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1. STRESZCZENIE  

 

 

Łączna moc zainstalowana w systemach 

fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku 

wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji PV wg 

danych URE to ponad 99 MW. Pozostałe 

100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach 

podłączonych do sieci, ale nie korzystających z 

systemu zielonych certyfikatów. Głównymi 

wytwórcami energii w mikroinstalacjach są 

osoby fizyczne, coraz częściej jednak instalacje 

takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób 

fizycznych dominują  instalacje mniejsze – 

mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % 

wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u 

osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców 

powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe – 

instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 % 

W samym 2016 roku powstało ponad 

101 MW nowych mocy w fotowoltaice, z czego 

ok. 73 MW w mikroinstalacjach.  

Obroty na polskim rynku fotowoltaiki w 

2016 roku wyniosły ok. 550 mln. 

Łączna moc zainstalowana w OZE w Polsce 

pod koniec 2016 roku wyniosła ponad 8,5 GW. 

Udział fotowoltaiki, pomimo ciągłego, 

znacznego wzrostu od 2014 roku jest nadal 

znikomy i wynosi zaledwie 2,3% w mocach OZE 

i 0,5% mocy zainstalowanej w krajowym 

systemie energetycznym. We wszystkich 

krajach Unii Europejskiej na koniec 2016 roku 

w fotowoltaice było już 102,5 GW mocy 

zainstalowanej. Udział Polski jest znikomy i 

wynosi zaledwie  0,1 %.  

W szczegółowym badaniu rynku 

przeprowadzonym przez IEO wśród polskich 

firm wzięło udział 21 przedsiębiorstw. Pięć z 

ankietowanych firm to producenci 

komponentów instalacji fotowoltaicznych. 

Szczegółowe badanie ankietowe objęło ponad 

1/3 krajowego rynku PV w 2016 roku. 

Trzech największych polskich 

producentów: Bruk-Bet, FreeVolt oraz Selfa 

wyprodukowało łącznie 29,9 MW modułów 

fotowoltaicznych – większość z 

wyprodukowanych modułów pozostaje na 

rynku rodzimym. Obecne zdolności 

produkcyjne ankietowanych firm, które 

wynoszą 143 MW/rok są wykorzystywane 

jedynie w ok. 20%. Już w 2017 roku zdolności 

te mogą wzrosnąć do 223 MW/rok, ze względu 

na rozbudowę linii produkcyjnych polskich 

zakładów, jak zapowiadają niektórzy 

producenci.  

Większość sprzedanych modułów to 

moduły polikrystaliczne, które stanowią ponad 

60% sprzedaży. Rok temu sprzedaż modułów 

polikrystalicznych wynosiła 90%. Największa 

sprzedaż systemów PV była w województwach 

podkarpackim, śląskim oraz kujawsko-

pomorskim, natomiast najmniej w lubuskim, 

opolskim i świętokrzyskim.  

Największy udział mają moduły 

importowane z Chin (36,3 %) oraz Niemiec 

(24,8 %). Jednym z  głównych kierunków 

eksportu była: Holandia (eksport OEM), ale 

także Białoruś oraz Ukraina.  

Ceny systemów fotowoltaicznych 

wynoszą od 4,4 tys. zł/kW netto za farmę 

fotowoltaiczną o mocy 1000 kW do 

7,5 tys. zł/kW za domową instalacje o mocy 

rzędu 1 kW.  

Wg ankietowanych producentów i 

dystrybutorów, fotowoltaika będzie rozwijała 

się najszybciej w sektorze prosumentów 

biznesowych (moce rzędu do 200 kW), czyli w 

sektorze przedsiębiorstw. Dane IEO wskazują 

że jest to drugi, po osobach fizycznych sektor, 

w którym fotowoltaika rozwija się najprężniej. 

Niestabilność przepisów i ulotność 

dotacji w 2016 roku oraz niepewność (obawy)  

inwestorów o warunki wsparcia w 2017 roku 

spowodowały, że rynek fotowoltaiki (PV) w ub. 

roku rozwijał się impulsywnie jako wypadkowa 
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wielu czynników. Bardzo trudno związać 

faktyczne efekty rynkowe i sprzedażowe branży 

PV z konkretnymi instrumentami wsparcia. 

Uchwalona w lutym 2015 roku ustawa o 

odnawialnych źródłach energii, zastąpiła od 

lipca 2016 roku dotychczasowy system 

zielonych certyfikatów systemem aukcyjnym. 

Ustawa z 2015 r. wprowadzała do prawa także 

nowe zasady rozliczeń za energię z 

mikroinstalacji w formie taryf 

gwarantowanych, jednak system ten nie został 

wcielony w życie – został zastąpiony systemem 

tzw. rozliczenia netto z opustem, który 

wprowadzono nowelizacją ustawy o OZE z 

czerwca 2016 r. Nowelizacja wprowadziła także 

pewne zmiany w systemie aukcyjnym, a  

spółdzielnie energetyczne zostały 

podporządkowane koncepcji  klastrów, które 

mają brać udział w systemie aukcyjnym. Z 

pierwotnej wersji ustawy pozostały zasady 

sprzedaży energii z mikroinstalacji należących 

do autoproducentów (prosumentów 

biznesowych) będących przedsiębiorcami oraz 

możliwości działalności inwestycyjnej poza 

ustawowo oferowanymi instrumentami 

(dotacje lub działalność prosumencka ze 

sprzedażą energii po cenach negocjowanych). 

Obraz polskiego rynku fotowoltaiki jaki 

wyłonił się po przedstawieniu danych 

statystycznych za 2016 rok świadczy bardziej o 

żywotności technologii i niezmienności poparcia 

społecznego dla niej niż o świadomie 

realizowanej polityce wobec OZE. W 2016 roku 

aukcje i klastry nie odegrały żadnej roli w 

stymulowaniu rynku inwestycji 

fotowoltaicznych i nie odegrają w 2017 r. 

System „opustów” w niewielkim zakresie 

zagospodarował potencjał jaki prosumentom 

dawały taryfy FiT. W praktyce system 

"opustów" oznacza jednak uszczuplenie 

przychodów prosumenta z rozliczenia energii 

na rzecz sprzedawców energii. Nie zapewnia 

wystarczającej opłacalności inwestowania  dla 

najmniejszych prosumentów i nie pokrywa też 

pełnych kosztów obsługi systemu przez 

sprzedawców energii. Coraz lepiej natomiast 

rozwija się sektor prosumentów biznesowych, 

dla których inwestycje w PV są nadal opłacalne.  

Mimo trudności branża fotowoltaiki w 

Polsce i stojąca za nią technologia po raz kolejny 

potwierdziły, że fotowoltaika zasługuje, aby stać 

się tak samo wiodącym projektem flagowym w 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

jak: „drony”, e-busy”, Lux-torpedy” i powinna 

horyzontalnie wpisać się w szeroką koncepcję 

„Przemysłu 4.0”. Aby dać szansę rozwoju 

krajowego przemysłu i innowacji w sektorze 

fotowoltaiki autorzy raportu wskazują na 

potrzebę ustanowienia sektorowego programu 

badawczego nastawionego na rozwój 

technologiczny i aplikacje nakierowane przede 

wszystkim na krajowy rynek prosumencki oraz 

wzmocnienie instrumentów wsparcia w tym 

zakresie. 
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2. OCENA SYTUACJI PRAWNEJ NA RYNKU  PV  

I JEJ WPŁYW NA INWESTYCJE  

W LATACH 2016-2017 
 

W lutym 2015 roku uchwalona została ustawa o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE), 

która miała zastąpić (od lipca 2016 roku) dotychczasowy system zielonych certyfikatów na energię z 

odnawialnych źródeł energii (OZE) systemem aukcyjnym oraz wprowadzić nowe zasady rozliczeń za 

energię z mikroinstalacji o mocy do 40 kW w formie taryf gwarantowanych FiT.  Ustawa o OZE została 

znowelizowana w czerwcu 2016 roku poprzez wprowadzenie zmiany w systemie aukcyjnym (aukcje 

OZE) oraz zastąpienie systemu taryf gwarantowanych FiT systemem tzw. „opustów”. Dodatkowo 

spółdzielnie energetyczne, konkretnie zdefiniowane w Prawie spółdzielczym, zostały 

podporządkowane  pod pojęcie klastrów (lub włączone w tę koncepcję). Klastry mają brać udział w 

systemie aukcyjnym lub mieć możliwość korzystania z dotacji. W 2016 roku aukcje i klastry nie 

odegrały żadnej roli w stymulowaniu rynku inwestycji fotowoltaicznych i nie odegrają w 2017 roku. 

System zwany „opustami” w niewielkim zakresie zagospodarował potencjał jaki prosumentom dawały 

taryf FiT. W praktyce system "opustów" oznacza jednak uszczuplenie przychodów prosumenta z 

rozliczenia energii na rzecz sprzedawców energii.  Nie zapewnia wystarczającej opłacalności 

inwestowania  dla najmniejszych prosumentów i nie pokrywa też pełnych kosztów obsługi systemu 

przez sprzedawców energii. Z pierwotnej wersji ustawy pozostały zasady sprzedaży energii z 

mikroinstalacji należących do autoproducentów będących przedsiębiorcami1 oraz możliwości 

działalności inwestycyjnej poza ustawowo oferowanymi instrumentami (dotacje lub działalność 

prosumencka ze sprzedażą energii po cenach negocjowanych). 

Systemy wsparcia inwestycji PV, które określiły możliwe modele biznesowe inwestorów na lata 

2016/2017 i dotychczas wpływały na decyzje inwestycyjne zestawiono w  tabeli 1. 

 

Tabela nie obejmuje inwestycji typu off-grid (a raport nie zajmuje się analizą tego typu modeli 

przypadków i modeli biznesowych). Struktura tabeli nie obejmuje też znacznej części inwestycji w 2016 

roku, które realizowane były poza przepisami ustawy o OZE wg modelu pełnej autokonsumpcji lub 

sprzedaży nadwyżek energii po cenie negocjowanej ze spółką obrotu. 

 

Warto także zauważyć, że znaczna cześć inwestycji zrealizowanych przy wykorzystaniu instrumentów 

prawnych wsparcia dostępnych w 2016 roku ciągle korzystała z dodatkowego wsparcia dotacyjnego 

(końcówka programu Prosument, PROW, RPO). W szczególności dodatkowe wsparcie dotacyjne 

dotyczyło prosumentów korzystających z opustów czy obowiązującego w I półroczu ‘2016 systemu 

rozliczenia prosumentów indywidulanych na zasadzie podobnej do autoproducentów – biznesowych 

wytwórców energii w mikroinstalacjach – sprzedających nadwyżki energii do sieci po średniej cenie 

giełdowej z poprzedniego kwartału. 

 

 

                                                           
1
 Więcej informacji i przykładów nt. inwestycji realizowanych w nowej formule „prosumenta biznesowego” - 

„autoproducenta energii”, która nabiera znaczenia w fotowoltaice przedstawiono w rozdziale 7. 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
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Tabela 1 Aktualne modele funkcjonowania instalacji OZE w Polsce w ramach przepisów ustanowionych ustawą o OZE, po jej 
nowelizacji w czerwcu 2016 roku, oprac. IEO 

Instrument Firma 
Samorząd 

lokalny 
Osoba 

fizyczna 
Uwagi  dotyczące systemu wsparcia 

Autoproducent 
energii / Prosument 
biznesowy  

+ +  
Od lipca 2016 dla mikroinstalacji < 40 kW możliwa 
sprzedaż nadwyżek energii po cenie urzędowej 
(średnia cena z rynku hurtowego) 

Zielone certyfikaty +   Od lipca 2016 tylko dla instalacji istniejących lub 
niektórych modernizowanych 

„Opusty” dla 
prosumentów  + + 

Od lipca 2016 roku system „opustów” – tj. 
niepełny net-metering (70-80% w zależności od 
wielkości instalacji) z bilansowaniem rocznym 
energii wytworzonej i kupionej dla źródeł OZE do 
40 kW 

Aukcje na energię 
elektryczną z  OZE +   

Od grudnia 2016 roku;  przewidywane aukcje na 
2017, 2018 i 2019 rok 

Klastry energii 
(spółdzielnie 
energetyczne) 

+ + + 
Dotacje, teoretyczna możliwość udziału w 
aukcjach na energię z OZE 

W tabeli kolorem niebieskim zaznaczono instrumenty, która będą miały wpływ na rynek dopiero od 2017 roku. Kolorem 

zielonym zaznaczono instrumenty, które miały wpływ na rynek inwestycji, sprzedaż modułów, budowę nowych mocy i rynek 

energii z PV w 2016 roku (i poza zielonymi certyfikatami) będą także miały wpływ na rynek fotowoltaiczny w 2017 roku.  

Niestabilność przepisów i ulotność dotacji w 2016 roku oraz niepewność (obawy) inwestorów o 

warunki wsparcia w 2017 roku spowodowały, że rynek fotowoltaiki w ub. roku rozwijał się impulsywnie 

jako wypadkowa wielu czynników, też niewymiernych. Bardzo trudno związać faktyczne efekty rynkowe 

i sprzedażowe branży PV z instrumentami wsparcia.  

Prognozy i możliwe scenariusze inwestowania w ramach systemu wsparcia oraz inwestycji możliwych 

do realizacji bez systemu wsparcia w 2017 roku i dalszych przedstawiono w rozdziale 6, po omówieniu 

wyników badania rynku za 2016 rok. 
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3. MOC ZAINSTALOWANA W SYSTEMACH  

FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE  
 

 

 

 

Łączna, sumaryczna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku 

wyniosła ok. 199 MW2,. Ponad 99 MW to moc zainstalowana w PV wg URE, pozostałe 100 MW 

zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych 

certyfikatów.  

 
Wykres 1 Moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci, oprac. IEO na podstawie danych URE oraz 
danych IEO 

W samym 2016 roku powstało ponad 101 MW nowych mocy w fotowoltaice, z czego ok. 73 

MW w mikroinstalacjach.  

O ile dane o instalacjach przyłączonych do sieci są częściowo potwierdzone, częściowo 

możliwe do oszacowania, pomimo pogarszającego się w wyniku nowelizacji ustawy o OZE stanu 

dostępu do informacji w tym zakresie, o tyle dane o wszystkich instalacjach nieprzyłączonych do sieci 

w 2016 roku okazały się niemożliwe do oszacowania. 
 

Instalacje PV wg URE 
 

Urząd Regulacji Energetyki podaje informacje na temat mocy zainstalowanej w poszczególnych 

rodzajach OZE. Zgodnie ze stanem z dnia 31.12.2016 r. w fotowoltaice zainstalowano 99 MW, są to: 

 instalacje, które uzyskały koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej - instalacje o mocy 

większej niż 200 kW – które stanowią prawie 43 % łącznej mocy zainstalowanej 

(84,8 MW); 

                                                           
2
 Na łączną moc złożyły się oficjalne dane publikowane przez Urząd Regulacji Energetyki oraz dane szacowane przez IEO. 

 Instalacje koncesjonowane  

 Mikroinstalacje  

 Obroty na rynku  

 OZE w Polsce 
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 instalacje, które uzyskały wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji - instalacje 

o mocy 40 - 200 kW – które stanowią prawie 4 % łącznej mocy zainstalowanej (7,7 MW); 

 oraz mikroinstalacje wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia - instalacje o mocy 

poniżej 40 kW – które stanowią 3,3 % łącznej mocy zainstalowanej (6,5 MW).  
 

W porównaniu ze stanem wg URE z końca 2015 roku (71 MW) do stanu z 2016 roku (99 MW), 

odnotowano prawie 40% wzrost mocy (przybyło ponad 28 MW nowych instalacji). Największy wzrost 

odnotowano w I półroczu 2016 r., kiedy moc tych instalacji wzrosła o prawie 21 MW, gdy w II półroczu 

przybyło jedynie nieco ponad 7 MW.  Powyższy stan rzeczy można odnieść do tego, jak wobec 

kształtujących się uwarunkowań prawnych i stale rosnącej nadpodaży świadectw pochodzenia energii 

z OZE na rynku, zmieniała się cena tzw. zielonych certyfikatów. Koniec 2015 i początek 2016 roku to 

okres, w którym wartość indeksu cenowego OZEX_A (odpowiadającego certyfikatom w obrocie 

sesyjnym) krótkotrwale ukształtowała się na poziomie stu kilkunastu złotych za megawatogodzinę – 

średnioważona wolumenem wartość ww. indeksu wynosiła w styczniu 2016 114,77 zł/MWh. Z 

krótkotrwałą stabilizacją cenową zielonych certyfikatów i obawami inwestorów co do przyszłości 

systemu wsparcia OZE w znowelizowanej w czerwcu 2016 roku ustawie o OZE, skorelowany jest 

największy przyrost mocy zainstalowanej PV, który nastąpił w I połowie 2016 roku. Po ostatniej 

nowelizacji (22 czerwca 2016 r.) ustawy o OZE z dn. 20 lutego 2015r. nastąpiło bardzo gwałtowne 

załamanie się cen świadectw pochodzenia, których średnioważona wartość w obrocie giełdowym 

spadła do 38,77 zł/MWh (grudzień 2016). Bardzo niski poziom wsparcia oraz zapisany w przepisach 

nowej wersji ustawy o OZE, brak możliwości wprowadzania nowych instalacji OZE (z wyłączeniem 

biogazowni rolniczych) do systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia niewątpliwie 

wywołał negatywną reakcję inwestorów – przyrost mocy zainstalowanej w koncesjonowanych 

źródłach PV w II połowie 2016 wyniósł jedynie 7 MW. 

Mikroinstalacje – szacunki IEO 
 

Pozostałe 100 MW (szacunek IEO3) zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, 

ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów, których łączna liczba może aktualnie wynosić  

ok. 16 tys. Oznacza to prawie 4 krotny wzrost mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach w 2016 

roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Głównymi wytwórcami energii elektrycznej w 

mikroinstalacjach są osoby fizyczne (wykres 2). Coraz częściej instalacje takie powstają także w 

przedsiębiorstwach, których udział przy uwzględnieniu liczby mikroinstalacji jest mały, bo wynosi 

zaledwie 7 %, jednak biorąc pod uwagę moc mikroinstalacji zainstalowaną u przedsiębiorców sięga już 

20 % (ok. 20 MW). Różna struktura udziału poszczególnych grup pod względem mocy oraz liczby 

mikroinstalacji wynika bezpośrednio z tego, jakie instalacje powstają u poszczególnych wytwórców: u 

osób fizycznych są to przede wszystkim instalacje mniejsze – instalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % 

wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają 

zazwyczaj instalacje większe – instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 % (wykres 3). Do grupy 

pozostałych zaliczono parafie, spółdzielnie, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie 

mieszkaniowe. Dane te przedstawiono na poniższych wykresach.   

                                                           
3
 O ile dane do 2015 były danymi oficjalnymi o tyle dane za rok 2016 są szacowane. Do ubiegłego roku URE publikowało kwartalne 

sprawozdania od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych (OSD), które stanowiły podstawę do wykonywania 
statystyk, jednak od II połowy 2016 na mocy ustawy o OZE, OSD nie ma już obowiązku sprawozdawczego, dlatego też informacja o łącznej 
mocy mikroinstalacji opiera się jedynie na szacunkach (OSD miało taki obowiązek do I połowy 2016, jednak pomimo tego część Operatorów 
nie przekazała danych w związku z czym nie zostały one opublikowane przez URE). 
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Wykres 2 Status wytwórcy energii w mikroinstalacji, oprac. IEO 
 

 

Wykres 3 Wielkość mikroinstalacji w zależności od statusu wytwórcy, oprac. IEO 

Kierunki rozwoju sektora wg ankietowanych firm 
 

 

W szczegółowym badaniu ankietowym rynku fotowoltaicznego przeprowadzonym przez IEO4 

zapytano badane firmy o kierunki rozwoju sektora. Wg ankietowanych, fotowoltaika będzie rozwijała 

się najszybciej w sektorze prosumentów biznesowych, czyli w sektorze przedsiębiorstw (dane 

przedstawione powyżej wskazują, że jest to drugi, po osobach fizycznych sektor, w którym 

fotowoltaika rozwija się najprężniej). Wg firm, fotowoltaika będzie się także ciągle rozwijała w sektorze 

domów jednorodzinnych – będę to osoby fizyczne, zgodnie z podziałem przedstawionym wyżej. 

Trzecim z kolei segmentem rynku, w którym firmy upatrują rynku zbytu, będzie segment budynków 

użyteczności publicznej. Według firm, branżami, na które warto zwrócić uwagę, gdyż to właśnie w tych 

branżach fotowoltaika będzie rozwijać się najszybciej, jest przemysł przetwórczy i branża towarowych 

gospodarstw rolnych. W trochę mniejszym stopniu będzie to także branża spożywcza, sieci 

supermarketów, branża turystyczna oraz branża budowlana.  

                                                           
4
 Wyniki badania zostały przedstawione w rozdziale 5 raportu  
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Obroty na rynku 

 

Na podstawie łącznej mocy 

zainstalowanej w elektrowniach 

fotowoltaicznych5, uwzględniając 

spadek kosztów technologii 

fotowoltaicznych, począwszy od 

2009 roku oszacowano także 

obroty na polskim rynku 

fotowoltaiki, które w 2016 roku 

wyniosły ok. 550 mln zł.  

 

 
Wykres 4 Obroty na polskim rynku fotowoltaiki, oprac. IEO 

 

Fotowoltaika na rynku OZE w Polsce  
 

Łączna moc zainstalowana w OZE w Polsce w 2016 roku wyniosła ponad 8,5 GW6. Udział 

fotowoltaiki, pomimo ciągłego, znacznego wzrostu od 2014 roku jest nadal znikomy i wynosi zaledwie 

2,3% w mocach OZE7 i 0,5% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym8. Nadal 

dominującą technologią w strukturze mocy OZE jest energia wiatrowa, jednak w II połowie 2016 roku 

jej rozwój został zahamowany. Drugim w kolei źródłem OZE o znaczącym udziale jest biomasa, która w 

2013 roku pod względem mocy wyprzedziła energetykę wodną. W 2016 roku moce instalacji 

fotowoltaicznych zbliżyła się do mocy  instalacji wykorzystujących biogaz (234 MW).  

 

Wykres 5 Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Polsce, źródło: oprac. IEO na podstawie danych URE oraz 
danych IEO.  

                                                           
5
 Dodatkowo uwzględniono dane dotyczące instalacji OFF-GRID z 2014 i 2015 roku, nie szacowano danych dla tych instalacja 

za rok 2016 r. ze względu na brak jakiegokolwiek punktu odniesienia.  
6
 W wartości 8,5 GW uwzględnione dane dotyczące mocy zainstalowanej w OZE publikowane przez URE oraz dane dotyczące 

mikroinstalacji OZE. 
7
 Według IRENA łączna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Polsce w 2016 roku wyniosła 7,93 GW, z czego  

1,25%  to źródła fotowoltaiczne (99 MW). Dane IRENA najprawdopodobniej są danymi publikowanymi przez Urząd Regulacji 
Energetyki, nie uwzględniające mikroinstalacji (przyp. aut.). 
8
 Łączna moc zainstalowana w KSE zgodnie ze stanem z dnia 31.12.2016 wynosi ok. 41 GW 
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4. RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE  

NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

     

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) 

w jednej ze swoich ostatnich publikacji z marca 2017 r. zaprezentowała dane statystyczne dotyczące 

mocy zainstalowanej w sektorze energetyki odnawialnej na przestrzeni ostatniej dekady (lata 2007 - 

2016). We wszystkich krajach Unii Europejskiej na koniec 2016 roku było już 102,5 GW mocy 

zainstalowanej w fotowoltaice, z czego udział Polski, gdzie wg IRENA moc zainstalowana PV wynosi 99 

MW9, wyniósł znikome 0,1 %. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje UE pod względem łącznej mocy 

zainstalowanej w PV Polska znalazła się na 20 miejscu10 (na 28 krajów), kiedy jednak wziąć pod uwagę 

moc zainstalowaną w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Polska znajduje się już na trzecim miejscu 

od końca z wynikiem 2,6 W/osobę11 po Łotwie oraz Irlandii przy średniej unijnej - 121,7 W/osobę. 

 

Wykres 6 Moc zainstalowana w PV w krajach UE, oprac. IEO na podstawie Renewable Capacity Statistics 2017, IRENA  

                                                           
9
 Moc zainstalowana w PV w Polsce wg IRENA jest najprawdopodobniej wartością publikowaną przez Urząd Regulacji 

Energetyki, która nie uwzględnia mikroinstalacji (przyp. aut.). 
10

 Uwzględniając mikroinstalacje (czyli łączną moc na poziomie 199 MW) Polska aktualnie znajduje się na 18 miejscu (na 28 

krajów). 
11

 Uwzględniając mikroinstalacje (czyli łączną moc na poziomie 199 MW) w Polsce na jednego mieszkańca aktualnie przypada 
5,2 W, co jednak nie zmienia znacząco naszej pozycji wśród wszystkich krajów UE. 
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Wskaźnik mocy zainstalowanej na jedną osobę, jest nie tylko związany z zasobami energii 

promieniowania słonecznego, ale także odzwierciedla zarówno poziom innowacyjności kraju, jak i 

wskaźnik zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekologicznym. Znacznie wyższą wartość tego 

wskaźnika od Polski mają kraje o porównywalnym lub nawet mniejszym nasłonecznieniu. Zarówno pod 

względem mocy zainstalowanej na mieszkańca czy też łącznej mocy zainstalowanej w PV, na 

pierwszym miejscu, ze znaczną przewagą do pozostałych krajów UE znajdują się Niemcy, gdzie sama 

fotowoltaika to prawie 41 GW (czyli praktycznie tyle, ile wynosi moc zainstalowana w krajowym 

systemie energetycznym), a na jednego mieszkańca przypada tam ponad 500 W.   

Fotowoltaika w Polsce zaczęła się rozwijać dopiero w 2013 roku, a moc zainstalowana w 

systemach fotowoltaicznych stale rośnie, ale w takim tempie nie zmniejsza się dystans do krajów z 

naszego regionu. Na wykresie 7 zestawiono trendy mocy zainstalowanej w fotowoltaice w kilku 

wybranych reprezentatywnych krajach Europy: Dania, Ukraina, Francja, Rumunia i Czechy oraz w 

Polsce. Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przyrasta znacznie wolniej niż w krajach będących 

zarówno na wyższym jak i niższym poziomie rozwoju gospodarczego.  

 

Wykres 7 Trend mocy zainstalowanej w fotowoltaice w wybranych krajach UE, oprac. IEO na podstawie Renewable Capacity 
Statistics 2017, IRENA 
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5. WYNIKI COROCZNEGO 

SZCZEGÓŁOWEGO BADANIE RYNKU 

FOTOWOLTAIKI W POLSCE  
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5.1. FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W BADANIU RYNKU   
 

 
 

 

 

 

 

W szczegółowym badaniu rynku 

przeprowadzonym przez IEO wśród polskich 

firm wzięło udział 21 przedsiębiorstw. Pięć z 

ankietowanych firm to producenci różnych 

komponentów instalacji fotowoltaicznych. 

Szczegółowe badanie ankietowe objęło ponad 

1/3 krajowego rynku PV w 2016 roku12. Na 

                                                           
12

 biorąc pod uwagę wszystkie nowe moce zainstalowane 
w fotowoltaice w 2016 roku oraz sprzedaż ankietowanych 
firm tylko na polskim rynku (bez eksportu) 

podstawie zebranych i dających podstawy do 

uznania za reprezentatywne danych, w oparciu 

o metody statystyczne wyciągnięto szersze 

wnioski, dotyczące obrazu i struktury całego 

rynku.

PRODUCENCI MODUŁÓW PV: Bruk-Bet Solar, FreeVolt Sp. z o.o., Selfa GE S.A. 

PRODUCENCI INNYCH KOMPONENTÓW PV:  REMOR S.A., Spirvent sp. z o.o. Sp. K. 

POZOSTAŁE: ALTER POWER SP. Z O.O., Atelier Sp. z o.o., Brewa S.C. K.Marczak, M.Borowiak, Caldoris Polska Sp z 

o.o., ECO Synergia, Eco-energia Sp. z o.o., EKOpower21 Sp. z o.o., Energia Polska S.A., "Galmet Sp.z o.o." Sp. K., 

Hewalex Sp. z o.o. Sp. K., iGrid Technology Sp. z o.o., KENO, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "OPTIMA" 

Paweł Wyszyński, RenCraft Sp. z o.o., SOLEKO POLSKA, SunSol Sp. z o.o.  

 

Źródło: oprac. IEO,  

raport: „Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2017” 
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Większość ankietowanych firm (ponad 

70%) ma własną instalację fotowoltaiczną, 

z czego w większości są to instalacje 

podłączone do sieci. Dodatkowo 4 z 

ankietowanych firm ma drugą instalację 

OZE (są to dodatkowo: kolektory 

słoneczne, pompa ciepła lub druga 

instalacja fotowoltaiczna). Energia 

generowana w instalacjach 

wykorzystywana jest głównie na potrzeby 

własne przedsiębiorstw.  

  

Wykres 8 Instalacje fotowoltaiczne ankietowanych firm, oprac. IEO 

 

5.2. PRODUKCJA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE NA 

PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH  
 

W szczegółowym badaniu rynku 

przeprowadzonym przez IEO udział wzięło 

trzech z największych krajowych producentów 

modułów fotowoltaicznych w Polsce: Bruk-Bet, 

FreeVolt  i Selfa. Według przekazanych danych 

w 2016 roku firmy te wyprodukowały moduły 

fotowoltaiczne o łącznej mocy 29,9 MW.  

Biorąc pod uwagę firmy które wzięły udział 

zarówno w obecnym jak i ubiegłorocznym 

badaniu rynku nastąpił wzrost produkcji 

modułów fotowoltaicznych o niespełna 20 %. 

Ponad 60% wyprodukowanych modułów to 

moduły monokrystaliczne, natomiast pozostałe 

to moduły polikrystaliczne. 

Zaledwie trzech wiodących polskich 

producentów jest stanie w ciągu roku 

wyprodukować 72% modułów, które są 

ogółem  zainstalowane w całej Polsce. Obecne 

zdolności produkcyjne ankietowanych firm, 

które wynoszą 143 MW/rok są 

wykorzystywane jedynie w ok. 20%. Już 2017 

roku zdolności te mogą wzrosnąć do 

223 MW/rok, ze względu na rozbudowę linii 

produkcyjnych polskich zakładów, jak 

zapowiadają niektórzy producenci.  

Z badań IEO wynika, że większość 

wyprodukowanych modułów pozostaje na 

rynku rodzimym.   

 

Wykres 9 Struktura produkcji modułów fotowoltaicznych, 
oprac. IEO 
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19 

Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2017 

5.3. SPRZEDAŻ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ 

ANKIETOWYCH  
 

Większość sprzedanych modułów to moduły 

polikrystaliczne, które stanowią ponad 60% sprzedaży, 

pozostałe to moduły monokrystaliczne. Pojawiła się także 

sprzedaż modułów z krzemu amorficznego oraz 

cienkowarstwowych, są to jednak nieznaczące wartości.  

Rok temu sprzedaż modułów polikrystalicznych stanowiła 

prawie 90%.  Spośród wszystkich sprzedanych modułów 

40% sprzedano w gotowych zestawach, przy czym 

zdecydowana większość została sprzedana w zestawach 

typu ON-GRID.   

Wg szczegółowego badania rynku  60%  modułów 

pochodzi od polskich producentów, pozostała część to 

moduły importowane.  

 
Wykres 10 Sprzedaż modułów 
fotowoltaicznych ogółem w podziale na 
rodzaj technologii, oprac. IEO 

  
 

 

Wykres 11 Sprzedaż modułów fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku w 
podziale na województwa, oprac. IEO 

 

 
 

 

 

Na mapie przedstawiono 

procentowy udział sprzedaży w 

poszczególnych województwach. W 

2016 roku najwięcej sprzedano w 

województwach podkarpackim, 

śląskim oraz kujawsko-pomorskim, 

natomiast najmniej w lubuskim, 

opolskim i świętokrzyskim. 

Porównując z rokiem poprzednim 

zdecydowanie wzrosła sprzedaż w 

województwie podkarpackim, gdzie 

w 2015 roku było sprzedane 

zaledwie 3,9% wszystkich 

modułów13.  

 

 

                                                           
13

 Można zauważyć, że systemy PV rozwijają się bardziej, w tych regionach w których rozwój energetyki wiatrowej był niższy i 
odwrotnie. Może to mieć związek zarówno z polityką regionalną jak i dostępem nowych OZE do sieci, która jest większa tam 
gdzie nasycenie inwestycjami wiatrowymi było mniejsze (przyp. aut.).  
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Struktura sprzedaży na rynku polskim w 2016 

roku na podstawie badań ankietowych  
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 Najpopularniejszym kanałem 

dystrybucji jest sprzedaż bezpośrednia, 

rozumiana jako zakup modułów 

fotowoltaicznych bezpośrednio u danej 

firmy. Sprzedaż tego typu stanowiła 43% 

całego wolumenu obrotu. Dodatkowo 

firmy sprzedają moduły poprzez swoich 

partnerów, własne sieci sprzedaży oraz 

instalatorów, gdzie udział poszczególnych 

kanałów dystrybucji wynosi odpowiednio  

15%, 14%, 13%. Do partnerów zaliczono 

odbiorców urządzeń na duża skalę, na 

specjalnych warunkach, którzy są firmami 

stale współpracującymi z daną firmą.  

 
Wykres 12 Kanały dystrybucji, oprac. IEO 

Własna sieć sprzedaży to sieć punktów sprzedaży pod nazwą danej firmy, ale wliczamy tutaj 

instalatorów, którzy stale współpracują z firmą i pełnią usługi instalacyjne w jej imieniu. Do oddzielnej 

kategorii, zaliczamy sprzedaż instalatorom, którzy nie zostali uwzględnieni w kanale dystrybucji: 

własna sieć sprzedaży. Pozostałe kanały dystrybucji to przetarg lub hurtownia instalacyjna. 

 

5.4. IMPORT I EKSPORT MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE NA 

PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH  
 

Największy udział mają moduły importowane 

z Chin (36,3 %) oraz Niemiec (24,8 %). 9,4 % 

stanowią moduły, które firmy kupiły od innych 

polskich dystrybutorów (nie rozróżniano w tym 

przypadku kraju pochodzenia modułów). 7,2% to 

moduły importowane z Tajwanu. Pozostałe 16 % 

to import z innych krajów europejskich (m.in. 

Włochy,  Słowenia, Wielka Brytania czy 

Szwajcaria). Pozostałe (inne), stanowią 6,4% - są 

to moduły importowane ze Stanów 

Zjednoczonych oraz Korei. Biorąc pod uwagę 

strukturę importu w roku ubiegłym, pomimo 

spadku udziału w imporcie, moduły chińskie nadal 

dominują na rynku modułów importowanych. 

Znacząco spadł udział urządzeń importowanych 

ze Stanów Zjednoczonych, na korzyść tych 

importowanych z Niemiec. 

 
Wykres 13 Import i eksport ankietowanych firm, oprac. IEO 

 Na eksport złożyły się zarówno moduły wyprodukowane przez polskich producentów, moduły 

typu OEM, ale także moduły, które polskie firmy importowały, a następnie eksportowały. Głównym 

kierunkiem eksportu była Holandia (eksport OEM), ale także Białoruś i Ukraina. Wśród innych 

pojawiały się m.in. kraje takie jak Niemcy, Włochy, Maroko, USA czy Szwecja.   
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5.5. CENY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ 

ANKIETOWYCH 
 

Na podstawie danych przekazanych przez firmy oszacowano średni jednostkowy koszt systemu PV 

dla różnych mocy. Wyniki zostały przedstawione na wykresie 14 – za 1 kW-owy system fotowoltaiczny 

najmniejszy inwestor zapłaci ok. 7,5 tys. zł netto (jest to także dowód na brak w tym segmencie rynku 

masowego), jednak cena ta znacząco spada wraz ze wzrostem mocy systemu, do 4,4 tys. zł/kW w 

przypadku 1 MW-owej farmy fotowoltaicznej.   

 

Wykres 14 Jednostkowy koszt systemu PV netto, oprac. IEO 
  

W związku z nowelizacją ustawy o OZE  w lipcu 2016 roku powstały sprzyjające warunki do 

inwestowania w systemy fotowoltaiczne przez prosumentów biznesowych. IEO wystosowało więc 

zapytanie ofertowe do 11 firm będących instalatorami systemów PV z całego kraju. Na tej podstawie 

sporządzono zestawienie jednostkowego kosztu systemu PV o mocy 40 kW w różnych wariantach 

montażowych – wykres 15. Wartości średnie kosztu systemu PV zostały przedstawione również w 

tabeli 3. 

 

Wykres 15 Jednostkowy koszt systemu PV o mocy 40 kW, oprac. IEO 

Rozrzut kosztów (nakładów inwestycyjnych) jest znaczący, ale badania ekonomiczne IEO 

wskazują na niską wrażliwość i niskie uzależnienie finalnych wyników ekonomicznych inwestycji PV od 

kosztu początkowego. Znacznie większy wpływ na wyniki ekonomiczne mają sprawność/wydajność 

modułów i systemów PV, dopasowanie wydajności i profilu produkcji do potrzeb oraz ich trwałość i 

niezawodność.  
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Tabela 2 Średni koszt netto systemu PV w różnych wariantach montażowych, oprac. IEO 

  40 kW - dachowa, 
dach płaski 

40 kW- równolegle z 
dachem 

40 kW - wolnostojąca na 
gruncie 

średnia 191 094 181 311 195 197 

mediana 191 941 187 629 195 726 

ze średniej zł /kW 4 777 4 533 4 880 

 

          Na podstawie zebranych danych oszacowano również procentowy udział kosztów komponentów 

wchodzących w skład systemu PV (wykres 16) takich jak: moduły fotowoltaiczne, inwerter, konstrukcja 

wsporcza, koszt montażu oraz inne. Koszt modułów PV, tak jak w latach ubiegłych, pozostaje 

największą częścią kosztów całego systemu PV i w zależności od mocy waha się od 41% dla 1kW do 

59% dla 1 MW.  Procentowy udział kosztów inwertera rośnie powoli, a udział kosztu konstrukcji 

wsporczej pozostaje w przybliżeniu stały dla wszystkich mocy systemu PV. Natomiast udział kosztów 

montażu oraz innych spada wraz z większą mocą systemu. 

 

Wykres 16 Procentowy udział kosztów komponentów systemu PV, oprac. IEO 

 Na rysunku 17 przedstawiono średnie ceny hurtowe modułów fotowoltaicznych ze względu na 
kraj produkcji (pochodzenia). W 2016 roku zaobserwowano znaczny spadek średnich cen hurtowych 
modułów po wzroście w 2015 roku. Wartym odnotowania jest również fakt, że średnie ceny hurtowe 
modułów niemieckich po raz pierwszy pod koniec 2016 roku osiągnęły niższa cenę niż moduły 
chińskie. W dalszym ciągu zauważalny jest trwały spadek kosztów technologii PV. 

 

Wykres 17 Średnie ceny hurtowe modułów fotowoltaicznych, oprac. IEO na podstawie pvxchange.com 
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5.6. INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE WPROWADZANE PRZEZ 

POLSKICH PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ FOTOWOLTAICZNYCH 
 

 

Polski rynek fotowoltaiki, który charakteryzują głównie instalatorzy, dystrybutorzy oraz 

nieliczni producenci modułów PV, inwerterów oraz niebanalnych konstrukcji montażowych 

wykształcił również kilka ośrodków dbających o rozwój istniejących technologii oraz 

wprowadzanie nowych. Przykładów innowacyjnych firm w branży fotowoltaicznej na polskim 

rynku jest wiele. Każdy producent modułów wprowadza swoje rozwiązania technologiczne. 

Istnieje również wiele firm działających w obszarze IT – monitoring instalacji, systemy zarządzania.  

Jedną z czynności związanych z prawidłową eksploatacją instalacji fotowoltaicznej powinien 

być ciągły  monitoring sytemu. Pozwala to nie tylko utrzymać na stałym poziomie efektywność 

energetyczną produkcji energii z całej instalacji, ale także pozwala uniknąć awarii lub zawczasu jej 

przeciwdziałać. Taką technologię proponuje firma iGrid Technology (iGT).  

Kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik, który przekształca prąd stały 

produkowany w modułach PV na prąd zmienny i dostosowuje go do parametrów sieci 

dystrybucyjnej. Również ten element systemu wymaga badań i rozwoju w celu zwiększenia 

efektywności. Firma Spirvent – polski producent – wdrożyła produkcję inwerterów.  

Podczas „Kongresu 590” w Rzeszowie, w listopadzie 2016 roku, Prezydent Andrzej Duda 

uhonorował nagrodą Lidera MŚP firmę ML System. Działa ona w zakresie systemów pozyskiwania 

energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych, w tym również ich integracji z budynkami 

(BIPV). Firma otworzyła fotowoltaiczne centrum badawczo-rozwojowe, w którym prowadzi 

badania naukowe nad nanomateriałami, konwerterami promieniowania, strukturami 

niskowymiarowymi np. badają możliwości wykorzystania kropek kwantowych. Efektem pracy jest 

siedem zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenia patentowe dotyczą 

absorbera oraz enkapsulantu ogniwa fotowoltaicznego perowskitowego, ogniw DSSC, warstwy 

grzewczej na panelu fotowoltaicznym, fotonicznych szyb zespolonych oraz zintegrowanych lamp 

fotowoltaicznych.  

Firma XTPL zaproponowała innowacyjną technologię submikronowych linii przewodzących 

mogących pełnić rolę niewidzialnych dla światła elektrod w strukturze ogniwa fotowoltaicznego. 

Dzięki możliwości nadrukowywania dobrze przewodzących transparentnych elektrod na dowolne 

powierzchnie możliwe będzie zwiększenie wydajności ogniw fotowoltaicznych, a także łatwiejsza 

ich użyteczność ze względu na elastyczność i transparentność struktury. Firma jest obecnie na 

etapie badań laboratoryjnych nowej technologii.  
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6. NOWE, PERSPEKTYWICZNE OBSZARY 

INWESTOWANIA W 2017 ROKU
 

6.1. AUKCJE OZE 
 

W 2016 roku system aukcyjny nie wniósł wkładu w przyrost nowych mocy w energetyce 

odnawialnej, ale pierwsza aukcja przeprowadzona 30 grudnia 2016 roku będzie miała wpływ na 

przyrost mocy w latach 2017-2018.  

Mechanizm aukcyjny na energię z OZE opisany jest w artykułach 71 – 91 ustawy o OZE. 

Producent energii z OZE oferuje w aukcji cenę na wyprodukowaną energię z instalacji OZE, która 

powinna być niższa, niż ustalona przez Ministra Energii dla danego koszyka aukcyjnego cena 

referencyjna. Wygrywają ci, którzy zaoferują najniższe ceny, w ramach określonego wcześniej  przez 

Radę Ministrów  wolumenu energii rozłożonego w wybranych koszykach aukcyjnych. Aukcje oddzielnie 

organizowane są dla źródeł OZE poniżej 1 MW i powyżej 1 MW. Inwestorzy na wybudowanie i 

uruchomienie nowych instalacji OZE  mają maksimum 4 lata z wyjątkiem instalacji PV, które  muszą się 

liczyć z limitem 2 lat na zrealizowanie inwestycji.  

Ustawa OZE wprowadza podział na tzw. „koszyki” (których podział przedstawiono poniżej), czyli 

rodzaje OZE, które będą rywalizować w tej samej kategorii. Koszyki aukcyjne, poza koszykiem na biogaz 

rolniczy, nie są koszykami technologicznymi, a dobór danego projektu z określonym rodzajem OZE do 

właściwego koszyka aukcyjnego nie jest ani jednoznaczny ani prosty.    

Tabela 3 Podział tzw. koszyków aukcyjnych, oprac. IEO 
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W systemie aukcyjnym szanse projektów fotowoltaicznych zależą m.in. od wysokości cen 

referencyjnych dla fotowoltaiki i dla energetyki wiatrowej umownie kwalifikowanych do koszyka 

akcyjnego nr 7 („inne”) oraz od wolumenu energii zamawianego w tym koszyku przez rząd. Dodatkowe 

możliwości optymalizacji dają relacje cen referencyjnych dla ww. technologii oraz dla instalacji 

hybrydowych. Ograniczeniem dostępu do instrumentu wsparcia w formie aukcji jest konieczność 

„prekwalifikacji”, czyli uzyskania warunków przyłączenia do sieci, pozwolenia na budowę, 

potwierdzenia możliwości sfinansowania, zaprojektowania oraz konieczność zmniejszenia wysokości 

oferowanej ceny o wysokość wcześniej  otrzymanej pomocy publicznej. 

Aukcja’2016 
 

Pierwsze aukcje OZE w Polsce w myśl ustawy OZE odbyły się w dniu 30 grudnia 2016 r.  i 

zostały przeprowadzone dla czterech sesji niewielkich aukcji na dostawę energii elektrycznej, w tym 

jednej otwartej na projekty PV o mocy poniżej 1 MW. Aukcja okazała się sukcesem dla 84 projektów 

branży fotowoltaicznej.  Wśród oferentów energii z systemów PV znalazły się małe firmy prywatne, ale 

również duże firmy, przygotowujące projekty „na sprzedaż”. Wśród 62 zwycięskich firm było 11 

podmiotów zagranicznych (lub kontrolowanych przez takie podmioty). Wyniki pierwszej aukcji 

spowodują wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w latach 2017-2018 o ok. 70 MW.  
 

Aukcja’2017 
 

Na podstawie doświadczeń pierwszej aukcji Minister Energii przegotował rozporządzenia, 

które mają umożliwić przeprowadzenie minimum jednej aukcji w 2017 roku. 3-go kwietnia br. zostało 

opublikowane rozporządzenie o ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. W jednym tzw. koszyku aukcyjnym może 

zmieścić się kilka technologii, dlatego nie można zaplanować ani dokonać szczegółowego podziału na  

każdą z technologii. Największy udział (42%) pod względem ilości oferowanej energii przypadnie na 

koszyk aukcyjny w którym mieszczą się technologie takie jak: biogaz składowiskowy, biogaz ściekowy, 

dedykowane instalacje spalania biomasy i współspalanie biomasy. Koszyk aukcyjny o nazwie „Inne”, w 

którym Ministerstwo Energii dostrzega miejsce dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych może liczyć 

na 27% udział w ilości oferowanej energii.   

 

Wykres 18 Podział tzw. koszyków aukcyjnych pod względem ilości i wartości energii jaka może zostać sprzedana w ramach 
aukcji OZE, oprac. IEO – oznaczenia numeryczne jak w tabeli nr 4  

0

1

2

3

4

5

6

0

2

4

6

8

10

12

Wartość [zł] Wolumen [MWh] 

 =< 1MW, wolumen [MWh]

> 1MW, wolumen [MWh]

Dla nowych inwestycji OZE
=< 1 MW, wolumen [MWh]

Dla nowych inwestycji OZE
>1 MW - wolumen [MWh]

 =< 1MW, wartość [zł]

>1MW, wartość [zł]

Dla nowych inwestycji OZE
=< 1 MW, wartość [zł]

Dla nowych inwestycji OZE
>1 MW - wartość [zł]

Miliony Miliardy 



 

 
26 

Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2017 

 

Wg oceny skutków regulacji (OSR) rozporządzenia o wolumenie energii, która może zostać sprzedana 

w drodze aukcji w 2017 r. projektodawca przewiduje powstanie nowych mocy w instalacjach OZE wg 

rozkładu podanego w poniżej w tabeli.  W ciągu najbliższych lat może powstać łącznie (w sumie) 

830 MW nowych mocy w energetyce odnawialnej. W koszyku aukcyjnym nr 7 („inne”), do którego 

prawdopodobnie skierowana zostanie większość projektów PV, przewidziano budowę 300 MW 

(wyłącznie w instalacjach o mocy do 1 MW) nowych mocy w ciągu 2 lat. 

 

Tabela 4 Przewidywana moc instalacji, która powstanie w wyniku aukcji, źródło: ME 

Przewidywana moc instalacji (MW) 
Nowe instalacje OZE 

< 1 MW > 1 MW 

Biogaz rolniczy 70 30 

Biogaz składowiskowy 5 - 

Biogaz ściekowy 5 - 

Dedykowane instalacje spalania biomasy - 100 

Termiczne przekształcanie odpadów - 150 

Energia wodna 10 10 

Fotowoltaika 300 - 

Energia wiatrowa - 150 

RAZEM 390 440 

 

 

Ceny referencyjne ‘2017 
 

Na wykresie 19 przedstawiono ceny referencyjne w podziale na technologie OZE ogłoszone na 

2017 rok. Najniższa cena oferowana jest na sprzedaż energii z  elektrowni wiatrowych o mocy poniżej 

1 MW -  wynosi 320 zł/MWh,  najwyższa cena jest dla biogazowni rolniczych – wynosi 550 zł/MWh. 

Średnia cena dla wszystkich technologii wynosi 429 zł/MWh (kolor żółty). Kolorem zielonym 

zaznaczono technologie PV dla której „otwarto” w 2017 roku aukcje OZE. Cena referencyjna dla tej 

technologii wynosi 450 zł/MWh. Cena referencyjna dla aukcji na sprzedaż energii z systemów 

fotowoltaicznych o mocy instalacji powyżej 1 MW została przewidziana na 425 zł/MW, jednakże, w 

tym zakresie aukcje nie odbędą się (kolor czarny na wykresie).  

Wydane już rozporządzenie ME w sprawie wysokości cen referencyjnych OZE w aukcji na 2017 

w stosunku do jego projektu z ub. roku obniża cenę referencyjną dla instalacji fotowoltaicznych o 

mocy poniżej 1 MW o 3% i o 4% dla instalacji o mocy powyżej 1 MW.   
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Wykres 19 Ceny referencyjne (zł/MWh) na sprzedaż energii elektrycznej  w drodze  aukcji w 2017 rok – kolorem zielonym 
zaznaczono technologie dla których zostaną ogłoszone aukcje w 2017r. 

 

 

6.2. PROSUMENT BIZNESOWY 
 

 

W 2016 roku po raz pierwszy znaczący wpływ na przyrost mocy zainstalowanych miały firmy – 

autoproducenci  wykorzystujący własne źródła o mocach do 200 kW do wytwarzanie energii na 

pokrycie potrzeb własnych i sprzedaż nadwyżek do sieci. Działania tego typy były prowadzone w 

oparciu o różne przepisy ustawy o OZE, a część z tych inwestycji miała charakter wyłącznie rynkowy 

(inwestycje zrealizowane bez wsparcia publicznego). Struktura taryf dla małego biznesu i trendy 

taryfowe wskazują na możliwość szybkiego rozwoju tego segmentu rynku w 2017 roku i kolejnych 

latach.  

Zgodnie z Art. 41 Ustawy o OZE, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej 

energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę 

będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek 

zakupu oferowanej energii elektrycznej powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci 
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dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r. Cena 

zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 (art. 41), wynosi 100% średniej ceny sprzedaży 

energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE 

(obecnie 0,17114 zł/kWh). Nowelizacja ustawy OZE spowodowała, że w obecnym systemie prawnym 

inwestycje w instalacje OZE (zwłaszcza o mocach do 40 kW) realizowane w przedsiębiorstwach 

korzystających z taryf „C” okazały się rozwiązaniem bardziej korzystnym niż w przypadku 

prosumentów, takich jak osoby fizyczne i gospodarstwa domowe, korzystających z taryf grupy „G”.  

„Przemysłowym autoproducentem energii z OZE”  inaczej zwanym też „prosumentem 

biznesowym” może zostać firma, która dzięki własnej instalacji OZE będzie produkować energię 

elektryczną na swoje potrzeby zmniejszając koszt jej zakupu. Firma wykorzystująca na własne potrzeby 

energię wytworzoną wyłącznie lub w znacznym stopniu z OZE staje się w praktyce „prosumentem 

biznesowym”, który  podobnie jak prosumenci indywidualni (osoby fizyczne lub tzw. „ułomne osoby 

prawne”, takie jak np. stowarzyszenia i szkoły) w znacznym stopniu uwalnia się od ponoszenia kosztów 

utrzymania systemu energetycznego.  

Koszty energii rosną najszybciej zwłaszcza dla małych i średnich firm z różnych branż 

produkcyjnych i usługowych, korzystających przeważnie z taryf energii elektrycznej z grup C i B. W 

związku z postępującą mechanizacją, informatyzacją oraz sterowalnością różnych procesów, udział 

kosztów energii staje się znaczący w globalnych kosztach działalności tych podmiotów i jest wyraźnie 

wyższy niż w odniesieniu do analogicznych  kosztów energii w budżetach gospodarstw domowych. 

Udziały o jakich mowa mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent na przykład dla branż takich jak: 

chemiczna, papiernicza, przetwarzanie tworzyw sztucznych, ceramiczna, metalowa czy wodno-

kanalizacyjna. Jednocześnie obserwowany jest przyrost inwestycji fotowoltaicznych w 

przedsiębiorstwach z sektora usług m.in. hotelarstwa, gastronomii czy sprzedaży hurtowej. Systemy 

OZE oparte głównie na fotowoltaice zaczynają z powodzeniem wdrażać firmy spożywcze, często 

wykorzystujące chłodnie lub inne energochłonne procesy termiczne, czego przykładami są instalacje 

zrealizowane m.in. przez Maspex Tymbark, Społem PSS Lidzbark Warmiński,  Zakłady Mięsne Kabanos. 

Firmy ze zidentyfikowanych przez IEO branż przemysłowych i usługowych sektora MŚP o 

wysokim poziomie zużycia i znacznym udziale kosztów energii w koszcie produkcji przy spodziewanym 

dalszym wzroście cen energii, mogą odnosić szereg korzyści z autoprodukcji energii w mikroinstalacji i 

małych instalacji OZE, w tym zwłaszcza większą oszczędność na zakupie energii elektrycznej w 

przypadku firm korzystających z taryf „C”, dla których występują najwyższe stawki za energię czynną 

oraz składniki zmienne opłaty dystrybucyjnej.  

Ponadto firmy odnoszą dodatkową korzyść, w stosunku do osób fizycznych, dzięki niższemu 

kosztowi zakupu instalacji OZE dla firm ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT. Obecnie dla 

wielu firm przy podejmowaniu inwestycji w OZE istotne są także czynniki pozaekonomiczne, w tym 

poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia i jakości zasilania oraz wizerunkowe - podniesienie standardów 

ekologicznych, co jest istotne zwłaszcza dla firm będących eksporterami, kładącymi nacisk na kwestie 

CSR w związku z konkurencją na rynkach międzynarodowych m.in. w ramach UE. 

 

 

http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/ogranicz-koszty-energii-w-firmie-wykorzystujac-oze
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/ogranicz-koszty-energii-w-firmie-wykorzystujac-oze
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/ogranicz-koszty-energii-w-firmie-wykorzystujac-oze
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 Przykłady wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w formule prosumenta biznesowego  

w branżach narażonych na wysokie koszty energii 

 

Poniżej na przykładzie trzech branż: drzewnej, tworzyw sztucznych i maszynowej, wybranych z 

kilkudziesięciu firm i branż przebadanych przez IEO w ramach badań i prac analitycznych oraz na 

podstawie danych statystycznych z URE i GUS, przedstawiono kluczowe czynniki wpływające na ocenę 

zasadności inwestycji podejmowanej przez firmę planującą zostać prosumentem biznesowym. Pod 

kątem oceny atrakcyjności inwestycyjnej w modelu prosumenta biznesowego można rozpatrywać 

zarówno potencjał całych branż (wykres 20), jak i poszczególnych firm (wykres 21). W celu 

stwierdzenia, czy inwestycja w OZE jest ekonomicznie uzasadniona w danym przedsiębiorstwie, 

konieczna jest analiza różnych elementów, w tym głównie: 

 określenie jak dużym obciążeniem dla przedsiębiorstwa jest zapotrzebowanie na energię 

(czyli zużycie energii elektrycznej); 
 jaka jest energochłonność przedsiębiorstwa wyrażona przez udział kosztów energii w 

produkcji sprzedanej lub procentowo; 

 jaką cenę przedsiębiorstwo płaci za jednostkę energii (cena ta wynika z grupy taryfowej oraz 

jest pochodna wielkości przedsiębiorstwa. 

 

Wykres 20 Energochłonność wybranych branż w przeliczeniu na 100 zł produkcji sprzedanej w zestawieniu z wolumenem 
zużycia energii w tych branżach, wg danych GUS, oprac. IEO 
 

Najwyższą energochłonnością spośród porównywanych branż charakteryzuje się branża 

produkcji tworzyw sztucznych, gdzie zarówno zużycie energii elektrycznej jak i energochłonność w 

przeliczeniu na wartość produkcji jest ponad dwukrotnie większe niż dla przemysłu meblarskiego i 

produkcji maszyn. Podobnie w przypadku konkretnych przedsiębiorstw z tych branż, ocenianych przez 

IEO, decydującym kryterium oceny zasadności inwestycji w OZE – poza profilem zużycia energii – jest 

wielkość wolumenu oraz cena zmiennego składnika ceny za energię czynną oraz dystrybucji. Można to 

zobrazować na przykładach z wybranych branż przemysłowych. Najkorzystniejsze uwarunkowania z 

porównywanych firm – z uwagi na wyższą oszczędność dzięki realizacji inwestycji OZE - posiada 

przedsiębiorstwo z sektora meblarskiego oraz przedsiębiorstwo z sektora tworzyw sztucznych, których 

wielkość składnika zmiennego ceny energii mieści się w granicach 0,36-0,39 zł/kWh, co jest niemal 

dwukrotnością ceny, jaką płaci wybrana firma z sektora urządzeń grzewczych (0,21 zł/kWh). 

Jednocześnie z uwagi na wielkość zapotrzebowania na energię największa zasadność ekonomiczna 

realizacji inwestycji byłaby w firmie meblarskiej zużywającej ponad 315 000 kWh/m-c wobec „jedynie” 

62 000 kWh/m-c w firmie z sektora tworzyw sztucznych.  
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Wykres 21 Średni miesięczny koszt zakupu i średnia cena energii elektrycznej dla firm z wybranych branż, ankiety IEO, oprac. 
IEO

Przedstawiona ocena warunków inwestycyjnych dla firm z poszczególnych branż znajduje 

odzwierciedlenie w statystykach dotyczących rynku zrealizowanych mikro i małych instalacji w 

przedsiębiorstwach.  

W firmach zajmujących się montażem urządzeń i przetwórstwem drewna występują w 

większej liczbie mniejsze jednostki o mocach z przedziału 7-15 kW. Natomiast największa moc spośród 

porównywanych firm w segmencie mikro i małych instalacji PV jest zainstalowana w sektorze tworzyw 

sztucznych ok 125kW (wykres 22), zaś średnia moc pojedynczej instalacji wynosi w tym przypadku ok 

25 kW. Z objętych zestawieniem instalacji najwyższy stopień autokonsumpcji ok 80% występuje w 

przypadku instalacji wykorzystywanych przez firmy z sektora przetwórstwa drewna – dla pozostałych 

branż jest ona zbliżona do 60%, co może wskazywać na przewymiarowanie instalacji w stosunku do 

wielkości, która gwarantowałaby optymalny wynik ekonomiczny (wykres 23).  

 

Wykres 22 Instalacje fotowoltaiczne do 200 kW w firmach z 
wybranych branż - moc i liczba wg danych URE, oprac. IEO 

 

 

Wykres 23 Średnia moc instalacji i stopień autokonsumpcji 
energii w instalacjach fotowoltaicznych w firmach z wybranych 

branż - wg danych URE, oprac. IEO 
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PRODUKTY IEO DLA BIZNESU  
 

BIULETYN IEO „RYNEK OZE W POLSCE” 

IEO oferuje dedykowany serwis informacyjny zawierający kompleksowe analizy rynku odnawialnych źródeł 

energii, programy wsparcia dla instalacji wykorzystujących zasoby odnawialne, polityka energetyczno-

klimatyczna w Polsce, jej wdrożenie i wpływ na rozwój branży OZE. Serwis zawiera następujące informacje: 

1. Monitoring ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  

 aktualizacja stanu prawnego, planowane nowelizacje oraz rozporządzenia wykonawcze  

 wykładnia, analizy, interpretacje, opinie ekspertów,  

 wpływ przepisów na opłacalność i formułę realizacji inwestycji oraz konkurencyjność 

poszczególnych technologii 

 regulacje szczególne dotyczące prosumentów w sektorze usług i przemysłu 

2. Monitoring legislacyjny sektora OZE i jego otoczenia 

3. Polityka UE w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE, uzgadniania i wdrażania 

„pakietu zimowego” Komisji Europejskiej, a w szczególności zmian w przekształconej dyrektywie o OZE 

(RED II) Polityka energetyczna państwa (monitoring procesu tworzenia i konsultacji i wdrażania planu 

działań wykonawczych na lata 2017/2018) 

4. Monitoring programów dotacji dla OZE na lata 2017-2020 z punktu widzenia możliwości skorzystania z 

konkursów na inwestycje OZE, w tym  systemów ESCO (autoproducenci OZE, klastry i spółdzielnie 

energetyczne) oraz konkursów na projekty badawczo-rozwojowe  

5. Bieżąca statystyka rozwoju krajowego rynku OZE oraz oferty firm z branży OZE oraz projektów 

inwestycyjnych 

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt mailowy: biuro@ieo.pl 
 

STUDIUM WYKONALNOŚCI WYKORZYSTANIA INSTALACJI OZE W FIRMIE  
 

        Doświadczenia Instytutu Energetyki Odnawialnej w doborze instalacji OZE dla MSP pokazują, że opłacalność 

ekonomiczną wykorzystania źródeł OZE (np. fotowoltaicznych lub innych) w przedsiębiorstwach należy 

każdorazowo oceniać indywidualnie w zależności od wielkości zapotrzebowania i profilu zużycia energii. Liczne 

analizy wykonane przez Instytut Energetyki Odnawialnej dla firm z segmentu MŚP i rolnych gospodarstw 

towarowych pozwalają na „benchmark” danego przedsiębiorstwa na tle kosztów i zużycia energii wśród innych 

firm z danej lub pokrewnej branży, dobór korzystnego modelu biznesowego i symulację instalacji zapewniającą 

wysoką autokonsumpcję (zużycie w własne wyprodukowanej energii z instalacji OZE) oraz wykonanie analizy 

ekonomicznej w oparciu o sprawdzone modele ekonomiczne. IEO umożliwia firmom produkcyjnym, usługowym i 

towarowym gospodarstwom rolnym, a także instytucjom samorządów terytorialnych  (np. szkołom) uzyskanie 

bezpłatnie wstępnego audytu oraz rekomendacji na temat zasadności realizacji planowanej inwestycji w instalację 

OZE.  

W tym celu skorzystania z należy wypełnić krótki formularz pozwalający na zebranie i analizę danych niezbędnych 

do oceny możliwości realizacji instalacji OZE oraz rekomendację najkorzystniejszego modelu biznesowego w 

obecnych uwarunkowaniach prawnych i rynkowych. Przy udzielaniu odpowiedzi przydatne mogą być rachunki za 

energię elektryczną z ostatnich miesięcy oraz umowa ze sprzedawcą energii.   

Wstępna opinia ekspercka opracowywana przez IEO stanowi dla wielu firm ważną informację zwrotną i rzetelną 

pierwszą ocenę możliwości inwestycyjnej, która prócz tego, że nie wymaga angażowania własnych środków 

finansowych, pozwala uzyskać wiarygodną i niezależną odpowiedź na pytanie „czy w danej firmie opłaca się w 

ogóle instalować OZE”. W przypadku przedsięwzięć, które w świetle wstępnego audytu stwarzają biznesowe 

możliwości do realizacji, uzasadnione jest  opracowanie pełnego studium wykonalności.  

mailto:biuro@ieo.pl
http://ieo.pl/pl/oze-dla-firm
http://ieo.pl/pl/oze-dla-firm
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SZKOLENIA DLA FIRM NALEŻĄCYCH DO BRANŻ NARAŻONYCH NA WYSOKIE KOSZTY 

ENERGII 
 

      Według naszych analiz niektóre branże, zwłaszcza związane z działalnością produkcyjną, korzystające z taryfy 

energii dla grupy C i B są bardziej narażone na wyższe koszty energii, które w obecnym systemie prawnym 

stwarzają szanse dla korzystnej realizacji inwestycji OZE. Instytut organizuje cykl szkoleń dla firm produkcyjnych i 

usługowych z różnych branż narażonych na wysokie koszty energii oraz dla zrzeszających je organizacji 

branżowych, poświęconych możliwościom wykorzystania OZE przez firmy z wybranych sektorów.  

  

 

Jeśli uważasz, że Twoja firma lub branża, którą reprezentujesz jest narażona na wysokie koszty energii 

elektrycznej, które można ograniczyć dzięki inwestycjom w OZE, aby skorzystać z naszych doświadczeń zapytaj o 

możliwość przeprowadzenia szkolenia dla branży lub dowiedz się o możliwość subskrypcji newsletteru 

dedykowanego perspektywom inwestycyjnym w OZE prosumenta biznesowego: ozedlafirm@ieo.pl 

 

INSTALATOR OZE ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYŚCI EKONOMICZNE PROSUMENTA BIZNESOWEGO 

IEO rekomenduje przyszłym prosumentom biznesowym firmy instalacyjne posługujące się certyfikatem „Instalator 

OZE odpowiedzialny za korzyści ekonomiczne prosumenta biznesowego”. Certyfikat  przyznawany jest po 

przeszkoleniu firmy przez IEO w zakresie odpowiedzialnej polityki informacyjnej i sprzedażowej, firmom 

gwarantującym wysoki standard jakości wykonania instalacji, politykę przyjazną klientowi, w tym stosowanie 

zrozumiałych dla konsumentów wzorów umów oraz realistyczne wyniki ekonomiczne. Promowane firmy 

prowadzą wszelkie aspekty swoich działań marketingowych i ekonomicznych względem konsumentów odcinając 

się od nieuczciwych i oszukańczych praktyk rynkowych mających wpływ na interesy ich klientów. Dobre praktyki 

dotykają w szczególności aspektów cen, jakości i wydajności instalacji, dając gwarancję zaplanowanych - dzięki 

realizacji instalacji OZE - uzysków energii i oszczędności. Lista firm jest aktualizowana na bieżąco w każdym 

kwartale na stronie internetowej Instytutu. Zainteresowane firmy mogą uzyskać dodatkowe informacje poprzez 

kontakt z nami: ozedlafirm@ieo.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/wspolpraca-z-branzami-na-rzecz-ograniczenia-kosztow-energii
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/wspolpraca-z-branzami-na-rzecz-ograniczenia-kosztow-energii
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/wspolpraca-z-branzami-na-rzecz-ograniczenia-kosztow-energii
mailto:ozedlafirm@ieo.pl
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/znajdz-rekomendowane-firmy-instalacyjne-i-dostawcow-urzadzen
http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie/znajdz-rekomendowane-firmy-instalacyjne-i-dostawcow-urzadzen
mailto:ozedlafirm@ieo.pl
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STUDIA PODYPLOMOWE „INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”  

 
Studia podyplomowe „Inwestycje w OZE” realizowane są przez Instytut Energetyki Odnawialnej we 

współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W programie studiów uwzględniono  specjalną rolę 

szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej, w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducentów 

(energetyka przemysłowa) oraz nowych koncepcji technologicznych, takich jak systemy hybrydowe i mikrosieci 

oraz klastry i spółdzielnie energetyczne. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i 

praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, 

również dotyczących energetyki rozproszonej i prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych 

wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i 

ekonomiczno-społecznej, możliwościach dofinansowania oraz preferencyjnego finansowania ze środków UE i 

innych funduszy publicznych. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności samodzielnego przygotowania 

studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji. 

Program studiów jest skierowany m.in. do:  prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP oraz 

właścicieli towarowych gospodarstw rolnych, zainteresowanych obniżeniem kosztów zakupu energii, 

zainteresowanych energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę 

odnawialną, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych planujących instalacje OZE do 

wykorzystania na własne potrzeby bądź potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, niezależnych 

producentów energii oraz koncernów energetycznych zamierzających wziąć udział w aukcjach na dostawę zielonej 

energii do sieci, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i 

ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE, pracowników jednostek 

samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw).  

 

Studia prowadzone są w Warszawie i we Wrocławiu. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: biuro@ieo.pl  

  

mailto:biuro@ieo.pl


 

 
34 

Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2017 

AUTORZY 
 

Andrzej Curkowski - acurkowski@ieo.pl  

Aneta Więcka - awiecka@ieo.pl  

Justyna Zarzeczna - jzarzeczna@ieo.pl  
 

Zatwierdził:  

Grzegorz Wiśniewski 
 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think 

tank i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość 

całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: energia słoneczna, biogaz, biomasa, energia 

wodna, energia wiatrowa, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, 

analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. 

 

IEO ma bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-

diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia 

wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru 

energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach realizowanych na 

zlecenie Komisji Europejskiej. 

 

IEO od 2009 roku prowadzi studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii” oraz 

szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych 

przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, 

BGŻ, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne). 

 

IEO zrealizował  kilkadziesiąt ekspertyz dla instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz 

dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. 

 

 

 

Instytut Energetyki Odnawialnej 

ul. Mokotowska 4/6 

00-641 Warszawa 

tel/fax. 22 825 46 52, 22 875 86 78 

e-mail: biuro@ieo.pl 

www.ieo.pl 
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 

 

Niniejsza publikacja „Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce’ 2017” została przygotowana przez 

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. (IEO). W opracowaniu umieszczono informacje z 

zakresu ekonomiki, uwarunkowań prawnych oraz handlowych związanych z rynkiem fotowoltaiki w 

Polsce w 2017 roku. Raport jest chroniony prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie prawa do całkowitej zawartości opracowania „Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce’ 2017” są 

zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego pobierania oraz drukowania całych stron lub ich 

fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji 

znaków towarowych należących do EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.  

IEO informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w publikacji mają jedynie charakter informacyjny oraz 

nie stanowią porady w rozumieniu polskich przepisów. Opracowanie przedstawia wiedzę oraz opinie 

autorów według stanu na dzień publikacji. Zostało ono sporządzone, z zachowaniem metodologicznej 

poprawności, z rzetelnością oraz starannością,  na podstawie danych ogólnodostępnych oraz 

własnych. IEO nie podejmuje poprzez niniejszą publikację żadnych zobowiązań oraz nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za decyzje i działania podjęte na podstawie Raportu ani za szkody poniesione w 

wyniku tych decyzji.  

 

 

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


