestycyjnych. Jej 
uwzględnienie uzasadnione jest dużymi wahaniami cen zielonych certyfikatów oraz znaczną 
niepewnością przyszłych cen energii. Sposób finansowania elektrowni fotowoltaicznej o 
mocy 1 MW przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tab. 2. Sposób finansowania inwestycji elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW 
 

Wyszczególnienie 

1. WIBOR 3M 3,8% 

2. Marża 3,0% 

3. Oprocentowanie kredytu [1+2] 6,8% 

4. Prowizja 1,0% 

4. Okres kredytowania (w latach) 10 

5. Kredyt jako wartość projektu 75% 

6. Procent dofinansowania z dotacji 50% 

7. Kurs euro (w zł) 4,2 

 
 
 
Wyniki analizy opłacalności 
 
Analiza opłacalności na podstawie podanych wielkości przychodów, kosztów 
inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz warunków finansowania pozwala stwierdzić, 
iż inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną jest opłacalna. Wskaźniki opłacalności 
inwestycyjnej zawarte są w tabeli 3. 
 
Obliczenia dokonane w analizie opłacalności bazują na następujących założeniach: inflacja – 
2,5%, okres prognozy równy jest planowanemu czasowi wsparcia dla instalacji OZE wg 
ostatniego projektu ustawy o OZE, tj. 15 lat, wskaźniki opłacalności oszacowano wg 
przepływów przynależnych właścicielom (FCFE) z uwzględnieniem dotacji. W zależności od 
przyjętych założeń wyniki analizy mogą być inne, co można zweryfikować, dysponując 
dobrym i przemyślanym modelem finansowym inwestycji w Excelu. 



Tab. 3. Wskaźniki opłacalności elektrowni fotowoltaicznej 
 

Wyszczególnienie 

NPV 1 824 800,97 zł 

IRR 22,15% 

Okres zwrotu 7 lat i 2 miesiące 

 
 
Warto pamiętać 
 
Przeprowadzając analizę opłacalności, należy pamiętać nie tylko o prognozie przychodów 
oraz kosztów, ale również o kosztach związanych z modernizacją lub likwidacją elektrowni 
po zakończeniu okresu eksploatacji. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na 
opłacalność tego typu przedsięwzięć są regulacje prawne z zakresu Prawa energetycznego. 
Jego bieżące śledzenie jest więc podstawą poprawnego planowania procesu inwestycyjnego. 
Wagę cen świadectw pochodzenia doskonale obrazuje fakt, iż gdyby w przedmiotowej 
analizie przyjęto, iż ich cena równa jest wartości opłaty zastępczej, to IRR inwestycji 
wyniósłby 39,44%. 
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