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1.  STRESZCZENIE 

Według danych Instytutu Energetyki 

Odnawialnej (IEO), uzyskanych w wyniku 

kompleksowego badania rynku, rok 2015 

(oraz pierwszy kwartał ‘2016) przyniósł 

ponownie zdecydowany przyrost nowych 

mocy w fotowoltaice.  

Całkowita moc zainstalowana w systemach 

fotowoltaicznych (PV) przyłączonych do 

sieci wynosi 119,2 MW. W tym 87,7 MW 

to instalacje, które otrzymały świadectwa 

pochodzenia energii (stan na koniec I 

kwartału 2016 roku). Mikroinstalacje 

stanowiły już 31,5 MW, czyli 26% 

całkowitej mocy zainstalowanej (stan na 

koniec 2015 roku). W samym tylko 2015 

roku przybyło 77,2 MW instalacji PV. W 

tym ok. 8,8 MW z programu Prosument 

realizowanego przez NFOŚiGW z linii BOŚ 

Bank. Dodatkowo IEO szacuje, że ok. 

8,3 MW zainstalowanej mocy to instalacje 

nieprzyłączone do sieci (OFF-GRID). 

Wartość rynku fotowoltaiki w 2015 roku 

szacuje się na ok. 470 mln PLN (wzrost o 

60% w por. do 2014r.). 

Pomimo wyraźnego wzrostu mocy 

zainstalowanej w fotowoltaice w latach 

2011-2015, Polska nadal znajduje się na 

jednej z ostatnich pozycji w całej Unii 

Europejskiej zarówno pod względem 

łącznej mocy zainstalowanej, jak i mocy 

przypadającej na jednego mieszkańca 

(chociaż w drugim przypadku odnotowano 

prawie 4 krotny wzrost w porównaniu z 

2014 rokiem).  

Zainteresowanie deweloperów nowymi 

farmami fotowoltaicznymi jest dalej  

znaczące. Według danych opracowanych 

przez IEO na podstawie informacji z OSD, 

w latach 2008-2016 pięciu największych 

operatorów sieci dystrybucyjnych wydało 

łącznie 1529 warunków przyłączenia do 

sieci instalacji fotowoltaicznych o łącznej 

mocy ponad 1,5 GW. Spośród wydanych 

warunków przyłączenia umowy o 

przyłączeniu zawarto jedynie w ok. 36% 

przypadków, natomiast fizycznie energię 

elektryczną do sieci zaczęło wprowadzać 

ok. 6% ogółu instalacji, które uzyskały 

warunki przyłączenia. 

Aktualne dane IEO, wskazują na 

działalność 382 firm w branży 

fotowoltaicznej. Przeważającą usługą 

oferowaną przez firmy jest sprzedaż i 

montaż paneli, inwerterów a także 

gotowych kompletnych instalacji 

fotowoltaicznych. Najwięcej 

przedsiębiorstw ma swoje siedziby w 

województwach mazowieckim, śląskim i 

małopolskim. Wśród firm znajduje się 16 

producentów komponentów instalacji 

fotowoltaicznych. W głównej mierze są to 

producenci modułów fotowoltaicznych, 

ale także konstrukcji montażowych oraz 

inwerterów. Najwięcej przedsiębiorstw  

produkcyjnych przypada na województwo 

mazowieckie (cztery firmy). Wśród 

czołowych firm krajowych, które zajmują 

się produkcją modułów fotowoltaicznych 

znajdują się m. in.: SELFA GE, FreeVolt, 

BRUK-BET Solar, PVTEC, HYMON ENERGY, 

XDISC, ML SYSTEM, JABIL oraz Solar 
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Energy. Łączne moce produkcyjne polskich 

producentów modułów fotowoltaicznych 

ocenia się na poziomie ok. 600 MW/rok, 

co  może przekładać się na wielkość 

maksymalnie około 2,4 mln 

produkowanych modułów rocznie. Poza 

tym, krajowi producenci dostarczają 

akcesoria takie jak konstrukcje wsporcze, 

czy też falowniki, np. firmy: Remor, Solar 

Tracker, Spirvent, Corab czy LDE Polska.  

Obecnie w ofercie polskiego rynku 

znajduje się 340 modeli modułów 

fotowoltaicznych o mocy od 5 do 330 W.  

Największy udział mają moduły typu 

polikrystalicznego oraz 

monokrystalicznego, ale pojawiają się 

także moduły II generacji wykonane w 

technologii CdTe i CIS oraz moduły III 

generacji  DSSC. W ofertach polskich firm 

dominują ciągle moduły fotowoltaiczne 

pochodzenia niemieckiego. Stanowią one 

ponad 36% wszystkich urządzeń na rynku. 

W stosunku do poprzedniego roku 

znacząco zmalał udział chińskich modułów 

z prawie 30% w roku ubiegłym na 21 % 

obecnie. Wzrósł natomiast udział 

modułów produkowanych w Polsce, 

obecnie wynosi 17% (15% w 2014).  

Najwyższe ceny jednostkowe brutto 

charakteryzują najmniejsze systemy 

fotowoltaiczne. Wraz ze wzrostem mocy 

cena jednostkowa kompleksowych 

rozwiązań w zakresie elektrowni PV w 

2015 roku wyraźnie spada z ok.  

8 500zł/kWp dla instalacji o mocy 1 kWp do 

ok.  5 000 zł/kWp dla instalacji o mocy od 

12 do 40 kWp. W całkowitych nakładach 

inwestycyjnych największy koszt stanowi 

zakup modułów fotowoltaicznych (choć 

ich udział w kosztach całkowitych 

systematycznie spada), akcesoriów 

montażowych oraz inwertera. 

Według badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród 31 polskich 

przedsiębiorstw, w 2015 roku do Polski 

importowano 46,5 MWp modułów 

fotowoltaicznych, z czego prawie 5 MW to 

moduły typu OEM (produkty „markowe” 

wytworzone przez inne firmy). Firmy 

łącznie sprzedały 145 tysięcy modułów 

fotowoltaicznych.  Wśród firm, których 

roczna sprzedaż w 2015 roku przekroczyła 

1 000 kW, znalazły się firmy takie jak 

Caldoris Polska, FreeVolt, Hymon Energy, 

KENO, Rawicom, SELFA GE, Skorut Systemy 

Solarne.  

Scenariusz „rewolucji energetycznej” 

opracowany przez IEO zakłada dynamiczny 

rozwój branży systemów fotowoltaicznych 

do ok. 15,6 GW łącznej mocy 

zainstalowanej w elektrowniach 

słonecznych do 2030 roku. 

Raport pokazuje, że znowelizowana 

ustawa o odnawialnych źródłach energii 

stwarza trudne  warunki dla rozwoju 

sektora fotowoltaicznego. Wymaga od 

branży działań niekonwencjonalnych, ale 

są atrakcyjne nisze rynkowe dla 

fotowoltaiki zarówno w ramach niektórych 

przepisów ustawy, jak i poza  nimi.
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2. FIRMY NA RYNKU FOTOWOLTAICZNYM W POLSCE 

W 2015 roku w „Bazie firm i urządzeń na rynku fotowoltaicznym w 

Polsce” wskazano 382 firmy działające w branży fotowoltaicznej. 

Najwięcej  firm, swoje siedziby ma w województwach: mazowieckim, 

śląskim i małopolskim. Statystyka firm w podziale na województwa 

przedstawiona została na rysunku 2. Większość firm prowadzi 

wielokierunkową działalność, dostosowując profil działalności do 

zapotrzebowania na niestabilnym rynku. Wśród zarejestrowanych 

przedsiębiorstw prawie 60% zajmuje się kompleksową obsługą 

instalacji fotowoltaicznych, od doradztwa, poprzez wykonanie 

projektu, sprzedaż komponentów oraz montaż instalacji. 16 spośród 

wszystkich firm to producenci1, 12  to przedsiębiorstwa nie zajmujące 

się dystrybucją ani montażem, ale oferujące usługi towarzyszące takie 

jak szkolenia czy doradztwo.  

 
Rysunek 1 Charakterystyka rodzaju usług świadczonych przez firmy działające na 

polskim rynku 

 

 
Rysunek 2 Mapa przedsiębiorstw działających na polskim rynku w podziale na 

województwa 

                                                           
1
 Producenci modułów PV oraz urządzeń pomocniczych, np. konstrukcji wsporczych 

68,3% 
77,7% 

93,5% 
84,0% 

36,9% 

Doradztwo Projekt Sprzedaż Montaż Serwis
pogwarancyjny

17 

38 

15 

7 

11 

4 34 

30 

61 

13 
32 

7 
52 

6 

41 14 

NOTA METODYCZNA 

Wszystkie dane dotyczące rynku fotowoltaicznego (przedsiębiorstw w sektorze, 

dostępnych na rynku urządzeń i ich cen, sprzedaży i produkcji modułów 

fotowoltaicznych w Polsce, mocy zainstalowanej) pochodzą z prowadzonego 

przez Instytut Energetyki Odnawialnej w sposób ciągły monitoringu rynku oraz 

badań ankietowych. 
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Przeważającym rodzajem usług oferowanych przez firmy działające na polskim rynku jest sprzedaż oraz 

montaż. Sprzedaż modułów fotowoltaicznych, a także innych komponentów oferuje 357 

przedsiębiorstw, natomiast montażem instalacji zajmuje się 322 firmy. Zdecydowana większość firm 

zajmuje się także wykonaniem projektu, natomiast znacznie mniej, bo 36,9% firm, oferuje usługę 

serwisu pogwarancyjnego.  Charakterystykę  usług w zakresie systemów fotowoltaicznych 

przedstawiono na rysunku 1.  

Większość firm z rynku PV ma status  przedsiębiorstw prywatnych oraz spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwa instalacyjne i projektowe są wspierane przez 1675 instalatorów 

systemów fotowoltaicznych (stan na 11 lipca 2016 r.) posiadających certyfikat Urzędu Dozoru 

Technicznego wydawany na podstawie już posiadanych kwalifikacji (potwierdzonych) lub ukończonych 

kursów zakończonych egzaminem. 

POLSCY PRODUCENCI MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH 

W Polsce swoje siedziby i zakłady produkcyjne posiada 16 przedsiębiorstw (około 4,2% wszystkich 

firm w sektorze). Najwięcej firm przypada na województwo mazowieckie (4 przedsiębiorstwa), 

małopolskie i śląskie (po 3), zachodniopomorskie i podkarpackie (po 2), oraz województwo 

pomorskie i kujawsko-pomorskim (po jednym przedsiębiorstwie produkcyjnym). Wśród czołowych 

firm krajowych, które zajmują się produkcją modułów fotowoltaicznych znajdują się m. in.: SELFA GE, 

FreeVolt, BRUK-BET Solar, PVTEC, HYMON ENERGY, XDISC, ML SYSTEM, JABIL oraz Solar Energy. 

Łączne moce produkcyjne polskich producentów modułów fotowoltaicznych ocenia się na poziomie 

ok. 600 MW/rok, co  może przekładać się na wielkość maksymalnie około 2,4 mln produkowanych 

modułów rocznie. Poza tym, krajowi producenci dostarczają akcesoria takie jak konstrukcje 

wsporcze, czy też falowniki, np. firmy: Remor, Solar Tracker, Spirvent, Corab, czy LDE Polska. 

 

W BADANIU RYNKU 

FOTOWOLTAICZNEGO WZIĘŁO 

UDZIAŁ 31 FIRM Z BRANŻY:  

Atelier, BREWA, Caldoris 

Polska, CORAB, ECO Synergia, 

ECO-ENERGIA, EkoEnergia 

Polska, EkoWodrol, FreeVolt, 

GTB Solaris, Hymon Energy, 

KENO, MS Team, OPA-LABOR, 

P.H.U. OPTIMA, PV Instalator 

Polska, Rawicom, RenCraft, 

Rensan Energy, RW Instal, 

SELFA GE, Skorut Systemy 

Solarne, Solar Solution, 

SOLDAR, SOLEKO POLSKA, 

Solta, SPR Polska, Sun 

Resources, SunSol, 

YOURENERGY, Zielona 

Planeta. 
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3. MOC ZAINSTALOWANA W SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE 

Z danych URE wynika, że całkowita moc elektrowni wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego w Polsce z instalacji 

koncesjonowanych, tj. takich, które od 2009 roku otrzymały świadectwa pochodzenia energii wynosi 87,7 MW (stan na 31.03.2016 r.). W 

porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku (71,031 MW) daje to 23% wzrost tylko w I kwartale 2016 roku. Najszybszy wzrost w ilości mocy 

zainstalowanych następuje od marca 2015 roku, co może wynikać (podobnie jak miało to miejsce w przypadku energetyki wiatrowej) z 

uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, która z dniem 1 stycznia 2016 roku miała wprowadzić nowy system aukcyjny, znoszący 

możliwość uzyskania świadectw pochodzenia energii z OZE. W efekcie inwestorzy chcąc uzyskać tzw. zielone certyfikaty musieli wybudować 

instalację do końca ubiegłego roku (o przedłużeniu możliwości o kolejne pól roku, dowiedzieli się pod koniec grudnia, po pierwszej nowelizacji 

ustawy). Skumulowana moc mikroinstalacji w IV kwartale 2015 roku wyniosła 31,5 MW2. Łączna moc zainstalowana w przyłączonych do sieci 

systemach fotowoltaicznych na koniec pierwszego kwartału 2016 roku wynosiła 119,2 MW. W samym 2015 roku przybyło 77,2 MW nowych 

mocy PV. W tym ok. 8,8 MW mocy (1 585 zainstalowanych systemów fotowoltaicznych) z programu Prosument realizowanego przez NFOŚiGW 

z linii BOŚ Bank.3 

O ile dane o instalacjach przyłączanych do sieci są  

potwierdzone, o tyle dane o  instalacjach  nieprzyłączonych do 

sieci  opierają się na szacunkach - nie ujmuję wszystkich 

przypadków. Na koniec maja 2015 roku w Polsce było 5,3 MW 

instalacji OFF-GRID. Na koniec 2015 roku liczba tych instalacji 

mogła się zwiększyć do ok. 8,3 MW, głównie z uwagi na 

mikroinstalacje zbudowane na potrzeby budynków 

użyteczności publicznej, wsparte dotacjami w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), gdzie łączna 

moc zainstalowana mogła wynieść ponad 5 MW, a minimum 

połowa z nich to instalacje OFF-GRID4.   
 

Rysunek 3 Moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci i OFF-GRID 

                                                           
2 Na podstawie opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki w lutym br. sprawozdań dotyczących przyłączony do sieci mikroinstalacji OZE (Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD) 
3 „Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozwoju energetyki obywatelskiej na terenach wiejskich”, konferencja Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 25 czerwca 2016 
roku, CWM Grodno 
4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda ostateczne statystyki pod koniec br. 
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Fotowoltaika stanowi zaledwie 1,52% wszystkich zainstalowanych mocy z 

odnawialnych źródeł energii (łączna moc zainstalowana w OZE do końca 

marca tego roku wyniosła 7 862,9 MW – na podstawie danych URE), ale 

tempo przyrostu nowych mocy miała najwyższe. 

Według analiz  IEO na podstawie danych z OSD, łączna moc przyłączeniowa 

instalacji fotowoltaicznych już wytwarzających energię elektryczną (dla 

których zostały wydane warunki przyłączenia do sieci), w połowie 2016 roku 

wynosi 106,5 MW5 (więcej informacji o  przyłączeniach z OSD w rozdziale nr 

3). Największy udział w obsłudze mikroinstalacji fotowoltaicznych mają 

największe krajowe koncerny energetyczne: TAURON, PGE, ENERGA czy 

ENEA. Średnia moc mikroinstalacji na koniec IV kwartału 2015 roku wynosiła 

7,46 kW, natomiast średnie moce mikroinstalacji obsługiwanych przez 

poszczególnych operatorów sieci  (OSD) przedstawiono na rysunku 6.  

Na koniec 2015 roku do sieci przyłączonych było 2970 mikroinstalacji. W 

pierwszym kwartale  br. przybyło ok. 1500 nowych mikroinstalacji 

fotowoltaicznych. 

Na podstawie mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych (ON-

GRID i OFF-GRID), oszacowano obroty na rynku począwszy od 2009 roku. 

Obroty w 2015 roku wyniosły prawie 470 mln złotych (zanotowano wzrost o 

60% w st. do 2014r.). Obroty w samym 2016 (stan na koniec marca 2016 

roku) stanowiły już 20% obrotów z roku poprzedniego, a nie uwzględniają 

jeszcze mikroinstalacji przyłączonych do sieci oraz instalacji nie 

przyłączonych do sieci w 2016 roku. 

 
Rysunek 4 Udział OSD w odbiorze energii elektrycznej wyprodukowanej przez 

mikroinstalacje 

 
Rysunek 5 Obroty na polskim rynku

6
 

                                                           
5 W tej liczbie nie są zawarte te mikroinstalacje PV, które zbudowane zostały albo w systemie świadectw pochodzenia oraz instalacje nie przyłączone do sieci (tzw. OFF-GRID) 
6 Dane z 2016 roku obejmują tylko obroty oszacowane na podstawie mocy instalacji, które otrzymały świadectwa pochodzenia, zgodnie ze stanem z dnia 31.03.2016r. 
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Rysunek 4 oraz 6 pochodzą z Bazy danych IEO mikroinstalacji elektrycznych OZE opracowanych na podstawie danych OSD sporządzonej w 

oparciu o kwartalne sprawozdania składane w URE przez OSD (czerwcowa nowelizacja ustawy o OZE spowoduje, że dane te nie będą dalej 

zbierane w dotychczasowej formie). Średnie moce budowanych mikroinstalacji  na koniec 2015 roku wynosiły  5,1 kW dla osób fizycznych i 

19,1 kW dla firm, a średnie współczynniki autokonsumpcji odpowiednio 32 % i 36%. Baza danych IEO zawiera wiele szczegółowych danych i 

zestawień. Znajduje się tam m.in. wykaz rodzajów mikroinstalacji i miejsce ich przyłączone do sieci dystrybucyjnych dla wszystkich 13 OSD (nie 

tylko „wielkiej czwórki”), produkcje energii w ujęciu kwartalnym, dane statystyczne w zakresie współczynników zużycia własnego energii 

elektrycznej w cyklach rocznych i miesięcznych, podział z uwagi na formę prawną właścicieli mikroinstalacji, czy rozkład czasowy i przestrzenny 

mocy zainstalowanej w krajowych mikroinstalacjach OZE7. 

 

 

Rysunek 6 Średnia moc mikroinstalacji obsługiwanych przez poszczególnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej 

                                                           
7 Jeśli jesteś zainteresowany Bazą danych mikroinstalacji elektrycznych OZE  skontaktują się z IEO 
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3. BAZA PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE INFORMACJI Z OSD8. 

W dalszym ciągu utrzymuje się duże zainteresowanie nowymi projektami fotowoltaicznymi, w szczególności  farmami słonecznymi o mocach 

0,5-1 MW. W 2015 roku warunki przyłączenia do sieci uzyskało 337 nowych projektów o łącznej mocy 320 MW, w tym 193 projekty o mocach 

0,5-1,0 MW o łącznej mocy 174 MW. Według danych zgromadzonych przez IEO, w latach 2008-2016 (koniec II-go kwartału) pięciu największych 

operatorów sieci dystrybucyjnych wydało łącznie 1529 warunków przyłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,53 GW. 

Elektrownie o mocach od 500 kW do 1 MW stanowiły 45% liczby wszystkich instalacji. Najmniej warunków przyłączenia wydano dla dużych 

farm o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW. Na mapie (rysunek 7) zestawiono lokalizacje projektów PV, natomiast na rysunku 8 przedstawiono 

zestawienie liczby projektów w podziale na odpowiednie zakresy mocy instalacji.  

 
Rysunek 7 Mapa planowanych inwestycji fotowoltaicznych na podstawie 

„Bazy danych projektów fotowoltaicznych w Polsce” 

 
Rysunek 8 Liczba projektów z pozwoleniem bądź ubiegających się o przyłączenie do sieci 

                                                           
8 Pełna „Baza projektów fotowoltaicznych w Polsce”  jest dostępna w sklepie IEO 
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Rysunek 9 Liczba projektów z pozwoleniem bądź ubiegających się o przyłączenie do sieci w poszczególnych 

województwach 

Najwięcej warunków przyłączenia wydano w 

województwach łódzkim, mazowieckim i 

wielkopolskim (rysunek 9), natomiast biorąc 

pod uwagę udział poszczególnych Operatorów 

Sieci Dystrybucyjnej, najwięcej, bo aż 38% 

wszystkich warunków przyłączenia wydała 

PGE Dystrybucja. Spośród wydanych 

warunków przyłączenia w latach 2013-2016 

umowy o przyłączeniu zawarto jedynie w ok. 

36% przypadków, natomiast fizycznie energię 

elektryczną do sieci zaczęło wprowadzać ok. 

6% ogółu instalacji mających warunki 

przyłączenia.  

Powyższe informacje pochodzą z Bazy danych 

projektów fotowoltaicznych w Polsce 

znajdującej się w  ofercie IEO. Jest to 

zestawienie lokalizacji projektów PV 

posiadających warunki przyłączenia lub 

ubiegających się o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w latach 

2008-2016. Baza zawiera wykaz wszystkich 

projektów, rozkład mocy oraz ilości 

realizowanych projektów, rozkład 

przestrzenny na mapie Polski oraz rozkład z 

uwagi na formę własności i operatorów sieci 

(OSD).  
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4. RYNEK FOTOWOLTAICZNY W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ 

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Europie możliwy był dzięki wprowadzeniu w wielu krajach systemu stałych taryf FiT. W krajach, w których 

wprowadzono taki mechanizm wsparcia, szybko rozwinęły się rynki urządzeń i usług, a także znacząco wzrósł udział tej technologii energii 

odnawialnej w miksie energetycznym. Dostrzeżono tam zalety fotowoltaiki, jako najbardziej ekologicznego i najbardziej powszechnie 

dostępnego spośród wszystkich technologii odnawialnych źródeł. Zalety fotowoltaiki dostrzegli tez operatorzy systemów, w tym polski – 

PSE Operator, który rekomendował wprowadzenie w Polsce systemu taryf gwarantowanych. Dodatkową zaletę stanowi krótki czas realizacji 

inwestycji i możliwości sterowania stawką taryfy FiT tempa rozwoju. O dużym zainteresowaniu fotowoltaiką i jej popularności świadczy 

niezmienne dwucyfrowe tempo wzrostu i roczny znaczący (mimo spowolnienia gospodarczego) przyrost mocy zainstalowanej. Na rysunku 10 

zaprezentowano rozwój instalacji w krajach europejskich w latach 2005 – 20159. 

 

 

Rysunek 10 Moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej od 2005 do 2015 roku, Źródło: EurObserv'ER 2016  
 

 
                                                           
9 Dane: EurObserv’ER (współautor IEO), wydanie od 2006 do 2016 roku 
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Rysunek 11 Moc w systemach fotowoltaicznych przypadająca na 1 mieszkańca 
[Wp/mieszkańca]. Źródło: EurObserv'ER 2016 

Pomimo wyraźnego wzrostu mocy zainstalowanej w PV w latach 

2011-2015 w naszym kraju, Polska pod względem łącznej mocy 

zainstalowanej, nadal znajduje się na jednej z ostatnich pozycji w 

całej Unii – obecnie jest to 20 miejsce, w 2014 roku było to miejsce 

24 (patrz: rysunek 12). Biorąc pod uwagę wskaźnik mocy 

przypadającej na 1 mieszkańca - zestawionej na rysunku 11 – Polska 

znajduje się na 26 miejscu w UE. Podczas gdy w Polsce na jednego 

mieszkańca przypada 2,3 Wata mocy szczytowej, to w Niemczech 

wartość ta wynosi prawie 489,8 Watów na mieszkańca, czyli ponad 

200 razy więcej. Warto zauważyć, że różnica ta znacznie spadła, 

ponieważ w 2014 roku średnio na jednego mieszkańca w Polsce 

przypadało 0,6 Wp, co przekładało się na prawie 800 razy większy 

wskaźnik  w Niemczech. Chociaż różnica co do wartości w mocy 

przypadającej na jednego mieszkańca w Polsce nie jest duża, 

stanowi to prawie 4-krotny wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego. Wskaźnik ten coraz mniej związany jest z zasobami 

energii promieniowania słonecznego, a zdecydowanie bardziej 

odzwierciedla zarówno poziom innowacyjności kraju, jak i wskaźnik 

zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekologicznym. Znacznie 

wyższą wartość od Polski mają kraje o porównywalnym lub 

mniejszym nasłonecznieniu, takie jak Wielka Brytania, Dania (60-

krotnie większe wskaźniki niż w Polsce), Szwecja czy Litwa 

(odpowiednio 10-krotnie większe wskaźniki), w których przypadku 

także odnotowano znaczy wzrost w mocy przypadającej na jednego 

mieszkańca. 
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Rysunek 12 Moc całkowita i nowo zainstalowana w systemach PV w UE w 2015 roku [MWp], Źródło: EurObserv’ER 2016 

Konsorcjum EuroObserv’ER oceniło  zainstalowaną moc 

systemów PV zbudowanych w 2015 roku w UE na poziomie 

7 226,4 MW, co oznacza 4,98% wzrost w porównaniu z 

przyrostem z roku poprzedniego. Całkowita moc w PV w UE 

wynosi 94 567,9 MW, ze znikomym udziałem Polski rzędu 1 

promila .  

W kilku  krajach UE odnotowano spadek tempa przyrostu 

nowych mocy zainstalowanych, wynikający głównie ze zmian 

w systemach wsparcia – dostosowanego do tempa rozwoju i 

spadku kosztów technologii. Obecnie trend ten u wiodących 

na rynku europejskim krajów nadal się utrzymuje (na rynku 

niemieckim, w 2014 roku odnotowano 1899 MW nowo 

zainstalowanych mocy, w 2015 było to już 1354,8 MW, 

spadek zauważony także w przypadku Włoch – 2 miejsce w 

rankingu mocy zainstalowanej wg EurObserv’Era, oraz Francji 

– 3 miejsce). Pomimo zmniejszonego przyrostu mocy w 

stosunku to roku poprzedniego, moc zainstalowana w tych 

krajach nadal znacznie rośnie, a w porównaniu do Polski, 

różnice są ogromne. Warto jednak zwrócić uwagę, że na tle 

całej UE w niektórych krajach takich jak Polska, Węgry 

zaobserwowano znaczny przyrost nowopowstałych mocy w 

porównaniu z rokiem poprzednim 

Analiza rynku fotowoltaicznego w przeciągu ostatnich lat 

pozwoliła wyciągać wnioski, że odpowiednie mechanizmy 

wsparcia ze strony państwa prowadzą do bardzo szybkiego 

rozwoju tego sektora. Warto odnotować, że po 

wprowadzeniu taryf gwarantowanych na mikroinstalacje w 

Danii, całkowita moc zainstalowana w tym kraju wzrosła z  

29,1 MW w 2014 roku do 180,5 MW w 2015 roku 
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5. OFERTA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH NA RYNKU KRAJOWYM 

Obecnie w ofercie polskiego rynku znajduje się 340 modeli modułów  fotowoltaicznych o mocy od 5 do 330 W.  W asortymencie sprzedawców 

dominują moduły I-szej generacji wykonane w technologii krzemowej (moduły polikrystaliczne i monokrystaliczne). Największy udział mają 

moduły typu polikrystalicznego (57%) oraz monokrystalicznego (33%). W stosunku do roku poprzedniego, spadł nieznacznie udział modułów 

polikrystalicznych na korzyść innych modułów, do których zaliczamy moduły II generacji wykonane w technologii CdTe i CIS oraz III generacji  

DSSC (moduły DSSC pojawiły się pierwszy raz w ofercie i w bazie danych firm i urządzeń  w 2015 roku). 

Struktura, a zwłaszcza trend oferty handlowej na polskim rynku, pozostały jednak bez większych zmian - technologie krystaliczne wciąż 

dominują. Udział poszczególnych technologii modułów fotowoltaicznych w polskim rynku przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 
Rysunek 13 Moduły fotowoltaiczne w ofertach polskich firm według technologii 
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Rysunek 14 Moduły fotowoltaiczne na polskim rynku według kraju pochodzenia. 

Innym kryterium podziału modułów  

fotowoltaicznych na polskim rynku jest kraj ich 

pochodzenia (produkcji). W ofertach polskich 

firm dominują moduły pochodzenia 

niemieckiego. Stanowią one ponad 36% 

wszystkich urządzeń na rynku. W stosunku do 

poprzedniego roku znacząco zmalał udział 

chińskich modułów z prawie 30% w roku 

ubiegłym do 21% obecnie. Wzrósł natomiast 

udział modułów produkowanych w Polsce, 

obecnie wynosi 17% (15% w 2014). Udział 

modułów koreańskich zmalał z poziomu 5% do 

około 1% (rysunek 14). 

Oferta handlowa inwerterów zawiera 446 modeli 

o mocach na wyjściu od 150 W do 100 kW. W 

2014 roku pojawiały się także inwertery o mocy 

wyjściowej do ponad 1,5 MW, jednak w 2015 nie 

znaleziono ich w ofertach polskich firm. 

Podobnie jak w przypadku modułów 

fotowoltaicznych największy udział w ofercie 

handlowej mają inwertery pochodzące z 

Niemiec. Na rysunku 15 przedstawiono podział 

inwerterów według kraju produkcji.    
Rysunek 15 Inwertery na polskim rynku według kraju pochodzenia. 
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Wśród ofert polskich firm dominują moduły od mocach od 200 W do 300 W. Pojawiły się także moduły o mocy powyżej 350 W oraz moduły III 

generacji DSSC, w przypadku których moc modułu określana jest indywidualnie. W ofertach inwerterów dominują urządzenia od 1 kW do 

40 kW, przy czym najwięcej jest inwerterów o mocy od 2 kW do 5 kW (rysunek 16 i 17). Pełny wykaz produktów, ich charakterystyka, ceny oraz 

dostawcy, znajduje się w „Bazie firm i urządzeń na rynku fotowoltaiki w Polsce” dostępnej w sklepie internetowym IEO. 

 

 
Rysunek 16 Liczba modułów fotowoltaicznych dostępnych w ofertach 

polskich firm wg mocy 

 
Rysunek 17 Liczba inwerterów dostępnych w ofertach polskich firm wg mocy 
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6. SPRZEDAŻ I PRODUKCJA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

Według badań ankietowych IEO, przeprowadzonych 

wśród 31 polskich przedsiębiorstw na polskim rynku PV, 

w 2015 roku sprzedano prawie 145 tysięcy sztuk 

modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 36,7 MWp. 

Badanie objęło ok. 50% całkowitej mocy zainstalowanej 

w Polsce w 2015r. Wśród firm, których roczna sprzedaż w 

2015 roku przekroczyła 1 000 kW, znalazły się  firmy takie 

jak Caldoris Polska, FreeVolt, Hymon Energy, KENO, 

Rawicom, SELFA GE, Skorut Systemy Solarne. 

W 2014 roku ankietowane firmy prognozowały sprzedaż 

modułów na 2015 rok na poziomie ok. 100 MWp, 

prognoza ta jednak nie sprawdziła się. W tym roku firmy 

do prognozy sprzedaży podeszły mniej optymistycznie i w 

2016 roku spodziewają się sprzedaży na poziomie ok. 54 

MWp, co wydaje się być możliwym scenariuszem, biorąc 

pod uwagę rosnący trend sprzedaży od roku 2013.    

Na rysunku 18 przedstawiono procentowy udział 

sprzedaży modułów fotowoltaicznych w poszczególnych 

województwach. Najwięcej modułów fotowoltaicznych 

zostało sprzedanych w województwach małopolskim, 

kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz wielkopolskim. 

 

 
Rysunek 18 Sprzedaż modułów fotowoltaicznych w Polsce w 2015 roku w podziale na 

województwa na podstawie badań ankietowych IEO 

 

6,3% 

3,2% 

13,9% 

1,8% 

4,4% 

0,9% 
10,6% 

9,2% 

10,6% 

4,2% 
2,6% 

2,1% 
8,2% 

3,5% 

14,5% 
3,9% 



RAPORT  
Rynek fotowoltaiki w Polsce 

 

23 | S t r o n a    © I E O  
  

 

 
Rysunek 19 Struktura sprzedaży modułów fotowoltaicznych w Polsce w 2015 
roku na podstawie badań ankietowych IEO 

 
Rysunek 20 Sprzedaż modułów fotowoltaicznych w 2015 roku wg technologii produkcji 
na podstawie badań ankietowych IEO  

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez firmy biorące udział w badaniu rynku przeprowadzonym przez IEO w 2015 roku, w Polsce 

wyprodukowano 20,5 MW modułów fotowoltaicznych, z czego prawie 85% to produkcja modułów polikrystalicznych.  

Ponad połowa modułów sprzedanych na polskim rynku w 2015 roku to moduły wyprodukowane przez polskich producentów, natomiast 

pozostałe to moduły importowane (rysunek 19).  

W dalszym ciągu na polskim rynku, ze względu na dojrzałość technologii, ceny i skuteczniejsze wykorzystanie w naszych warunkach 

klimatycznych,  dominuje sprzedaż modułów fotowoltaicznych typu polikrystalicznego (rysunek 20). Odnotowano jednak znaczący spadek 

udziału tej technologii w stosunku do roku ubiegłego na korzyść technologii monokrystalicznej, która ma lepszą wydajności, ale tylko w 

okresach najwyższego natężenia promieniowania słonecznego. Warto również zauważyć, że w ofertach polskich firm znajdują się moduły 

wykonywane w innych technologiach: panele amorficzne, hybrydowe, moduły wykonane w technologii CdTe i CIS oraz moduły DSSC (patrz 

rysunek 13), których jednak udziały w sprzedaży na rynku polskim są dalej znikome.  
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Analizy IEO danych pozyskanych bezpośrednio od firm wskazują na rosnący udział sprzedaży systemów przyłączonych do sieci typu ON-GRID. 

Ich udział w całkowitej sprzedaży wynosi obecnie ponad 96%. W stosunku do ubiegłego roku oznacza to 20% wzrost. Systemy ON-GRID 

obejmują zarówno instalacje, które będą przyłączone do sieci elektroenergetycznej, oddając całą wyprodukowaną energię do sieci, jak również 

takie, które oddawać będą nadwyżkę wyprodukowanej w PV energii elektrycznej do sieci. Tak duży wzrost udziału systemów ON-GRID może 

wynikać z uchwalenie ustawy o OZE, która miała wprowadzić system taryf gwarantowanych. Inwestorzy licząc na wsparcie w postaci taryf 

decydowali się na systemy ON-GRID. Udział procentowy systemów ON- i OFF-GRID w całkowitym wolumenie sprzedaży przedstawiono na 

rysunku 21. Struktura udziału systemów ON-GRID i OFF-GRID, może jednak różnić się od faktycznej, gdyż znaczna część gmin korzystających z 

dotacji do mikroinstalacji z programu PROW, wobec trudności z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci, w ostatniej chwili decydowała się 

na instalacje typu OFF-GRID (ostateczne wyniki będą znane pod koniec br.).  

 

 
Rysunek 21 Udział procentowy systemów ON-GRID i OFF-GRID w całkowitym wolumenie sprzedaży na podstawie badań ankietowych IEO 
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7. IMPORT I EKSPORT MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

W 2015 roku do Polski importowano ok. 46,5 MW modułów 

fotowoltaicznych, z czego prawie 5 MW to moduły typu OEM. 

Największy udział mają moduły  importowane z Chin oraz 

Stanów Zjednoczonych. Znacząco spadł udział modułów 

importowanych z Niemiec, które przeważały na polskim rynku w 

2014 roku. Pojawiały się także moduły importowane z Korei, 

Singapuru oraz Holandii. Należy jednak zauważyć, że większość 

modułów importowanych z Chin oraz Stanów Zjednoczonych to 

urządzenia importowane przez jedną firmę w znaczących 

ilościach hurtowych, w związku z czym ich udział znacząco wzrósł 

(rysunek 22)10.  

Z 20,5 MW modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych przez 

polskie firmy w 2015 roku, prawie 92% zostało sprzedanych na 

polskim rynku, a pozostałe zostały eksportowane do innych 

krajów (rysunek 23). Polskie moduły eksportowane są zarówno 

do krajów wschodnich jak i zachodnich. Wśród głównych 

kierunków eksportu należy wymienić Białoruś, Niemcy, Czechy i 

Bułgarię, ale także Łotwę, Estonię oraz Belgię.  

  

 
Rysunek 22 Kierunki importu modułów fotowoltaicznych według kraju pochodzenia na 

podstawie badań ankietowych 

 
Rysunek 23 Struktura sprzedaży modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych w Polsce w 

2015 roku na podstawie badań ankietowych 

                                                           
10 Zidentyfikowane kierunki importu modułów fotowoltaicznych dotyczą modułów importowanych przez polskie firmy z wyjątkiem modułów typu OEM 
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8. CENY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W 2015 ROKU  

W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano spadek cen kompletnych instalacji fotowoltaicznych na poziomie 1%. W tabeli 1 przedstawiono 

przedziały mocy dla których wykonano zestawienie wraz ze średnią ceną jednostkową brutto (8% VAT). Do ceny kompletnej instalacji dla 

obiektów mieszkalnych (inwestorzy biznesowi odliczają VAT i nie zawsze przyłączają instalację do sieci, co zmienia koszty całkowite), wliczono 

koszty przygotowania inwestycji, modułów PV (fabrycznie nowych), inwertera, akcesoriów montażowych i elektrycznych oraz montażu 

instalacji. 

Tabela 1 Przedziały mocy przyjęte do analizy kosztów instalacji fotowoltaicznych 

Moc zainstalowana [kWp] Średnia cena jednostkowa [€/Wp] Średnia cena jednostkowa [PLN/kWp] 

1 – 5 kWp 1,74 [€/Wp] 7 291 [PLN/kWp] 

5 – 12 kWp 1,30 [€/Wp] 5 415 [PLN/kWp] 

12 – 40 kWp 1,17 [€/Wp] 4 903 [PLN/kWp] 

 

 
Rysunek 24 Ceny jednostkowe brutto systemów fotowoltaicznych.  

Na rysunku 24 przedstawiono ceny 

jednostkowe dla poszczególnych mocy 

instalacji fotowoltaicznych wraz z 

trendem cen. Najwyższe ceny 

jednostkowe charakteryzują instalacje 

fotowoltaiczne o najniższych mocach.  

Wraz ze wzrostem mocy cena 

jednostkowa wyraźnie spada, od prawie 

8500 PLN/kWp dla instalacji o mocy 1 

kWp do około 5000 PLN/kWp dla 

instalacji o mocy 12-40 kWp.   
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W całkowitych nakładach inwestycyjnych największy koszt stanowi zakup modułów fotowoltaicznych, inwertera oraz akcesoriów służących do 

montażu instalacji. Udział kosztów przygotowania inwestycji oraz usług montażu maleje wraz z wielkością projektu. Na rysunku 25 

przedstawiono procentowy udział kosztów poszczególnych komponentów według przedziałów mocy instalacji. Udział kosztów samach 

modułów PV w całym zakresie mocy mikroinstalacji nie przekracza już 50%.   

 

 

Rysunek 25 Procentowy udział kosztów poszczególnych komponentów wg przedziałów mocy instalacji w 2015 roku 
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Biorąc pod uwagę w dalszym ciągu dominujący udział łącznych kosztów modułów fotowoltaicznych i inwertera w całkowitych nakładach 

inwestycyjnych, wyznaczono trend cen (z trzech ostatnich lat) tych urządzeń. Trend ten przedstawiono według przedziałów mocy dla modułów 

fotowoltaicznych na rysunku 26 oraz dla inwerterów na rysunku 27. Na podstawie danych można stwierdzić, że ceny modułów 

fotowoltaicznych utrzymały się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2014 (spadek cen średnio o 1%). Ceny inwerterów zmalały znacząco 

w przedziale mocy do 5 kW w stosunku do 2014 roku. Dla pozostałych mocy cena nie zmieniła się znacząco.  

 
Rysunek 26 Trend cen jednostkowych netto modułów fotowoltaicznych 

 
Rysunek 27 Trend ceny jednostkowych netto inwerterów 
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Rysunek 28 Trend cen netto elementów instalacji fotowoltaicznej na podstawie „Bazy firm i urządzeń na rynku 

fotowoltaicznym w Polsce” 

 
 

Na rysunku 28 przedstawiono trend cen dla 

poszczególnych komponentów instalacji 

fotowoltaicznej na przestrzeni lat 2013-2015. 

W porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to 

zaobserwowano 16% spadek cen inwerterów, 

w 2015 nie odnotowano zmiany cen tych 

urządzeń. Spadła minimalnie cena modułów 

fotowoltaicznych oraz kontrolerów ładowania 

(o 1% w stosunku do roku poprzedniego), a 

także akcesoriów montażowych (spadek 2%).  

Ciągle utrzymuje się trend wzrostowy w 

przypadku cen akumulatorów oraz całych 

zestawów. Na rysunku 29 przedstawiono 

dodatkowo średnie ceny hurtowe modułów  

fotowoltaicznych ze względu na kraj 

produkcji. Od maja 2015 roku ceny te 

utrzymują się na zbliżonym poziomie. Warto 

zwrócić także uwagę na ceny hurtowe 

modułów niemieckich, które w ostatnich 

miesiącach są niewiele wyższe od cen 

modułów chińskich, a niższe od modułów 

japońskich i koreańskich. Nadal najniższymi 

cenami hurtowymi charakteryzują się moduły 

z krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz 

Tajwanu.  
 

Rysunek 29 Średnie ceny hurtowe modułów fotowoltaicznych, źródło: opracowanie IEO na podstawie 
pvxchange.com  
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9. PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA FOTOWOLTAICZNEGO W POLSCE 

9.1 SCENARIUSZ ROZWOJU MOCY ZAINSTALOWANEJ W SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH  

Scenariusz bazowy „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, zatwierdzony w grudniu 2010 roku11, przewiduje  

jedynie 3 MW mocy zainstalowanej w systemach PV w 2020 roku. Jest to dokument, który musiał powstać ze względu na wymogi  dyrektywy 

2009/28/WE. Aby urealnić scenariusze rozwoju mocy zainstalowanych w drugiej połowie dekady (przewidzianych w KPD na całą dekadę), a w 

szczególności uwzględnić stan rozwoju na koniec 2015 roku, Instytut Energetyki Odnawialnej dokonał pewnych korekt, które 

uprawdopodabniają ścieżki i tempo rozwoju poszczególnych technologii OZE, nie zmieniając przy tym sumarycznych wielkości produkcji energii 

elektrycznej i  ciepła,  które zostały  przewidziane w KPD na 2020 rok oraz  ogólnego celu 15%  wynikającego z dyrektywy.  Analizy  wskazują,  że  

 

 
Rysunek 30 Prognozowany w KPD przyrost mocy elektrycznych (OZE-E) 

zainstalowanych w PV w latach 2016-2020 w GW (*szacunek na podstawie GUS, 
URE oraz prognozy IEO na II połowę 2015 roku). 

moc zainstalowana w 2020 roku w systemach fotowoltaicznych 

powinna wynieść 1,7 GW (wzrost w stosunku do scenariusza bazowego 

kosztem spadku planowanych przyrostów mocy dużych elektrowni 

wodnych, morskich elektrowni wiatrowych oraz małych elektrowni 

wiatrowych). Taka ścieżka rozwoju wymaga, aby  w 2016 roku było już 

0,7 GW mocy fotowoltaicznych. Założenie 1,7 GW nowych mocy 

fotowoltaicznych wynika z prognozy IEO zrealizowania w Polsce do 

końca 2015 roku 108 MW mocy oraz uwzględnienia, że 1800 MW mocy 

fotowoltaicznych w 2020 roku przewidziane zostało w tzw. 

„scenariuszu C” w KPD, który był scenariuszem dodatkowym, 

alternatywnym na wypadek uzyskania przez fotowoltaikę wsparcia 

taryfami gwarantowanymi.  

 

                                                           
11 Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2010 r. (wersja z 29 listopada). 
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W 2013 roku Instytut Energetyki Odnawialnej opracował, dość ambitny w porównaniu do planów rządowych, ale umiarkowany w stosunku do 

innych krajów UE, scenariusz rozwoju krajowej energetyki w horyzoncie 2030 roku (tzw. scenariusz „rewolucji energetycznej”)12. Scenariusz ten 

realizuje założenia KPD do 2020 roku (dla scenariusza C, który uwzględniał wprowadzenie taryf gwarantowanych i udział energii odnawialnej 

sięgający w roku 2020 15,8%). Zakłada on dynamiczny, ale bez nadmiernych kosztów, rozwój branży systemów fotowoltaicznych do ok. 

15,6 GW łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach słonecznych do 2030 roku. Największe roczne przyrosty nowych mocy będą następować 

od roku 2020, m.in. w wyniku osiągnięcia przez instalacje fotowoltaiczne tzw. grid parity, czyli wyrównania kosztów wytwarzania energii 

elektrycznej w źródłach fotowoltaicznych i w źródłach konwencjonalnych. Dojdzie do tego w wyniku znacznej redukcji kosztów produkcji 

komponentów elektrowni słonecznych i wzrostu ich wydajności oraz nieuchronnego wzrostu kosztów energetyki węglowej. Rozwój krajowej 

branży dodatkowo miał być napędzany przez system wsparcia w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz  programów 

dofinansowania, w tym programów „Prosument” i Regionalnych Programów Operacyjnych.  

Więcej informacji na temat oceny możliwości rozwoju branży urządzeń energetyki odnawialnej w raporcie przygotowanym przez IEO „Polski 

przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej”13. 

 
Rysunek 31 "Scenariusz rewolucji energetycznej" IEO dla systemów fotowoltaicznych w Polsce 

                                                           
12 [R]ewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 2013 r., URL: 

http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/733-ieo-zakoczyo-prace-nad-raportem-na-zlecenie-greenpeace-polska-raport-rewolucja-energetyczna-dla-polski-scenariusz-zaopatrzenia-polski-w-czyste-
noniki-energii-w-perspektywie-dugookresowej.html. 
13 Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej”, IEO, 2015. URL:  http://bit.ly/1XT36E6 
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9.2 PROGNOZA ROZWOJU RYNKU NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH FIRM PV 

Opinie na temat prognozy rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce zebrano 

wśród firm objętych badaniem rynku. Prawie 30% firm w 2017 roku chce 

wprowadzić do swojej oferty nowe produkty: moduły fotowoltaiczne, inwertery 

oraz urządzenia do monitoringu instalacji, 20% jest zainteresowanych 

poszerzeniem oferty o akumulatory oraz akcesoria montażowe. Według firm 

szansą rozwoju dla sektora są dotacje dla użytkowników mikroinstalacji z 

NFOŚiGW oraz z funduszy wojewódzkich ochrony środowiska, ale także taryfy 

gwarantowane dla prosumentów, które miała wprowadzić  ustawa o 

odnawialnych źródłach energii (o czym dalej) czy też bilansowanie półroczne w 

ustawie o OZE (wprowadzone częściowo) oraz preferencyjne kredyty bankowe i 

wsparcie finansowe dla użytkowników mikroinstalacji.  
 

Rysunek 32 Nowe produkty w ofertach firm w 2017 roku 

Firmy uznały, że w branży fotowoltaicznej największe szanse rozwoju ma energetyka prosumencka. Dodatkowo wskazywano także na korzyści 

płynące z wsparcia i rozwoju mikrosieci, z powstawania instalacji hybrydowych czy też systemu świadectw pochodzenia dla instalacji 

fotowoltaicznych.  Jako największą przeszkodę w rozwoju branży przedsiębiorstwa wymieniają m.in. administrację rządową, argumentując to 

nieprzewidywalnością podejmowanych działań w zakresie energetyki odnawialnej i „złymi regulacjami”. Zdaniem firm najszybciej będzie 

rozwijał się rynek instalacji PV montowanych na domach jednorodzinnych, ale także budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze 

odbiorców przemysłowych. 

9.3 NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII  

Biorąc pod uwagę prognozę rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce, należy także uwzględnić  aktualne prawodawstwo, które powinno 

stymulować rozwój rynku fotowoltaicznego. W Polsce reguluje to ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku. Od momentu 

jej uchwalenia, a przed wejściem w życie rozdziału o mechanizmach wsparcia dla inwestorów, kilkukrotnie podejmowano próby jej nowelizacji, 

w związku z czym główne formy wsparcia jakie miała wprowadzać nie wpłynęły dotąd pozytywnie na rozwój rynku. Można wręcz powiedzieć o 

negatywnych skutkach płynących z odraczania wejście w życie głównego rozdziału ustawy (na rynek prosumentów, którzy przygotowali 

instalacje PV pod taryfy gwarantowane). Ostatecznie, ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Ustawa wprowadza m.in. system 

aukcyjny, który ma zastąpić dotychczasowy system wsparcia w produkcji energii elektrycznej w postaci zielonych certyfikatów. Dla 
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mikroinstalacji, czyli instalacji o mocy do 40 kW, przedstawiono dwa sposoby rozliczeń: dla prosumenta oraz dla przedsiębiorcy tzw. 

„prosumenta biznesowego”.  

W związku z nowelizacją ustawy, Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował opinię ekonomiczną do uchwalonej nowelizacji ustawy o 

odnawialnych źródłach energii14. Opinia ta odnosi się generalnie do segmentu mikroinstalacji, których parametry systemu wsparcia zasadniczo 

zostały już ustalone bezpośrednio w ustawie. Analiz takich nie można jeszcze przeprowadzić w stosunku do systemu aukcyjnego z uwagi na 

brak szeregu rozporządzeń wykonawczych. Bez rozporządzeń o wolumenach zamawianej energii, o cenach referencyjnych i bez ogłoszenia 

zamówienia na energię z OZE w konkretnych koszykach aukcyjnych, można jedynie powiedzieć, że główną technologią wspieraną w ramach 

tego systemu będzie współspalanie biomasy z węglem (Polska to jeden z ostatnich krajów na świecie, gdzie technologia ta jest uznawana jako 

OZE). Fotowoltaika może jednak ciągle odegrać pewną rolę w systemie aukcyjnym, gdzie musi konkurować z innymi źródłami, ale tylko wtedy, 

gdy minister energii ogłosi aukcje na źródła o niższej liczbie godzin pracy niż 40% w okresie roku, na źródła o mocy poniżej 1 MW (lub jeszcze 

niższe) lub gdy racjonalnie od strony ekonomicznej i zgodnie z zasadami pomocy publicznej sformułuje  wymogi aukcji na tzw. klastry. 

Analizę dla mikroinstalacji IEO wykonał przy założeniu najbardziej korzystnych dla inwestorów interpretacyjnych wątpliwości. Zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą, energię elektryczną w mikroinstalacjach mogą produkować dwie grupy inwestorów: prosumenci oraz przedsiębiorcy. 

Prosumenci to odbiorcy końcowi, dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, którzy wytwarzają energię 

elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykonywaną działalnością 

gospodarczą. Przedsiębiorcy natomiast to posiadacze mikroinstalacji, którzy wytwarzają energię na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dla prosumentów przewidziano rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec 

ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 (z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których stosunek ten wynosi 1 do 0,8). Oznacza to, że prosument w ramach barteru może odebrać 

tylko część energii przekazanej do sieci (maksymalnie 70-80%), a resztę będzie oddawał za darmo (w poprzedniej wersji ustawy system ten 

nazwano „opustem”). W przypadku przedsiębiorców, sprzedawca ma obowiązek zakupu niewykorzystanej energii (nadwyżek) wytworzonej w 

mikroinstalacji po cenie zakupu równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, 

ogłaszanej przez Prezesa URE (obecnie ok. 17 groszy za kWh).  

                                                           
14 Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach energii – Inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne tylko dla przedsiębiorców dostępna na stronie 

IEO www.ieo.pl 

http://www.ieo.pl/
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Po wykonaniu wstępnej analizy opłacalności budowy mikroinstalacji OZE15 Instytut ocenił, że zaproponowany system rozliczeń z prosumentem 

nie jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Prosty okres zwrotu przy finansowaniu z kapitału własnego wynosi 20 lat, ale po 

uwzględnieniu dyskonta znacznie wykracza poza okres trwałości instalacji (46 lat). Skorzystanie z kredytu konsumenckiego, czy spadek 

autokonsumpcji (przyjęto poziom 30%, który wymaga od prosumenta dużej dyscypliny i w praktyce może być niewykonalny) czyni 

przedsięwzięcie absolutnie nieopłacalnym. W przypadku połączenia wsparcia ustawowego z dofinansowaniem z funkcjonującego do końca 

ub. roku programu NFOŚiGW „Prosument” możemy uzyskać zadowalający wynik finansowy i okres zwrotu ok. 13 lat. Nie ma jednak pewności, 

czy ze względu na regulacje pomocy publicznej takie połączenie będzie możliwe i czy program będzie kontynuowany w dotychczasowej formie. 

Znacznie lepiej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców. Opłacalność instalacji jest tym większa, im większy jest poziom 

autokonsumpcji. W przypadku działalności gospodarczej profil zużycia energii jest znacznie lepiej skorelowany z uzyskami z instalacji PV, niż w 

przypadku budynków mieszkalnych. Nawet kredytowanie bankowe instalacji w przedsiębiorstwie (tańsze niż kredyt dla prosumentów), 

umożliwia zwrot z inwestycji w okresie jej eksploatacji, chociaż ten wariant jest na granicy opłacalności. Ponadto, należy zauważyć, że koszt 

zakupu instalacji PV dla firmy jest niższy, ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT. Dodatkowo przedsiębiorcy, zwłaszcza MŚP, będący 

na taryfie energetycznej typu „C” płacą  wyższe ceny i ogólnie więcej za energię (zmienny składnik kosztu) i bilansowania, niż prosument (czyli, 

dzięki instalacji PV, więcej oszczędzają). Aktualnie, Instytut Energetyki Odnawialnej realizuje branżowy program związany z wykorzystaniem energii z OZE 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych reprezentujących różne branże pod kątem poznania uwarunkowań i możliwości 

realizacji inwestycji OZE w firmach, zwłaszcza na potrzeby produkcyjne. W projekcie wskazane są możliwości inwestowania i nisze rynkowe dla 

przedsięwzięć inwestycyjnych sektora PV16. 

Należy także pamiętać, że istnieją instrumenty dotacyjne, jak np. Regionalne Programy Operacyjne, gdzie jest możliwość otrzymania wsparcia 

finansowego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym inwestycja w instalacje PV może stać się opłacalna.  

Czy ustawa o odnawialnych źródłach energii, nad którą prace trwały kilka lat przyczyni się do rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce? Czy 

Polska dorówna światowym liderom rynku fotowoltaicznego? Pomimo ciągłego wzrostu mocy zainstalowanych, zainteresowaniu 

społeczeństwa odnawialnymi źródłami energii, zrealizowanie scenariusza rewolucji energetycznej jest olbrzymim wyzwaniem i wymaga 

niestandardowych modeli biznesowych i aktywności w wielu niszach, także poza przepisami ustawy o OZE (dotacje dla przedsiębiorców, 

instalacja semi OFF-GRID i OFF-GRID, mikrosieci cieplno-elektryczne itp.). 

                                                           
15 Szczegóły analizy w Opinii Instytutu Energetyki Odnawialnej o uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach energii – Inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne tylko dla przedsiębiorców 
16 Więcej informacji o projekcie na stronie http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie  

http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie
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Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r.  jako 

niezależna grupa badawcza  i jest pierwszym prywatnym instytutem 

naukowym w Polsce, posiadającym głęboką znajomość całokształtu 

zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: energia wiatrowa, 

energia słoneczna, biogaz, biomasa, planowanie energetyczne, 

poczynając od polityki energetycznej i prawa, analiz ekonomicznych 

i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. 

IEO ma też bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w 

charakterze doradcy (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. 

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, IGWP), 

komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, ZBP) oraz 

zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz 

firmy energetyczne). 

W ramach swoich prac IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego i innych instytucji rządowych oraz projekty 

komercyjne dla setek klientów biznesowych w przemyśle, rolnictwie 

oraz ciepłownictwie i elektroenergetyce. Jest autorem i wydawcą 

wielu raportów i baz danych dla branży OZE. 

  

 

 

 

O INSTYTUCIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

http://ieo.pl/pl/projekty/studia-podyplomowe
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http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-rolnictwie
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BAZY DANYCH INSTYTUTU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Najnowsza BAZA FIRM I URZĄDZEŃ NA RYNKU FOTOWOLTAICZNYM jest już dostępna, a w niej m.in.: 

 rozbudowane dane kontaktowe do 383 firm zajmujących się dystrybucją, instalacją, produkcją modułów/elektrowni 

fotowoltaicznych; 

 baza 1098 certyfikowanych instalatorów mikroinstalacji; 

 445 modeli modułów fotowoltaicznych w szerokim zakresie mocy i technologii wraz ze szczegółowymi danymi 

technicznymi; 

 536 modeli inwerterów, 310 gotowych zestawów, akumulatory, kontrolery ładowania, systemy montażowe i inne; 

 graficzna ilustracja trendów i danych w bazie Excel. 

 
Pierwsza BAZA PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE  

a w niej zestawienie lokalizacji projektów PV posiadających warunki przyłączenia lub ubiegających się o 
wydanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w latach 2008 – 2016:   
 projekty w bazie Excel o  łącznej mocy ponad 1,5 GW; 

 rozkłady mocy oraz ilości realizowanych projektów;  

 rozkład przestrzenny projektów na mapie Polski; 

 rozkład projektów z uwagi na formę własności i operatora sieci (OSD); 

 możliwość aktualizacji oraz uzyskania informacji o deweloperze/właścicielu projektu.  

 

Więcej informacji oraz publikacji Instytutu Energetyki Odnawialnej na stronie www.sklepieo.pl  

IX wydanie BAZY INWESTYCJE BIOGAZOWE 2016, a w nim: 
 podsumowanie aktualnego stanu rozwoju rynku; 

 statystyki dotyczące ilości realizowanych inwestycji w poszczególnych województwach i gminach oraz ich mocy zainstalowanej, portfela 

realizowanych projektów przez poszczególnych inwestorów i deweloperów; 

 preferencji inwestorów w zakresie wykorzystywanych w biogazowniach substratów; 

 zestawienie zrealizowanych inwestycji w poszczególnych województwach. 

 


