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Corab to polska firma z blisko 30-letnim 

doświadczeniem w elektronice i produkcji 

komponentów ze stali i aluminium. Obecnie 

to największy polski producent systemów 

fotowoltaicznych oraz dystrybutor renomowanych 

marek. Misją firmy od początku jej powstania jest 

tworzenie wysokiej jakości wyrobów, bezpiecznych 

dla użytkownika. Obecnie wszystkie produkty są wytwarzane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym 

w Bartoszycach. Park maszynowy składa się z nowoczesnych linii profilujących i jest najnowocześniejszy 

w tej części Europy. Firma obecnie zatrudnia ponad 250 specjalistów. W ubiegłym roku uruchomiono 

nowoczesny magazyn wysokiego składowania. Corab eksportuje swoje konstrukcje do blisko 

20 europejskich krajów. Firma współpracuje z największą siecią wyselekcjonowanych firm 

instalacyjnych z całej Polski. 

 

PCWO Energy jest jedną z najszybciej rozwijających się 

grup kapitałowych na rynku energii odnawialnej w 

Polsce. Grupa zrzeszając wyspecjalizowane podmioty, 

zarządza oraz przeprowadza w sposób kompleksowy 

proces inwestycyjny związany z budową oraz 

eksploatacją elektrowni PV. PCWO Energy koncentruje 

swoją działalność na pozyskiwaniu lokalizacji, 

projektowaniu, budowie a kolejno obsłudze projektów i 

ewentualnej sprzedaży ukończonych inwestycji w ramach 

poszczególnych podmiotów współpracujących. 

 

Strefa Energii od ponad 7 lat 

instaluje panele fotowoltaiczne 

i jest jednym z pionierów polskiego 

rynku fotowoltaiki. Obecnie firma 

posiada swoje oddziały na terenie 

8 województw w południowej i środkowej Polsce. Tysiące zrealizowanych zleceń uczyniły ze Strefy 

Energii ekspertów w swoim fachu. Firma bazuje na zespole doświadczonych i zaangażowanych 

fachowców, własnych ekipach instalatorskich oraz najwyższej jakości komponentach. Oferuje 

bezpłatną wizualizację wykonaną w autorskiej aplikacji oraz opiekę poinstalacyjną, dla długofalowego 

poczucia bezpieczeństwa klienta. Misją firmy jest szerzenie świadomości o ekologii i bezpośrednim 

wpływie człowieka na środowisko. 

  

GOLDEN PARTNERZY  

https://corab.pl/
https://www.pcwoenergy.pl/home
https://strefaenergii.com/
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AVIA Solar to marka należąca do UNIMOT Energia i Gaz. 

Jej gwarantem jest spółka UNIMOT S.A. z 27- letnim 

doświadczeniem na rynku paliwowym i energetycznym. 

Posiada kompleksową ofertę systemów fotowoltaicznych 

dla klientów zainteresowanych redukcją kosztów za 

energię elektryczną, uzupełnioną ofertą na odkup energii 

z instalacji jak również sprzedaż energii elektrycznej do 

klienta końcowego. AVIA Solar współpracuje z czołowymi producentami paneli fotowoltaicznych, 

falowników czy systemów mocowań w Polsce i na świecie, oferując najwyższą jakość produktów, 25-

letnią gwarancję oraz fachowy i doświadczony zespół.  

Bruk-Bet® Fotowoltaika jest częścią spółki BRUK-BET, 

która działa w branży budowlanej od ponad 37 lat. W 

2011 roku w Tarnowie uruchomiliśmy nowoczesną 

fabrykę modułów fotowoltaicznych, opierając 

strategię marki Bruk-Bet® Fotowoltaika na wysokiej jakości produkcji. Pięć lat później zwiększyliśmy 

przepustowość linii w oparciu o rozwiązania technologiczne firmy Meyer Burger. Jako jedyny 

producent w Polsce i jeden z niewielu na świecie, poddaliśmy nasze produkty ekstremalnym testom 

przyspieszonego starzenia, które odzwierciedlają rzeczywiste zużycie modułu przez kilkadziesiąt lat 

pracy.  

Firma Eaton dokłada wszelkich starań, aby 

zapewnić dostęp do niezawodnej, wydajnej 

i bezpiecznej energii elektrycznej zawsze wtedy, 

gdy jest ona najbardziej potrzebna. Korzystając 

z bezkonkurencyjnych zasobów wiedzy, eksperci 

firmy Eaton tworzą zindywidualizowane i zintegrowane rozwiązania, pozwalające zrealizować 

najważniejsze wyzwania stojące przed klientami. Jako firma koncentrujemy się na dostarczaniu 

właściwych rozwiązań do określonych zastosowań. Naszą misją jest poprawa jakości ludzkiego życia 

i troska o środowisko naturalne dzięki technologiom i usługom związanym z dystrybucją energii. Nasze 

produkty sprzedajemy w ponad 175 krajach. 

Edison Energia to spółka oferująca kompleksową 

usługę wykonania instalacji fotowoltaicznej. 

Działanie firmy ukierunkowane jest na spełnienie 

potrzeb nawet najbardziej wymagającego 

klienta, zarówno indywidualnego jak 

i biznesowego. Edison Energia zapewnia dostęp do nowoczesnej i innowacyjnej technologii oraz 25-

letnią gwarancję produkcji energii. Spółka posiada w swojej ofercie również pompy ciepła, które są 

nowoczesnym i ekologicznym sposobem na ogrzanie budynku. Firma zrzesza pracowników, którzy 

z pasją i doświadczeniem wspierają transformację energetyczną. 

  

SILVER PARTNERZY  

https://fotowoltaika.bruk-bet.pl/
https://www.eaton.com/pl/pl-pl.html
https://www.edisonenergia.pl/
http://www.aviasolar.pl
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Dziękujemy wiodącym firmom z branży 

fotowoltaicznej, które na potrzeby raportu wzięły 

udział w badaniu rynku PV  
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ZESPÓŁ AUTORSKI 

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

badawcza/think-tank. Jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym 

głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej poczynając od polityki 

energetycznej i prawa, prognoz cen i taryf energii elektrycznej, umów PPA, analiz ekonomicznych 

i finansowych w elektroenergetyce (energetyka słoneczna i wiatrowa) i ciepłownictwie (OZE, 

magazyny ciepła, integracja sektorów), a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. 

W sposób ciągły monitoruje rynek OZE oraz działania w tym zakresie administracji państwowej 

i instytucji unijnych w formule „watchdog”. 

IEO ma bardzo duże doświadczenie w pracach w charakterze doradcy technicznego i biznesowego 

(due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, 

studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany, wprowadzanie innowacji 

w przedsiębiorstwie) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych 

przez firmy i samorządy oraz w projektach badawczych i demonstracyjnych realizowanych 

w programach badawczych UE. 

IEO prowadzi studia podyplomowe, szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki 

i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych oraz zagranicznych (izby gospodarcze 

w oraz firmy energetyczne). 

IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz nt. rynku energii, modeli biznesowych w energetyce 

odnawialnej i w przemyśle produkcji urządzeń dla OZE oraz analiz ekonomicznych i prognoz dla 

instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz dla klientów biznesowych oraz 

dziesiątki międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Od dziewięciu lat IEO wydaje 

coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. 
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KOMENTARZ PREZESA IEO 
 

Oddajemy w ręce Czytelników dziewiątą już edycję corocznego raportu 

„Rynek fotowoltaiki w Polsce” z przekonaniem, że utrwala on i opisuje 

wyjątkowy moment w rozwoju branży PV i całej krajowej energetyki. W 

2020 roku fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym w energetyce i 

wehikułem gospodarczym. W trudnym czasie dwu lockdown-ów 

wywołanych światową pandemią krajowa fotowoltaika wniosła istotny 

wkład w podtrzymanie procesów inwestycyjnych w wysokości 9,5 mld zł 

i zapewniała Polsce 35 tys. miejsc pracy.  

W 2020 roku 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju 

pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. W 2021 roku będzie to już 3,5%, 

a w 2025 roku energia słoneczna zapewni ok. 10% energii elektrycznej. 

Fotowoltaika staje się trwałym elementem krajowego systemu 

energetycznego, a w szczytach dziennych i letnich zapotrzebowania na energię staje się jego podstawą, 

zapewniając rezerwę mocy i obniżając koszty energii w całym systemie energetycznym dla wszystkich 

odbiorców energii, nie tylko prosumentów. 

Szybki rozwój mocy PV rodzi wyzwania po stronie sieci energetycznych, regulatora rynku oraz po 

stronie dostawców technologii i dostawców rozwiązań pozwalających na lepsze zintegrowanie źródeł 

fotowoltaicznych z systemem energetycznym i lepsze wkomponowanie paneli fotowoltaicznych w ład 

przestrzenny. Z działaniami torującymi drogę dla energii słonecznej do dalszego rozwoju nie można 

czekać aż problemy nabrzmieją.  

Niniejszy raport jest najbardziej aktualną diagnozą stanu rozwoju technologii, rynku i branży. Wobec 

niezwykle szybkiego tempa rozwoju fotowoltaiki raport pośrednio zwraca uwagę na konieczność 

wypracowania długofalowego planu działań na rzecz poprawy warunków funkcjonowania źródeł PV 

w sieci energetycznej. Chodzi np. o integrację sektorów, magazynowanie nadwyżek energii w ciepłej 

wodzie, rozwój instalacji hybrydowych i efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni 

(np. agrofotowoltaika, moduły dwustronne, instalacje pływające, integracja z fasadami budynków). 

Fotowoltaika pozwala na korzystanie z efektów wzrostu rynku różnym interesariuszom: odbiorom 

energii, prosumentom, profesjonalistom rozwijających farmy fotowoltaiczne oraz innowacyjnemu 

przemysłowi dostarczającemu technologie. Dotychczas przemysł wytwórczy urządzań dla fotowoltaiki 

nie był głównym beneficjentem rozwoju rynku. Rok 2020 unaocznił jednak wszystkim konieczność 

skrócenia łańcuchów dostaw i większego uniezależnienia się od importu technologii.  

Na rozwój fotowoltaiki warto patrzeć szeroko i długookresowo. Spektakularny rozwój fotowoltaiki 

w Polsce został zbudowany na trafieniu w odpowiednie okno czasowe i spadku kosztów technologii, 

ale przede wszystkim bazuje na współpracy interesariuszy i zaufaniu do otoczenia regulacyjnego. 

Autorzy raportu mają nadzieję, że zebrane dzięki współpracy z całą branżą najświeższe dane rynkowe, 

poddane w niniejszym raporcie szerszej analizie, posłużą do podejmowania dalszych dobrych decyzji 

inwestorem i administracji publicznej.  
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KOMENTARZE PARTNERÓW RAPORTU 
 

Po raz kolejny firma Corab jest partnerem Raportu 

przygotowanego przez Instytut Energetyki 

Odnawialnej i po raz kolejny możemy rozpocząć od 

słów, że to był rekordowy rok dla polskiej fotowoltaiki. 

Za tak imponującym wzrostem zainstalowanej mocy 

stoi już ponad pół miliona użytkowników mikroinstalacji. Obserwując początek tego roku 

trend ten będzie prawdopodobnie zachowany pomimo ograniczenia bezpośredniego 

wsparcia.  

Miniony rok był również udany rok dla europejskiego rynku. Niewielu analityków 

przewidywało tak pozytywny ubiegłoroczny wynik w opanowanej przez pandemię COVID-19 

Europie. Nowo zainstalowana moc fotowoltaiki w Unii Europejskiej wzrosła o 11% w 2020 

roku. To drugi najlepszy wynik w historii. Dlatego tym bardziej cieszy miejsce Polski w ścisłej 

czołówce europejskiej.  Przyszłość też należy do OZE, które zostały postawione przez Komisję 

Europejską w centrum planu odbudowy UE po pandemii.   

To był również kolejny korzystny rok dla naszej firmy. Wykorzystaliśmy nasze możliwości 

produkcyjne i mocniej zaznaczaliśmy swoją obecność poza granicami kraju. Ponadto udało 

nam się pozyskać partnera biznesowego – grupę kapitałową Michała Sołowowa. Wierzymy, że 

połączenie naszego 30-letniego doświadczenia i znajomości rynku PV oraz wsparcie Grupy 

pozwoli na dalszy rozwój zarówno pod względem rozszerzenia oferty produktowej,  jak i 

zwiększenia skali biznesu. Z takim partnerem będzie możliwe dalsze umacnianie pozycji i 

zdobywanie nowych rynków eksportowych. 

 

Polski sektor energetyczny, wychodząc naprzeciw 

potrzebie inwestycyjnej wspólnoty europejskiej, 

przechodzi obecnie bezprecedensową transformację.  W 

roku 2021 Polska znalazła się w pierwszej czwórce 

najbardziej aktywnych uczestników rynku transakcyjnego 

OZE w Europie. Nie bez znaczenia dla wspomnianego 

progresu okazała się odporność aktywów OZE na 

pandemię Covid-19 i wywołane nią spowolnienie 

społeczno – gospodarcze.  Kadra zarządzająca Grupy PCWO Energy antycypuje dalszy 

efektywny wzrost mocy zainstalowanej jednostek fotowoltaicznych, dzięki stabilnemu 

finansowaniu zapewnianemu przez aukcje OZE oraz rozwijającym się w szybkim tempie 

kontraktom PPA. W ślad za zachodzącą transformacją, także i My wyznaczyliśmy sobie 

ambitne cele zakładając budowę pokaźnych portfeli wytwórczych OZE. Celem strategicznym 

rozwoju Grupy na kolejne lata jest dalsze umocnienie jej pozycji w gronie liderów rynku 

fotowoltaiki w Polsce w sektorze instalacji przemysłowych oraz deweloperów farm. 

 

https://corab.pl/
https://www.pcwoenergy.pl/home
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Rynek instalacji fotowoltaicznych 

przeżywa bardzo dynamiczny rozwój, 

czego dowodem są liczne 

mikroinstalacje powstające na 

dachach budynków jednorodzinnych oraz firmowych. Wyniki raportu pokazują, że Polska staje 

się ważnym graczem na rynku fotowoltaicznym w Europie, a dynamika wzrostu nawet ta 

bardziej pesymistyczna zostanie utrzymana na wysokim poziomie. Obecnie wyzwaniem będzie 

jakość sieci dystrybucyjnej przy coraz większej liczbie przyłączanych instalacji. Rozwój rynku 

powinien skupić się na magazynowaniu oraz wykorzystywaniu energii w miejscu produkcji i to 

też będzie wspierała według zapowiedzi nowa edycja programu "Mój Prąd". 

Kolejny rok dynamicznego rozwoju rynku fotowoltaiki to również kolejny rok większych 

oczekiwań i wyzwań stojących przed firmami działającymi w branży. Nasze wieloletnie 

doświadczenie pokazuje coraz większą świadomość konsumentów na temat ekologicznych 

rozwiązań dla domu i firmy. Cieszymy się, że z roku na rok możemy dostarczać swoim klientom 

lepszej jakości komponenty, które cechuje wyższa wydajność, wykorzystanie najnowszych 

technologii oraz niższa cena. Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę jest coraz krótszy, co 

nie jest utartym sloganem reklamowym, ale realnym doświadczeniem, z którym spotykamy 

się w tysiącach polskich domów i firmach. 

  

https://strefaenergii.com/
https://strefaenergii.com/
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STRESZCZENIE 
 

Fotowoltaiczny boom trwa 

Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi przez boom rozwojowy. W ostatnim pięcioleciu, na koniec 

2020 roku, Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu 

mocy w fotowoltaice, obliczonego na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu – CAGR 

Dla Polski skumulowane (składane) tempo wzrostu w latach 2016-2020 wyniosło 114%, przy średniej 

unijnej 10,3%. Zatem w średnim okresie jesteśmy europejskim liderem pod względem dynamiki 

wzrostu rynku PV i w 2020 roku zbliżyliśmy się do pierwszej światowej 10-ki państw pod względem 

przyrostu mocy (13. miejsce). Kolejne, coraz lepsze prognozy międzynarodowe potwierdzają siłę, 

potencjał i rosnącą pozycje polskiego rynku fotowoltaicznego.  

Moc zainstalowana sukcesywnie 

wzrasta, a od dwóch lat tempo 

wzrostu jest niezwykle wysokie. 

Rok 2020 był najlepszym w historii 

rozwoju fotowoltaiki w Polsce. 

Moc zainstalowana w fotowoltaice 

na koniec 2020 roku wyniosła 3936 

MW, co oznacza wzrost o 2 463 

MW rok do roku i przekłada się na 

200% wzrost rok do roku. 

Największy wkład w przyrost 

nowych mocy mieli prosumenci 

indywidualni. Tym samym, wg 

Solar Power Europe, w 2020 roku 

Polska znalazła się na 4-tym 

miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Wyprzedziły nas tylko 

Niemcy, Holandia i Hiszpania. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku, po raz kolejny z rzędu, utrzyma 

wysokie tempo przyrostu mocy i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc 

zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty na 

rynku fotowoltaiki w 2021 r. przekroczą 9 mld zł.  

Prognoza mocy, wiodące segmenty rynku, granice wzrostu 

Według prognozy IEO w perspektywie średnioterminowej nie widać przesłanek do spowolnienia 

na rynku fotowoltaicznym. Główny udział w przyroście mocy w najbliższych latach będą mieć projekty 

farm PV przygotowane pod aukcje OZE, także te wielkoskalowe. Jeżeli nawet przejściowo spowolni się 

tempo rozwoju mikroinstalacji, to fotowoltaika jako całość, nie odczuje tego faktu w najbliższych kilku 

latach. Jest to bowiem technologia elastyczna, skalowalna, działająca w kilku segmentach i wielu 

niszach rynkowych. Dodatkowo w bieżącym roku wyraźnie wzrośnie także rola prosumentów 

biznesowych, których przyrost IEO prognozuje na co najmniej 200 MW, a trend ten będzie się nasilał 

w kolejnych latach. Według prognozy IEO moc zainstalowana w fotowoltaice w 2022 roku podwoi 

swoją wartość z końca 2020 a na koniec 2025 roku może wynieść nawet 15 GW. 

W 2021 roku fotowoltaika może natrafiać na pierwsze ograniczenia regulacyjne oraz związane 

z ograniczoną dostępnością nowych projektów, zarówno prosumenckich jak i farm, do infrastruktury 

sieciowej. Choć nie stanowią one jeszcze twardych barier, limitujących dalszy wzrost, to ograniczenie 
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w dostępności do sieci może zahamować nowe inwestycje nawet wtedy, gdy regulacje, rynek 

i atmosfera społeczna będą sprzyjające.  

Aukcje OZE jako podstawa rozwoju rynku fotowoltaiki 

Po 5 latach od ogłoszenia pierwszych aukcji system aukcyjny stał się najważniejszym instrumentem 

wparcia rynku fotowoltaiki w Polsce. W 2020 roku koszyk aukcji OZE dla technologii fotowoltaicznej 

i wiatrowej o mocy poniżej 1 MW po raz kolejny został zdominowany przez energetykę słoneczną. 

Aukcja dla projektów powyżej 1 MW w 2019 roku wygrały tylko 3 projekty farm fotowoltaicznych, ale 

był to zwiastunem wzrostu konkurencji technologii fotowoltaicznej w tym koszyku. W aukcji na energię 

z OZE w 2020 roku instalacje fotowoltaiczne podzieliły się dostępnym wolumenem niemal po pół 

z elektrowniami wiatrowymi. Rozkład cen aukcyjnych dla dużego koszyka zwycięskich ofert pokazuje, 

że projekty duże fotowoltaiczne i wiatrowe oferowały ceny na podobnym poziomie. To potwierdza 

tezę o podobieństwie tych rynków i to, że te technologie mogą już ze sobą w pełni konkurować i można 

się spodziewać coraz większych wolumenów aukcyjnych dla wielkoskalowych projektów PV. 

Najprężniej, dzięki systemowi aukcyjnemu, rozwija się rynek farm słonecznych do 1 MW. Bardzo duża 

konkurencja w „małym” koszyku aukcyjnym wynika z dużej podaży tych projektów na polskim rynku. 

Według danych IEO warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej posiada ponad 5 tys. 

projektów PV do 1 MW o łącznej mocy przyłączeniowej 4,7 GW. Jednocześnie wg analiz IEO, na koniec 

I kw. 2021 roku warunki przyłączenia do sieci posiadało już kilkaset dużych projektów farm słonecznych 

o łącznej mocy sięgającej 5,6 GW.  

Przemysł PV i łańcuch dostaw technologii na rynek  

Rynek PV to nie tylko sprzedaż instalacji odbiorcom końcowym, ale cały łańcuch dostaw generujący 

wartość dodaną dla gospodarki. Według analiz IEO w fotowoltaice w 2020 roku liczba osób 

zatrudnionych na etacie w branży mogła sięgnąć nawet 14,5 tys. natomiast liczba osób pracująca 

czasowo na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice może sięgać 21 tys. Łącznie jest to 35,5 tys. 

miejsc pracy w krajowym sektorze fotowoltaicznym. Pracownicy z branży fotowoltaicznej stanowią 

znaczącą grupę interesariuszy, którym zależy na rozwoju sektora. Otwiera to możliwości dla rządu i/lub 

regulatora do dialogu z branżą i osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania kierunków 

i wspierania rozwoju całego sektora fotowoltaiki w Polsce.  

Pierwsze kroki do rozpoczęcia dialogu mającego na celu wzmocnienie polskiego przemysłu i wspieranie 

rozwoju branży zostały już podjęte. We wrześniu 2020 r. w Ministerstwie Klimatu został podpisany 

list intencyjny na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce oraz wypracowania projektu 

umowy sektorowej. List intencyjny, którego stroną jest Minister Klimatu i Pełnomocnik Rządu 

ds. Odnawialnych Źródeł Energii został podpisany przez organizacje promujące rozwój przemysłu PV 

oraz wiodące firmy przemysłowe zajmujące się produkcją modułów PV i innych kluczowych 

komponentów specyficznych dla fotowoltaiki.  

Uwzględnienie pespektywy przemysłu staje się ważne w obliczu wyzwań związanych z zapewnieniem 

szerokiego dostępu do krajowych technologii (bezpieczeństwo technologiczne) oraz ryzyka zakłóceń 

dostaw i wzrostu cen urządzeń z importu. Ryzyko to można mitygować poprzez regulacyjne zachęty 

i wspieranie polskiego przemysłu fotowoltaicznego oraz promowanie zwiększania europejskiego 

i krajowego local content, np. poprzez prowadzenie i aktywnej polityki przemysłowej w zakresie 

promocji lokalnej produkcji urządzeń dla PV. Krajowy local content w dostawach komponentów 

i urządzeń dla instalacjach fotowoltaicznych w 2020 roku wynosił 23%, a wg planów inwestycyjnych 

polskich firm przemysłowych już w 2025 roku może wzrosnąć do niemal 40%.   
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1. NOWE RAMY POLITYCZNE I UWARUNKOWANIA PRAWNE 

NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU RYNKU PV W POLSCE 
v 

1.1. STAN REALIZACJI KRAJOWEGO CELU W ZAKRESIE ENERGII Z OZE NA 2021 R. – ROLA 

FOTOWOLTAIKI 

Podstawą prawną do zobowiązań Polski w zakresie udziałów energii z OZE w zużyciu energii finalnej 

brutto do roku 2030 jest Dyrektywa RED II (Renewable Energy Directive II) z 2018 roku w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa jest rozwinięciem poprzedniej 

dyrektywy z 2009 roku, która wyznaczyła na 2020 rok 20 procentowy cel OZE dla całej UE i minimum 

15 procentowy dla Polski (wg KPD -Krajowego Planu Działań-15,9%), i potwierdza konieczność dalszego 

wzrostu udziałów energii z OZE w kolejnej dekadzie. Minimalny cel udziału energii z OZE dla całej UE 

w 2030 roku wynosi 32%. Polska przyjęła swój cel na 2030 rok wynoszący 23% energii z OZE 

w końcowym zużyciu energii brutto. Realizacja tego celu jest wpisana w Krajowy Plan na rzecz Energii 

i Klimatu (KPEiK) na lata 2021-2030 i w Politykę Energetyczna Polski do 2040 roku. Największy wkład 

w realizację przyjętego celu na 2030 rok ma wnieść udział OZE w elektroenergetyce (głównie w energii 

wiatrowej i PV) - 32%, następnie 28% w ciepłownictwie (z obowiązkiem wzrostu o 1,1 pp. rok do roku) 

i 14% w transporcie. 

Wymagane trajektoria realizacji celów OZE (dyrektyw i dokumenty krajowe) oraz ich dotychczasową 

realizację w Polsce wg Eurostat w odniesieniu do udziałów energii z OZE odpowiednio w zużyciu energii 

finalnej i energii elektrycznej przedstawiono na rysunku 1. 

  
Rysunek 1 Przewidywana ścieżka wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych ogółem oraz w 
elektroenergetyce w latach 2010-2030 wg KPD, a od 2020 KPEiK oraz wykonanie planu na podstawie danych 
EUROSTAT. Źródło: KPEiK, EUROSTAT. Oprac. IEO 

Od 2016 roku Polska zaczęła schodzić z przyjętej w KPD ścieżki. Ostatnie dane Eurostat za rok 2019 

pokazują udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii brutto dla Polski w wysokości 12,3% 

(wobec planowanego w KPD 14,9%) oraz udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii 

elektrycznej brutto – obecnie 14,35% (wobec 16,8% wg KPD). Udział energii ze źródeł fotowoltaicznych 

w 2019 wynosił odpowiednio: 0,1% w zużyciu energii finalnej i 0,4% w zużyciu energii elektrycznej.  
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Oficjalne dane za rok 2020 nie zostały jeszcze podane przez Eurostat, ale już wiadomo i potwierdzają 

to eksperci, ze cel na 2020 rok nie został osiągnięty. Szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce w latach 2019-

2020 nie był w stanie doprowadzić do osiągnięcia przez Polskę minimum 15% energii z OZE w 2020 r., 

ale zmniejszył dystans do zrealizowania celu. 

Najnowsze dane podane przez PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) wg stanu na 31 marca 2021 roku 

pokazują, że moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi w Polsce 4 469,8 MW. Jest to wzrost o 534 MW 

tylko w pierwszym kwartał 2021 roku. Na podstawie danych PSE, a także prognozy IEO dotyczącej 

rozwoju sektora fotowoltaicznego w 2021 oszacowano ilość energii wyprodukowanej (także w formie 

autokonsumpcji) w cyklach miesięcznych przez instalacje fotowoltaiczne w Polsce w latach 2020 – 

2021. 

 

Rysunek 2 Szacunkowa ilość energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych wyprodukowana w Polsce 
(prognoza: kwiecień-grudzień ‘2021). Oprac. IEO 

Szacowana łączna ilość energii wyprodukowana ze źródeł fotowoltaicznych w 2020 roku wyniosła 

ok. 2 374 GWh i była dużo wyższa niż w roku poprzedzającym (711 GWh). Może to skutkować wkładem 

fotowoltaiki w realizację celu sektorowego w elektroenergetyce. Uwzględniając wstępne dane 

o zużyciu energii w 2020 roku, szacunki pozwalają ocenić udział energii ze źródeł fotowoltaicznych 

w realizacji celu OZE odpowiednio na ok. 0,3% w zużyciu energii finalnej i 1,5% w zużyciu energii 

elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że Polsce zabraknie ok. 2% do realizacji obowiązkowego 15% celu OZE 

w 2020 roku (odniesionego do zużycia energii finalnej), wkład fotowoltaiki na poziomie 0,3% jest 

istotny. Zmniejsza dystans i przybliża Polskę do realizacji kolejnych zobowiązań wynikających z KPEiK 

(punkty kontrolne na koniec 2022, 2025 i 2027 roku).  

W 2021 roku, wg symulacji IEO generacja z fotowoltaiki wyniesie ok. 5 289 GWh. Nawet przy obecnym 

tempie rozwoju fotowoltaika nie jest jedynym ani wystarczającym rozwiązaniem pozwalającym 

na zrealizowanie celu unijnego do 2030 roku. Jest jednak jedynym racjonalnym rozwiązaniem 

o dostatecznie krótkim cyklu inwestycyjnym, aby w krótkim okresie (lata 2022 i 2025) podnieść udziały 

energii z OZE, w szczególności w segmencie wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej. Służyć temu 

będzie przede wszystkim wzrost mocy w najbliższych latach w farmach fotowoltaicznych.  
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1.2. NOWE UWARUNKOWANIA REGULACYJNE DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 

W PRZYSZŁYCH LATACH 

Dyrektywa RED II, która wesprze rozwój OZE, a w szczególności fotowoltaiki, nie jest jeszcze w pełni 

wdrożona do polskiego prawa (termin wdrożenia upływa 30-go czerwca br.), ale niektóre przepisy 

są właśnie wprowadzane w życie w toku prac legislacyjnych rozpoczętych jeszcze w 2019. Najnowsza 

nowelizacja ustawy OZE z istotnymi przepisami dotyczącymi bezpośrednio fotowoltaiki trafiła w dniu 

16 kwietnia 2021 roku do podpisu Prezydenta RP1. 

W najnowszej nowelizacji ustawy o OZE znalazły się poniższe postulaty, ważne z punktu widzenia 

dalszego rozwoju inwestycji fotowoltaicznych na terenie Polski. Nowelizacja niesie za sobą szereg 

korzystnych przepisów i ułatwień dla inwestorów fotowoltaicznych.  

 

Wydłużenie systemy aukcyjnego o 5 lat 

Beneficjentami systemu aukcyjnego są głównie wytwórcy wykorzystujący 

do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego. 

Dlatego perspektywa wydłużenia aukcyjnego systemu wsparcia na lata 2022-

2027 stwarza dłuższą perspektywę dla rozwoju dużych projektów 

fotowoltaicznych (innych niż prosumenckie) i ogranicza ryzyko podjęcia procesu 

developerskiego.  

 

Długoterminowy harmonogram aukcji OZE 

Dotychczas, Urząd Regulacji Energetyki ogłaszał harmonogram aukcji OZE 

w danym roku. Według najnowszych przepisów URE przedstawi długoterminowy 

harmonogram aukcji na sześć kolejnych lat. Informacje o ilości i wartości energii 

elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w ramach aukcji w latach 2022-

2027 będą określane w rozporządzeniach Ministra Klimatu i Środowiska. 

Rozwiązanie to pomoże stworzyć stabilne ramy rozwoju fotowoltaiki i zapewni 

deweloperom i inwestorom możliwość racjonalnego planowania rozwoju nowych 

projektów słonecznych. 

 

Zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji o mocy do 1 MW 

Koncesje, wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki, są obowiązkowe dla każdego 

wytwórcy energii elektrycznej w instalacji słonecznej o mocy większej niż 500 kW. 

Najnowsza nowelizacja podnosi maksymalny próg mocy instalacji objętej koncesją 

do 1 MW. Z tego wynika, że wszystkie instalacje słoneczne, które uzyskają wsparcie 

w aukcji dla projektów poniżej 1 MW nie będą potrzebowały koncesji URE, a jedynie 

będą musiały uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii elektrycznej, który 

dotychczas dotyczył małych instalacji OZE (o mocy zainstalowanej większej niż 

50 kW i mniejszej niż 500 kW).  

 

 

 
1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2015 poz. 478 
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Zniesienie konieczności ustalania w SUiKZP rozmieszczenia źródeł OZE 

do 500 kW 

Obecne przepisy uniemożliwiają posadowienie instalacji OZE o mocy 

przekraczającej 100 kW, jeżeli nie zostały one uwzględnione w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(SUiKZP) – przepis dotyczy obszarów, na których obowiązuje miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

W najnowszych przepisach ustawy o OZE inwestorzy fotowoltaiczni będą zwolnieni z tego obowiązku, 

pod warunkiem, że moc wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej nie będzie przekraczać 1000 kW. 

Właściciele instalacji fotowoltaicznych innych niż wolnostojące (np. na dachach budynków 

przemysłowych) będą całkowicie zwolnieni z obowiązku uzgodnienia takiej instalacji w SUiKZP.  

 

2. RYNEK FOTOWOLTAIKI – DOTYCHCZASOWE TRENDY 
 

2.1. RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE 

Fotowoltaika w Polsce obecnie przechodzi przez boom rozwojowy. Moc zainstalowana w fotowoltaice 

sukcesywnie wzrasta, a od dwóch lat tempo jej wzrostu jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był 

najlepszym rokiem w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Według danych Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła 3935,74 MW, 

co oznacza wzrost o 2 463 MW rok do roku. Czyli moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła w ciągu 

roku o 200%. Tym samym, wg Solar Power Europe w 2020 roku Polska znalazła się tuż za podium pod 

względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Wyprzedziły nas tylko Niemcy, 

Holandia i Hiszpania. Rok 2021 również zapowiada się optymistycznie. Dla pierwszego kwartału 2021 r. 

moc zainstalowana wyniosła 4 466 MW. Najbardziej dynamiczny przyrost odnotowuje się 

w mikroinstalacjach, gdzie przybyło niecałe 500 MW mocy. Na wykresie (Rysunek 3) przedstawiono 

skumulowaną moc zainstalowaną w Polsce dla kolejnych lat z wyróżnieniem typów instalacji.  

 

Rysunek 3 Skumulowana moc zainstalowana w PV w Polsce, stan na koniec I kw. 2020, *szacunki IEO, **powstałe 
w ramach systemu świadectw pochodzenia lub poza aukcyjnym systemem wsparcia. dane: URE, OSD, oprac. IEO. 
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Wg IEO pełna statystyka mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych uwzględnia: 

▪ Mikroinstalacje – instalacje o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 50kW, ich łączna 

moc wyniosła 3022 MW na koniec 2020 r., a według stanu na I kw. 2021 wynosi 3500 MW 

▪ Małe instalacje – instalacje o mocy z zakresu 50 kW - 500 kW, ich moc zainstalowana w Polsce 

na koniec 2020 r. osiągnęła wartość 65 MW, a obecnie przekroczyła 71 MW 

▪ Instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 500 kW, które powstały w ramach systemu 

świadectw pochodzenia lub poza aukcyjnym systemem wsparcia, ich łączna moc 

zainstalowana została oszacowana na 75 MW  

▪ Instalacje fotowoltaiczne wybudowane w ramach aukcji OZE – ich łączna moc zainstalowana 

na koniec 2020 r. to 750 MW, a obecnie ich moc może wynosić 820 MW, najczęściej są to farmy 

fotowoltaiczne i elektrownie słoneczne o mocach ok. 1 MW. 

W Polsce największy udział w rynku mają mikroinstalacje PV. W 2020 roku stanowiły one 77% mocy 

zainstalowanej w fotowoltaice. Jest to rezultat kilku czynników m.in. wzrostu popularności tej 

technologii wśród prosumentów, dotacje udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 

oraz rządowy program dofinansowania dla fotowoltaiki -program „Mój prąd”. Program był realizowany 

od września 2019 roku do grudnia 2020 roku i najlepiej wpłynął na wzrost rynku fotowoltaicznego 

w 2020 roku. Obecnie planowane jest uruchomienie kolejnej edycji programu. 19 procentowy udział 

w mocy zainstalowanej w 2020 roku miały instalacje PV wybudowane w ramach aukcji OZE. Łączna 

moc tych instalacji w stosunku do 2019 roku zwiększyła się dwukrotnie. W kolejnych latach 

spodziewane są kolejne wzrosty ze względu na kończące się terminy oddania po raz pierwszy energii 

do sieci dla projektów zakontraktowanych w ramach aukcji OZE z 2018 i 2019 roku. Małe instalacje PV 

to niecałe 2% łącznej mocy zainstalowanej w PV, ten niewielki udział może być spowodowany brakiem 

wsparcia dla instalacji 50 kW - 500 kW. 

Skumulowana moc fotowoltaiki w poszczególnych latach na tle różnych technologii OZE została 

przedstawiona została na wykresie (Rysunek 4). 

 
Rysunek 4 Moce zainstalowane w instalacjach OZE do wytwarzania energii elektrycznej (stan na koniec 2020 r.) 
oprac. IEO na podstawie danych URE. 

Udział mocy zainstalowanej w fotowoltaice w stosunku do mocy zainstalowanej w OZE na koniec 

2020 roku osiągną wartość 30%, jest on dwukrotnie wyższy niż w 2019 roku. Tym samym instalacje PV 

wyprzedziły biomasę (11%), hydroelektrownie (8%) i biogaz (2%). Pierwsze miejsce dalej zajmuje 

energetyka wiatrowa na lądzie z 49% udziałem mocy zainstalowanej. Powyższe dane jednoznacznie 

wskazują, że od 3 lat fotowoltaika jest najszybciej rozwijającym się OZE w Polsce i osiąga największe 
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roczne przyrosty, i już w ciągu 1-2 lat może mieć podobne moce zainstalowane jak energetyka 

wiatrowa.  

2.2. RYNEK FOTOWOLTAIKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

W dalszym ciągu rozwój rynku fotowoltaicznego w krajach UE-28 jest bardzo dynamiczny. Z roku na 

rok wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest na wysokim poziomie. Na koniec 2020 roku moc 

zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wniosła około 153 GW, przyrost w stosunku 

do 2019 roku osiągnął wartość 18,8 GW. Według oszacowań na podstawie danych IRENA, kraje UE 

uzyskały 14% wzrost całkowitej mocy zainstalowanej w PV w stosunku do roku 2019. Uzyskany przyrost 

w 2020 roku był 1,13 razy większy niż ten uzyskany w 2019 roku. 

 

Rysunek 5 Przyrost mocy w fotowoltaice w 2020 roku [MW], oprac. IEO, na podstawie IRENA 

Największy przyrost mocy w fotowoltaice w 2020 roku odnotowały Niemcy – 4,74 GW. Na drugim 

miejscu uplasowała się Holandia z mocą zainstalowaną 3 GW. Na trzecim miejscu jest Hiszpania 

(2,8 GW nowych mocy), która w 2019 r. miała największy przyrost. Polska z przyrostem rzędu 2,4 GW 

znalazła się na czwartym miejscu wyprzedzając Francję (0,9 GW), której udział w przyroście nowych 

instalacji PV zmalał. Polska w 2020 roku pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice znalazła 

się w pierwszej czwórce w Unii Europejskiej, po tym jak w 2019 roku uplasowała się w pierwszej piątce. 

Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, w ściślej czołówce 

europejskiej. 

Polska znalazła się na pierwszym miejscu w całej Europie pod względem tempa wzrostu obliczonego 

na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu CAGR (ang. compound annual growth rate) 

biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat rozwoju. Polska jest liderem Europy pod względem dynamiki wzrostu 

rynku fotowoltaicznego. Za Polską uplasowały się kolejno Szwecja, Węgry, Ukraina, Holandia 

i Hiszpania. Na wykresie (Rysunek 6) zaprezentowano scenariusz konserwatywny i optymistyczny 

przyrostu mocy zainstalowanej w PV na lata 2021 - 20242 opracowany na podstawie danych Solar 

Power Europe. 

 
2 Solar Power Europe, „EU Market Outlook For Solar Power 2020 - 2040”, Grudzień 2020 r. 
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Rysunek 6 Scenariusz konserwatywny i optymistyczny na lata 2021 - 2024 udziału przyrostu mocy 
zainstalowanych w PV w krajach UE, oprac. IEO na podstawie danych Solar Power Europe. 

Według Solar Power Europe Polska do 2024 będzie miała przyrost mocy zainstalowanej od 8,3 GW 

do 13 GW i utrzyma się na czwartym miejscu pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice. 

Najnowsze prognozy IEO wskazują, ze całkowita moc zainstalowana na koniec 2024 roku wyniesie 

12,5 GW3 (wzrost o 8,5 GW w latach 2021-2024). 

3. RYNEK PROSUMENTÓW INDYWIDUALNYCH I BIZNESOWYCH  
 

Wytwórcy energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby stanowią w krajowej fotowoltaice największą 

grupę producentów pod względem mocy zainstalowanej. Udział prosumentów, autoproducentów oraz 

wytwórców w małej instalacji wynosił 80% całkowitej mocy zainstalowanej w energetyce słonecznej 

na koniec 2020 roku. Na niezwykle szybki wzrost w tym segmencie rynku w ostatnich kilku latach 

przełożyły się programy wsparcia, takie jak środki z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz 

uruchomiony w 2019 roku rządowy program „Mój prąd”, skierowany do prosumentów 

indywidualnych. W 2020 roku przyrost nowych mocy fotowoltaicznych w mikroinstalacjach oraz 

małych instalacjach wyniósł 2,05 GW, a największy wkład w ten przyrost wnieśli właśnie prosumenci 

indywidualni.  

 
3 Instytut Energetyki Odnawialnej: Aktualizacja prognozy rozwoju krajowego rynku fotowoltaiki do 2025 roku. 
URL https://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1525-aktualizacja-prognozy-rozwoju-krajowego-rynku-fotowoltaiki-do-
2025-roku  

https://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1525-aktualizacja-prognozy-rozwoju-krajowego-rynku-fotowoltaiki-do-2025-roku
https://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1525-aktualizacja-prognozy-rozwoju-krajowego-rynku-fotowoltaiki-do-2025-roku
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3.1. MIKROINSTALACJE  

Liczba instalacji fotowoltaicznych wg danych URE pod koniec roku 2020 wynosiła około 460 tys. Ich 

szacowana moc w przybliżeniu osiągnęła 3 GW. Instalacje fotowoltaiczne stanowią 99,89% wszystkich 

mikroinstalacji OZE. 

Moc zainstalowana sukcesywnie wzrasta od 2014 roku, jednak dopiero w ostatnich latach widać 

dynamikę wzrostu i wpływ na strukturę OZE. Skumulowana moc zainstalowana w mikroinstalacjach 

z roku na rok wzrasta. W 2020 roku moc wzrosła trzykrotnie w stosunku do 2019 roku. Przybyło około 

2 GW mocy w samych mikroinstalacjach. Stanowią one 77% mocy wszystkich instalacji 

fotowoltaicznych. 

Pomimo dużego odsetka domowych instalacji prosumenckich należących do gospodarstwach 

domowych, rozwijają się również mikroinstalacje instalowane na potrzeby mikro i małych firm. 

Instalacje takie (powyżej 10 kW, do ustawowej granicy 50 kW) obecnie mogą korzystać z tego samego 

systemu opustów jak mikroinstalacje prosumenckie indywidualne.  

3.1.1. PROSUMENCI INDYWIDUALNI - PROGRAM „MÓJ PRĄD” 

Program „Mój prąd” jest dedykowany dla prosumentów indywidualnych, czyli osób fizycznych 

wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby z zawartą umową kompleksową. Program 

służy wsparciu finansowania przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, z zakresu mocy 2 – 

10 kW. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji. Dotacja dla 

poszczególnych prosumentów wynosi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale 

wartość ta nie może przekraczać 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Budżet Programu dla bezzwrotnego 

dofinansowania wynosił 1,1 mld zł. 

Pierwszy nabór wniosków odbył się w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Drugi nabór 

rozpoczął się 13 stycznia 2020 r. a zakończył 6 grudnia 2020 r. Według zapowiedzi rządowych program 

najnowsza edycja programu rozpocznie się w lipcu 2021. W pierwszym naborze dofinansowanie 

uzyskało łącznie około 27 tys. instalacji PV o łącznej mocy 152 MW. Łączna liczba przyznanych dotacji 

na dzień 17 maja 2021 r. osiągnęła 199 tys. Natomiast łączna moc zainstalowana wg wszystkich 

przyjętych wniosków wynosi około 1,14 GW. W Tabeli (Tabela 1) przedstawiono dokładne dane dla 

poszczególnych województw. 
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Tabela 1 Podsumowanie realizacji programu "Mój prąd", źródło: https://mojprad.gov.pl/, oprac. IEO; stan na 
dzień 17 maja 2021 

Największą liczbę przyznanych dofinansowań, a także łączną moc zainstalowaną w mikroinstalacjach 

w ramach programu „Mój prąd” odnotowało województwo śląskie, zaraz za nim plasuje się woj. 

wielkopolskie. Średnia moc instalacji na terenie kraju wynosiła 5,7 kW, dla poszczególnych 

województw przyjmuje wartości z zakresu od 4,94 kW dla woj. podkarpackiego do 6,36 kW dla woj. 

opolskiego. Program Mój Prąd cieszył się największym zainteresowaniem na terenie województwa 

podkarpackiego, natomiast najmniejszym na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 
Rysunek 7 Odsetek gospodarstw domowych na terenie danego województwa, które otrzymały dofinansowanie 

z programu „Mój Prąd”, dane: https://mojprad.gov.pl/, stan na dzień 17.05.2021, oprac. IEO 

 

Liczba przyznanych 

dofinansowań do

projektów instalacji PV 

Łączna moc instalacji [kW]
Średnia 

moc [kW]

Odestek gosp. domowych, 

które otrzymały 

dofinansowanie [%]

śląskie 24 442,0 141 731 5,80 1,34%

wielkopolskie 23 463,0 133 882 5,71 1,91%

mazowieckie 22 271,0 126 761 5,69 1,07%

małopolskie 22 160,0 127 312 5,75 1,86%

podkarpackie 17 290,0 85 368 4,94 2,42%

dolnośląskie 13 293,0 82 393 6,20 1,15%

łódzkie 12 116,0 72 900 6,02 1,25%

pomorskie 11 471,0 65 626 5,72 1,32%

lubelskie 9 507,0 51 440 5,41 1,21%

kujawsko-pomorskie
9 190,0 55 653 6,06 1,17%

świętokrzyskie 7 433,0 39 200 5,27 1,63%

opolskie 5 906,0 37 549 6,36 1,58%

warmińsko 

mazurskie 5 816,0 34 143 5,87 1,08%

zachodniopomorskie
5 575,0 32 864 5,89 0,82%

lubuskie 4 672,0 29 262 6,26 1,19%

podlaskie 4 142,0 22 962 5,54 0,92%

https://mojprad.gov.pl/


24  Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej  
Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021 

W dalszym ciągu przydomowe mikroinstalacje cieszą się większą popularnością na południu kraju niż 

na północy. W ostatnim czasie Wielkopolska dynamicznie powiększyła moce zainstalowane 

w instalacjach PV i tym samym ma ona jeden z największych odsetków zainstalowanych instalacji PV 

w ramach Mojego prądu na terenie kraju. Program zyskał akceptację społeczną, a fotowoltaiczne 

instalacje dachowe już na stałe wpisały się w krajobraz Polski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MAŁE INSTALACJE 

Małe instalacje OZE mieszczą się w zakresie mocy 50 kW – 500 kW. Na koniec 2020 roku łączna moc 

zainstalowana w tych instalacjach osiągnęła wartość 183 MW. Udział małych instalacji PV wynosi 36% 

w stosunku do wszystkich instalacji OZE w 2020 roku.  

 

Rysunek 8 Moc zainstalowana w małych instalacjach OZE. Oprac. IEO na podstawie danych URE i OSD. 
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STREFA ENERGII  

Golden Partner Raportu 

Od ponad 7 lat instaluje panele fotowoltaiczne i jest jednym z pionierów polskiego rynku 

fotowoltaiki. Obecnie firma posiada swoje oddziały na terenie 8 województw w południowej i 

środkowej Polsce. Tysiące zrealizowanych zleceń uczyniły ze Strefy Energii ekspertów w swoim 

fachu. Firma bazuje na zespole doświadczonych i zaangażowanych fachowców, własnych 

ekipach instalatorskich oraz najwyższej jakości komponentach. Oferuje bezpłatną wizualizację 

wykonaną w autorskiej aplikacji oraz opiekę poinstalacyjną, dla długofalowego poczucia 

bezpieczeństwa klienta. Misją firmy jest szerzenie świadomości o ekologii i bezpośrednim 

wpływie człowieka na środowisko. 

https://strefaenergii.com/


Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej   25 
Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021   

Moc skumulowana wszystkich małych instalacji OZE dla poszczególnych lat została przedstawiona na 

wykresie (Rysunek 7). Od 2015 roku jest zauważalny przyrost mocy zainstalowanych w małych 

instalacjach, w 2018 roku wzrost był ponad dwukrotny w stosunku do 2017 roku. W ostatnich latach 

moc zainstalowana rośnie głównie ze względu na wzrost mocy w fotowoltaice. Na koniec 2019 roku jej 

moc zainstalowana wynosiła 47 MW, a na koniec 2020 roku wzrosła do wartości 65 MW. Instalacje PV 

mają największy udział w mocy zainstalowanej, w 2020 roku wyniósł on 36%, tym samym wyprzedzając 

mikro-elektrownie wodne, których udział wynosił 29%. Dalej kolejno uplasowały się energetyka 

wiatrowa na lądzie (18%) i biogaz (17%). Średnia wielkość małej instalacji PV wynosi 208 kW.  

 

3.3. PROSUMENCI BIZNESOWI 

Prosumentem biznesowym lub przemysłowym autoproducentem energii z OZE można nazwać każdą 

firmę, która dzięki własnej instalacji OZE produkuje energię elektryczną na swoje potrzeby zmniejszając 

koszt jej zakupu. W działalności przedsiębiorstwa to właśnie energia elektryczna, której zużycie stale 

rośnie, jest jednym z podstawowych składników, który przekłada się na znaczne koszty. Najlepiej 

obrazują to przedsiębiorstwa produkcyjne, w których mimo stosowania coraz nowszych, 

energooszczędnych technologii zużycie energii elektrycznej wciąż wzrasta. Dodatkowo, opłata 

mocowa, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i której podstawowa wysokość wynosi 76,20 zł/MWh, 

jeszcze bardziej, skokowo podnosi ceny energii, szczególnie firmom i przedsiębiorstwom zużywającym 

energię elektryczną w czasie szczytowych godzin zapotrzebowania na moc (najwyższe ceny energii). 

Firmy mają obecnie tylko kilka możliwości, aby mitygować skutki rosnących cen energii. Najbardziej 

optymalnym rozwiązaniem jest autokonsumpcja wytworzonej na terenie zakładu energii z OZE, także 

w połączeniu ze sprzedażą niewykorzystanej części energii, np. w formule rozliczenia netto (dla źródeł 

do 50 kW), sprzedaży pod cenie ustawowej z poprzedniego kwartału, umowy komercyjnej ze spółką 

obrotu lub w formie umowy PPA (Power Purchase Agreements). Dla przedsiębiorstw, które zużywają 

najwięcej energii w trakcie dnia najlepszym rozwiązaniem jest własna elektrownia fotowoltaiczna 

zapewniająca całkowite bądź częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię takiego zakładu. 

 

Rysunek 9 Prosumenci biznesowi w różnych segmentach fotowoltaiki 

Wg szacunków IEO na koniec 2020 roku w Polsce było około 65 dużych prosumentów biznesowych, 

wytwarzających energię z dużych źródeł dachowych lub farm fotowoltaicznych (zazwyczaj posiadają 

koncesję). Dodatkowo działa również około 450 MW mikroinstalacji fotowoltaicznych, które 

zaopatrują w energię mikro i małe firmy. Wśród wytwórców w małej instalacji fotowoltaicznej jest 

blisko 70 MW małych instalacji zaspokajających własne potrzeby energetyczne firm. 
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4. RYNEK AUKCYJNYCH FARM SŁONECZNYCH 
 

Aukcyjny system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, wprowadzony ustawą o OZE działa 

w Polsce już od 5 lat. W Polsce aukcje OZE przeprowadzane i rozstrzygane są przez Urząd Regulacji 

Energetyki i odbywają się raz w roku. Inwestorzy, którzy chcą zgłosić do aukcji swoje projekty powinni 

przedstawić nie tylko uzyskane od Operatorów Sieci Dystrybucyjnych lub od Operatora Sieci 

Przesyłowej decyzje o warunkach przyłączenia do sieci, ale także ważne pozwolenie na budowę.  

Obecnie obowiązuje 5 koszyków aukcyjnych, a od 2018 roku każdy koszyk jest podzielony na dwa pod-

koszyki, które dzieli próg 1 MW mocy instalacji. Fotowoltaika znajduje się w czwartym koszyku 

aukcyjnym, gdzie konkuruje z technologią wiatrową. 

 

Rysunek 10 Obowiązujące koszyki aukcyjne. Oprac. IEO na podst. ustawy o OZE 

Wyniki ostatnich aukcji OZE pokazują, że technologie wiatrowa i fotowoltaiczna są obecnie najbardziej 

konkurencyjne na rynku. Dlatego te segmenty rynku OZE nadają ton całemu systemowi aukcyjnemu. 

Świadczy o tym nie tylko cena oferowanej energii, ale także wielkość zakontraktowanego wolumenu 

i ilość składanych ofert. Dla fotowoltaiki i energetyki wiatrowej są to setki zgłoszeń na każdą aukcję, 

a dla innych to zaledwie kilka lub aukcje są nierozstrzygane z powodu zbyt małej liczby ofert.  

4.1. WYNIKI I STAN REALIZACJI PROJEKTÓW AUKCYJNYCH  

Dotychczas Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził 5 aukcji OZE odpowiednio w latach 2016, 2017, 

2018, 2019 oraz 2020. Na wykresie (Rysunek 11) przedstawiono wolumeny rozstrzygniętych już aukcji 

OZE oraz wolumeny dla fotowoltaika i wiatru planowane na tegoroczną aukcję. Koszyk dla technologii 

fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy poniżej 1 MW (mały koszyk) jest zdominowany przez energetykę 

słoneczną. Natomiast duży koszyk aukcyjny to konkurencja nowych, dużych farm słonecznych wraz 

z projektami wiatrowymi, których podaż kończy się w br. z powodu zablokowania rozwoju 

dewelopmentu farm wiatrowych ustawą 10H. W efekcie ograniczonej podaży projektów wiatrowych 

i taniejącej technologii fotowoltaicznej, w aukcji w 2020 roku liczba ofert oraz zakontraktowana moc 

PV zrównały się z elektrowniami wiatrowymi. 
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Rysunek 11 Zestawienie wolumenów aukcyjnych dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na przestrzeni lat 
oprac. IEO 

W aukcji z 2019 w koszyku o mocy do 1 MW była duża konkurencja, a nadpodaż projektów wynosiła 

około 25%. W aukcji 2020 konkurencja była jeszcze większa. Wg komunikatu Prezesa URE do aukcji 

przystąpiło 590 wytwórców, składając łącznie 1618 ofert i wszystkie złożone oferty pochodziły 

wyłączne z instalacji fotowoltaicznych. Aukcja została rozstrzygnięta na korzyść 235 wytwórców, którzy 

złożyli łącznie 747 ofert z najniższą ceną. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji w ciągu dwóch lat (2020-

2021) powstanie ponad 700 MW instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW.  

Aukcja w 2019 roku, w której w dużym koszyku wygrały 3 projekty farm fotowoltaicznych była tylko 

zwiastunem wzrostu konkurencji technologii fotowoltaicznej w koszyku dla projektów powyżej 1 MW. 

W aukcji w 2020 roku instalacje fotowoltaiczne podzieliły się dostępnym wolumenem niemal po pół 

z elektrowniami wiatrowymi. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji do końca 2022 roku powstanie 800 MW 

instalacji fotowoltaicznych i 900 MW instalacji wiatrowych. 

W wyniku wszystkich rozstrzygniętych aukcji zakontraktowano łącznie 3230 MW nowych mocy 

słonecznych. W tabeli poniżej przedstawiono zakontraktowane wolumeny w każdej z aukcji oraz moc 

projektów, które rozpoczęły już wytwarzanie energii. Do tej pory z dwóch pierwszych aukcji – z 2016 

i 2017, którym upłynął termin realizacji budowy projektu, wytwarzanie energii elektrycznej rozpoczęło 

336 MW, co stanowi 94% całkowitego wolumenu zakontraktowanego w tych dwóch aukcjach. Projekty 

z aukcji z 2018 roku miały czas na realizację inwestycji do końca maja 2020 roku, jednak ze względu na 

pandemię COVID-19 termin ten został wydłużony o rok. W ramach tej aukcji zakontraktowano 514 MW 

z czego wytwarzanie energii rozpoczęła już ponad połowa zakontraktowanej mocy w projektach PV 

(stan na 15 kwietnia 2021). Łącznie z dwóch ostatnich aukcji OZE, z 2019 oraz 2020 roku, w systemie 

elektroenergetycznym może pracować dodatkowo 2,36 GW nowych, zawodowych elektrowni 

słonecznych. Do tej pory tylko 6 MW małych farm słonecznych rozpoczęło wytwarzanie energii 

elektrycznej. 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

I AUKCJA
30.12.2016

II AUKCJA
29.06.2017

III AUKCJA
5.11.2018

>1 MW

III AUKCJA
15.11.2018

<1 MW

IV AUKCJA
5.12.2019

>1 MW

IV AUKCJA
10.12.2019

<1 MW

V AUKCJA
26.11.2020

> 1 MW

V AUKCJA
03.12.2020

< 1 MW

VI AUKCJA
2021

> 1 MW

VI AUKCJA
2021

< 1 MW

M
W

Moc projektów które
wygrały aukcje wiatr [MW]
Moc projektów które
wygrały aukcje PV [MW]



28  Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej  
Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021 

Tabela 2 Moc [MW] oraz liczba projektów fotowoltaicznych, które zwyciężyły w aukcjach OZE oraz stopień 
realizacji tych projektów, stan na kwiecień 2021, oprac. IEO, na podstawie danych URE 

Aukcja 

Moc projektów 
fotowoltaicznych, 

które wygrały aukcje  
(wg złożonych ofert) 

[MW] 

Liczba projektów 
fotowoltaicznych, 

które wygrały 
aukcje 

Moc projektów 
PV, które już 
rozpoczęły 

wytwarzanie 
energii w ramach 

aukcji [MW] 

Stopień 
zrealizowania 

projektów 
aukcyjnych,  

Stan na rr/mm 
 [%] 

2016 (<1 MW) 68,4 73 59,5 87% 

2017 (< 1 MW) 289,4 343 276,8 96% 

2018 (<1 MW) 514,1 548 271,5 53% 

2018 (>1 MW) - - - - 

2019 (<1 MW) 730,8 759 6,0 1% 

2019 (>1 MW) 62,1 3 0,0 0% 

2020 (>1 MW) 834,9 36 0,0 0% 

2020 (<1 MW) 729,6 752 0,0 0% 

 

Łącznie w aukcji OZE w 2020 roku w obu koszykach fotowoltaiczno-wiatrowych zwyciężyło 305 

wytwórców (spółek celowych). Cały mały koszyk został wypełniony przez 235 wytwórców energii 

elektrycznej z fotowoltaiki. Często spółki celowe należą do większych spółek holdingowych, 

inwestorów czy funduszy. Według bazy IEO „Zwycięzcy aukcji OZE 2016-2020”4 właściciele największej 

liczby spółek celowych w „małym koszyku” to Pro Vento Energia, Wento, Alseva Innowacje, Eos 

investment, Energy Group, Columbus Energy, Worm oraz PCWO Energy. 

W dużym koszyku liczba spółek celowych dedykowanych projektom fotowoltaicznym, była podobna 

do spółek wiatrowych. W tym koszyku w 2020 roku najwięcej kontraktów uzyskały spółki celowe takich 

spółek holdingowych jak Green Genius, Columbus Energy czy R.Power. Wśród spółek holdingowych 

z największą liczbą zwycięskich spółek znalazły się również EDP Renewables Polska oraz V-Ridium 

(wcześniej Geo Renewables), które zgłosiły do aukcji zarówno projekty wiatrowe jak i fotowoltaiczne. 

4.2. CENY AUKCYJNE NA ENERGIĘ Z FARM FOTOWOLTAICZNYCH 

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej w aukcjach OZE5, 

w 2021 roku cena referencyjna dla fotowoltaika w małym koszyku będzie wynosiła 340 zł/MWh i jest 

to cena o 20 zł/MWh niższa niż w ubiegłorocznej aukcji. W dużym koszyku dla instalacji 

fotowoltaicznych cena referencyjna wynosi 320 zł/MWh i też jest to cena niższa od analogicznej aukcji 

rok temu.  

 
4 Baza danych IEO „Zwycięzcy aukcji OZE 2016-2020”,styczeń 2021, link, kolejna aktualizacja bazy planowana 
jest na sierpień 2021  
5 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ceny referencyjnej 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 roku oraz okresów obowiązujących wytwórców, 
którzy wygrali aukcje w 2021 roku. 

https://sklepieo.pl/zwyciezcy-aukcji-pv-2016-2020.html
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Rysunek 12 Zestawienie cen energii z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych sprzedanej w aukcjach w 
poszczególnych latach dane URE, oprac. IEO 

Olbrzymia konkurencja w małym koszyku w aukcji w 2020 roku przełożyła się na niskie ceny, po jakich 

została zakontraktowana energia. Minimalna cena, po której sprzedano energię wynosiła 

222,9 zł/MWh (dla porównania w 2019 roku cena minimalna wynosiła 269 zł/MWh). Natomiast 

maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana w aukcji w 2020 roku wynosiła 268,9 zł/MWh (w 

2019 roku - 327 zł MWh). Średnia cena sprzedanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej 

wynosiła 257,5 zł/MWh. W porównaniu do średniej ceny energii w tym koszyku z aukcji 2019 

ubiegłoroczna cena to spadek o około 20%. Pokazuje to jak wysoka konkurencja oraz spadek cen 

modułów fotowoltaicznych znacząco wpływają na obniżanie się cen aukcyjnych.  

W dużym koszyku inwestorzy fotowoltaiczni w aukcji w 2020 roku, aby zwyciężyć musieli zejść dużo 

poniżej ceny referencyjnej – cena referencyjna dla fotowoltaiki wynosiła 340 zł/MWh natomiast 

maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana w tej aukcji była o niemal 100 zł/MWh niższa 

(249,9 zł/MWh). W porównaniu z aukcją 2019 maksymalna średnia cena zakontraktowanej energii 

wzrosła o 7%. Podobnie średnia cena sprzedanej energii dla tego koszyka, która w 2020 roku wynosiła 

224,2 i wrosła w stosunku do aukcji 2019 również o 7%.  
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Rysunek 13 Wykres uporządkowany cen oferowanych w aukcjach 2020 przez projekty fotowoltaiczne i 

wiatrowe, oprac. IEO, na podstawie danych URE 

Rozkład cen aukcyjnych dla dużego koszyka zwycięskich ofert pokazuje, że projekty fotowoltaiczne 

i wiatrowe oferowały ceny w tym samym zakresie. Nie było wyraźnego podziału na „tanie” projekty 

wiatrowe i „drogie” projekty fotowoltaiczne. To potwierdza tezę o podobieństwie rynków projektów 

wiatrowych i fotowoltaicznych i to, że te technologie mogą już ze sobą konkurować w jednym koszyku. 

Jednak w kolejnych aukcjach wolumen przewidziany dla energetyki wiatrowej jest coraz mniejszy, 

co jest uzasadnione coraz mniejszą liczbą dostępnych na rynku projektów wiatrowych. 

4.3. PLANY AUKCYJNE NA 2021 I PERSPEKTYWY SYSTEMU AUKCYJNEGO 

Obecny system wsparcia źródeł odnawialnych w ramach aukcji OZE obowiązuje do 30 czerwca 2021 

roku. Oznacza to, że czerwcowa aukcja będzie ostatnią aukcją, która odbędzie się w ramach 

obowiązujących przepisów. Pomimo tego, że Polski rząd dostał pozytywną zgodę Komisji Europejskiej 

na przeprowadzenie tegorocznej aukcji do końca 2021 roku, Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzi 

ją w terminie wynikającym z ustawy. Pierwsza z aukcji, w której będą brały udział projekty 

fotowoltaiczne odbędzie się już 8 czerwca 2021 roku i jest skierowana do projektów powyżej 1 MW. 

Według szacunków Rząd może zakontraktować w dużym koszyku 800 MW nowych mocy słonecznych 

oraz 600 MW nowych mocy wiatrowych. Projekty fotowoltaiczne poniżej 1 MW będą starały się 

o uzyskanie wsparcia w aukcji w dniu 11 czerwca 2021. W małym koszyku możliwa do 

zakontraktowania moc to 1 GW.  
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Tabela 3 Wolumeny dla źródeł OZE w aukcji w 2021 roku, oprac. IEO 

 

Pomimo wcześniejszych planów ostatecznie nie odbędzie się aukcja dla instalacji hybrydowych, które 

pojawiły się w Ocenie Skutków Regulacji w aktualizacji rozporządzenia6 z grudnia 2020. W wyniku aukcji 

zgodnie z wolumenami określonymi w projekcie rozporządzenia mogło powstać 5 MW w hybrydowych 

instalacjach OZE o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 15 MW w instalacjach o mocy 

ponad 1 MW. Hybrydowe instalacje, czyli połączenie elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej 

z magazynem energii mogą dać większe możliwości sterowania produkcją energii z najtańszych źródeł 

wytwórczych. Takie połączenie pomoże wygładzić profil energii dostarczanej do sieci, przesuwając 

dostawy z okresów nadpodaży energii na okresy, w których występuje większe zapotrzebowanie na 

energię elektryczną. Instalacje hybrydowe są szansą na dalszy, prężny rozwój niskokosztowych OZE, 

jak technologia fotowoltaiczne, bez nadmiernego obciążania systemu elektroenergetycznego.  

Aukcje OZE to główny system wsparcia skierowany dla nowych projektów fotowoltaicznych 

rozwijanych na polskim rynku. Według zapowiedzi Rządu w najnowszej, przygotowanej przez 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowelizacji ustawy o OZE znajduje się zapis o wydłużeniu 

maksymalnego termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego o 5 lat, czyli 

do 30 czerwca 2026 r., pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Ponadto dla 

przyszłych aukcji OZE zostanie przygotowany długoterminowy harmonogram aukcji, który zapewni 

inwestorom i deweloperom przejrzystość w realizacji inwestycji pod kątem udziału w aukcyjny, 

systemie wsparcia. IEO szacuje, że poza już przeprowadzonymi oraz ogłoszonymi aukcjami, na polskim 

rynku wciąż pozostaje 6 GW projektów PV, które posiadają warunki przyłączenia do sieci i mogą zostać 

zrealizowane w nadchodzących latach.  

 
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r., Dz.U. 2020 
poz. 2363, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002363 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002363
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5. ROZWÓJ NOWYCH PROJEKTÓW FARM FOTOWOLTAICZNYCH 

W POLSCE I ICH POTENCJAŁ INWESTYCYJNY 
 

Według najnowszych szacunków IEO inwestorzy rozwijają projekty farm fotowoltaicznych o łącznej 

mocy 10 GW7. Wszystkie te projekty posiadają warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz 

przesyłowej, a 5 GW projektów ma już pozwolenie na budowę. O tym, które projekty PV zostaną 

zrealizowane zdecyduje LCOE (Levelized Cost of Electricity). Koszt ten generalnie zależy od:  

• produktywności instalacji (promieniowania słonecznego w danej lokalizacji  

• mocy zainstalowanej instalacji 

• kosztów przyłączenia do sieci 

• sprawności inwestora w kontraktowaniu EPC i dostaw technologii (wraz z jej wyborem). 

 
Rysunek 14 Rozkład szacowanych kosztów energii LCOE dla 7 tys. projektów farm fotowoltaicznych, oprac. IEO, 
na podstawie bazy danych Projekty fotowoltaiczne w Polsce7 

Uwzględniając tylko dwa z ww. czynników łatwo wykazać (Rysunek 14) że różnice w LCOE 

poszczególnych projektów są znaczące. Nie ma dwu takich samych farm PV, tym bardziej, że coraz 

bardziej liczą się koszty przyłączenia oraz siła rynkowa i profesjonalizm inwestorów (nie uwzględnione 

na wykresie). W najlepszej sytuacji jest ok. 550 większych projektów PV zlokalizowanych w miejscach 

o najlepszym nasłonecznieniu, gdzie LCOE jest niższe od obecnie kontraktowanych cen energii na lata 

2022-2023. Reszta (LCOE >300 zł/MWh) musi liczyć na duże wolumeny aukcyjne w przyszłych aukcjach 

OZE. Jednak nawet do 2025 roku trudno będzie zrealizować projekt o LCOE wyższym niż 350 zł/MWh. 

 
7 Instytut Energetyki Odnawialnej, Projekty fotowoltaiczne w Polsce 2021 – aktualizacja maj 2021, stan na 
marzec 2021, link 
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5.1. PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE PONIŻEJ 1 MW 

W Polsce rynek farm słonecznych do 1 MW rozwija się prężnie właśnie dzięki systemowi aukcyjnemu. 

Bardzo duża konkurencja w koszyku aukcyjnym wynika z dużej podaży tych projektów na polskim 

rynku. Według bazy IEO „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce – maj 2021” warunki przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej i przesyłowej posiada 5204 projekty PV o łącznej mocy przyłączeniowej 4,7 GW.  

Aby skutecznie wziąć udział w aukcji OZE należy posiadać, oprócz warunków przyłączenia do sieci, także 

pozwolenie na budowę. IEO, w najnowszej bazie projektów PV7, przeanalizował wydawane pozwolenia 

budowlane przez Starostwa Powiatowe na terenie Polski. W całym 2020 roku pozwolenia budowlane 

pozyskało łącznie 1,7 GW nowych projektów PV. W I kwartale 2021 roku taką decyzję uzyskało już 

około 215 MW projektów PV, a poprzednie lata wskazują na roczny cykl w wydawaniu pozwoleń 

budowlanych –Rysunek 15. 

 
Rysunek 15 Wydane pozwolenia budowlane dla projektów fotowoltaicznych poniżej 1 MW, stan na kwiecień 
2021, oprac. IEO, na podstawie bazy Projekty Fotowoltaiczne w Polsce7 

Najwięcej pozwoleń inwestorzy uzyskują na miesiąc przed zapowiadaną aukcją. IEO szacuje, że 

pomimo przyspieszonego terminu przeprowadzenia tegorocznej aukcji OZE (pierwotnie aukcje miały 

odbyć się pod koniec roku, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej) wolumen w „małym koszyku” 

aukcyjnym będzie duża konkurencja i nie wszyscy chętni będą mogli uzyskać kontrakt. W tegorocznej 

aukcji wystartują nie tylko inwestorzy z najnowszymi projektami rozwijanymi w 2021 roku, ale również 

Ci, którzy nie uzyskali wsparcia w ubiegłym roku. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 nie przełożył 

się na zmniejszoną aktywność deweloperską na rynku fotowoltaicznym, o czym świadczy duża 

i nieprzerwanie rosnąca liczba wydawanych warunków przyłączenia do sieci oraz pozwoleń 

budowlanych.  
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5.2. PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE POWYŻEJ 1 MW I ICH KONKURENCYJNOŚĆ 

Z PROJEKTAMI WIATROWYMI 

Obecnie na rynku fotowoltaicznym projekty dużych farm słonecznych (powyżej 1 MW) równoważą już, 

pod względem mocy przyłączeniowej, małe projekty fotowoltaiczne (do 1 MW). Wg analiz IEO, na 

koniec marca 2021 roku warunki przyłączenia do sieci posiadało 610 projektów dużych farm 

słonecznych o łącznej mocy 5,6 GW. Duże projekty PV skupiają uwagę inwestorów od około 3 lat. 

W 2020 roku warunki przyłączenia do sieci uzyskało 2,8 GW projektów PV, a tylko w samym I kwartale 

2021 roku decyzję tą otrzymało 1,8 GW projektów PV. 

 

Rysunek 16 Aktualnie rozwijane projekty farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 5 MW, stan na marzec 2021, 
podział na województwa. Na podstawie bazy projektów PV7 

Wykres (Rysunek 17) przedstawia skumulowaną moc projektów wielkoskalowych farm PV w danych 

zakresach mocy. Wśród dużych projektów słonecznych największą część stanowią projekty dużych 

elektrowni słonecznych – powyżej 50 MW. Najwięcej projektów z tego zakresu mocy uzyskało warunki 

przyłączenia w 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku. W 2020 roku warunki przyłączenia do sieci 

uzyskało 10 projektów o łącznej mocy 1 GW, natomiast już w pierwszym kwartale 2021 roku warunki 

uzyskały 3 projekty o łącznej mocy około 615 MW. 
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Rysunek 17 Moc przyłączeniowa projektów w poszczególnych przedziałach mocy, oprac. IEO, na podstawie bazy 
danych Projekty Fotowoltaiczne w Polsce7 

Na podstawie najnowszej bazy danych IEO7 w tabeli (Tabela 4) przedstawiono kilka największych 

projektów rozwijanych obecnie na polskim rynku. Wszystkie te projekty posiadają warunki 

przyłączenia do sieci, a większość z nich posiada również pozwolenie na budowę. Największe farmy 

rozwijane są głównie na terenach północno-zachodniej Polski, gdzie dostępny jest największy obszar 

pod tego typu inwestycje, odpowiednia klasa gleby oraz infrastruktura energetyczna.  

Tabela 4 Największe projekty fotowoltaiczne rozwijane na polskim rynku fotowoltaicznym, oprac. IEO, na 
podstawie bazy danych Projekty Fotowoltaiczne w Polsce7 

Inwestor Województwo Moc [MW] 

Neo Solar Farms Sp. z o.o. wielkopolskie 200 

ZE PAK S.A. wielkopolskie 70 

BeGreen Poland 2018-31 sp. z o.o. sp. k. zachodniopomorskie 340 

TAON PV Sp. z o.o. wielkopolskie 150 

BZK SOLAR Sp. z o.o. mazowieckie 60 

Qair Polska Sp. z o.o. zachodniopomorskie 50 

 

Dynamiczny rozwój projektów dużych farm słonecznych, w obliczu obserwowanego od lat 

zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej, otwiera inwestorom fotowoltaicznym nowe możliwości 

(okno czasowe) do rozwoju tego typu projektów. Właściciele największych projektów mają do wyboru 

różne strategie realizacji inwestycji. Wysoka konkurencyjność dużych farm fotowoltaicznych wobec 

innych technologii wytwarzania energii elektrycznej otwiera im drogę nie tylko do pozyskania wsparcia 

w ramach aukcji OZE, ale również sprzedaży energii w formule PPA (Power Purchase Agreement).  
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5.3. GRANICE ROZWOJU FOTOWOLTAIKI ZE WZGLĘDU NA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ 

Przyłączanie nowych źródeł energii elektrycznej do systemu jest uwarunkowane możliwościami 

dostępnością i stanem infrastruktury sieciowej. To znaczy, że rozwój elektrowni fotowoltaicznych jest 

od strony technicznej limitowany dostępnością mocy przyłączeniowych. 

 
Rysunek 18 Dostępne moce przyłączeniowe według czterech największych OSD (Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych), dane: OSD, oprac.: IEO 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne aktualizują 

i udostępniają informacje o wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych dla sieci powyżej 1 kV dla 

najbliższych 5 lat. W publikowanej informacji operatorzy uwzględniają zmiany układu sieci (nowe 

węzły, połączenia, zmiany obciążalności linii) oraz źródła, które już otrzymały warunki przyłączenia. IEO 

przeprowadził analizę danych udostępnionych przez czterech największych operatorów. Z analizy 

wynika, że dostępna moc przyłączeniowa będzie powiększana z roku na rok o od 340 MW do 

maksymalnie 1100 MW. Według danych czterech największych operatorów moc przyłączeniowa dla 

całkowicie nowych źródeł energii w tym roku wynosi 11,6 GW a w 2025 osiągnie około 14,2 GW. 

Należy także zaznaczyć, że dostępność mocy przyłączeniowych nie rozkłada się równomiernie w całym 

kraju (Rysunek 19). Są obszary bardziej sprzyjające rozwojowi nowych źródeł energii odnawialnej, ale 

są też obszary ze słabszą infrastrukturą lub rzadszą siecią elektroenergetyczną, gdzie nie ma 

technicznej możliwości przyłączenia wielu źródeł. 
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Rysunek 19 Dostępne moce przyłączeniowe w poszczególnych województwach dane: OSD, oprac. IEO 

Największy potencjał przyłączeniowy jest na terenie woj. Wielkopolskiego – to województwo znacznie 

wyróżnia się na tle pozostałych pod tym względem. Następnie plasują się województwa kujawsko-

pomorskie i dolnośląskie. Najmniejsze możliwości oferują województwa podlaskie, warmińsko-

mazurskie, świętokrzyskie i lubelskie. Województwa z największym potencjałem przyłączeniowym 

należą do OSD ENEA Operator, który jednocześnie wydaje najwięcej warunków przyłączenia. 

Najmniejszy potencjał jest na terenie PGE Dystrybucja – wschodnie województwa.  
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PCWO Energy jest jedną z najszybciej rozwijających się 

grup kapitałowych na rynku energii odnawialnej w 

Polsce. Grupa zrzeszając wyspecjalizowane podmioty, 

zarządza oraz przeprowadza w sposób kompleksowy 

proces inwestycyjny związany z budową oraz 

eksploatacją elektrowni PV. PCWO Energy koncentruje 

swoją działalność na pozyskiwaniu lokalizacji, 

projektowaniu, budowie a kolejno obsłudze projektów i 

ewentualnej sprzedaży ukończonych inwestycji w 

ramach poszczególnych podmiotów współpracujących. 
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6. PROGNOZY KRÓTKO- I ŚREDNIOTERMINOWE ROZWOJU 

RÓŻNYCH SEGMENTÓW RYNKU FOTOWOLTAICZNEGO  
 

Dzięki systemowi aukcyjnemu wiadomo coraz więcej o poprawie konkurencyjności technologii PV 

i o nowych inwestycjach, a na horyzoncie widać nowe fundusze unijne ukierunkowane na OZE. Rośnie 

również świadomość nieuchronności dalszego wzrostu cen energii. PEP’20408 zakłada, że już w 2025 

roku ceny energii dla gospodarstw domowych poszybują do 84 gr/kWh, a odbiorcy przemysłowi będą 

płacić 755 zł/MWh (wzrost o 20%), a koszty energii z PV, zwłaszcza z dużych źródeł ciągle spadają. Nie 

ustają prace deweloperskie nad nowymi projektami fotowoltaicznymi, które mogą potencjalnie wziąć 

udział w kolejnych aukcjach OZE lub zostać zrealizowane na zasadach komercyjnych, ew. skorzystać 

z funduszy UE. Kierując się tymi przesłankami i twardymi podstawami analitycznymi, IEO dokonał 

weryfikacji bardzo ostrożnej (głównie z uwagi na pandemię) prognozy rozwoju rynku PV z poprzedniej 

edycji raportu9, która zakładała, że moc zainstalowana w 2025 roku wzrośnie do 8 GW. 

6.1. ŚREDNIOOKRESOWA PROGNOZA MOCY ZAINSTALOWANEJ W FOTOWOLTAICE 

Według najnowszej prognozy IEO w najbliższych latach rynek fotowoltaiczny wciąż utrzyma swoją 

dynamikę rozwoju. Już pod koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych 

może wynieść 6,1 GW, co oznacza przyrost rok do roku na poziomie 2,1 GW.  

Główny udział w tym przyroście mocy w 2021 roku będą mieć aukcyjne projekty z aukcji, która odbyła 

się w 2018 roku oraz aukcji, która odbyła się w 2019 roku. Projekty, które zwyciężyły w aukcji OZE 

w 2018 roku i miały 18 miesięcy na rozpoczęcie wytwarzania energii, mogły ubiegać się o przedłużenie 

tego terminu o rok do Urzędu Regulacji Energetyki. Większość projektów zdążyła się wybudować 

w latach 2019-2020, ale inwestorzy mają jeszcze czas na realizację pozostałych projektów do końca 

czerwca 2021 roku. IEO szacuje, że takich projektów mogło pozostać jeszcze około 40 MW (spośród 

514 MW, które zwyciężyły w aukcji 2018). Natomiast rok 2021 to rok realizacji projektów głownie 

z aukcji z 2019 roku, które miały 24 miesiące na rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej. Łącznie 

takich projektów z aukcji 2019 może powstać około 790 MW, w tym około 64 MW farm słonecznych 

z dużego koszyka. IEO szacuje, że dzięki realizacji projektów aukcyjnych moc samych farm słonecznych 

w Polsce może wzrosnąć w 2021 roku o 830 MW.  

Także w bieżącym roku będziemy obserwować, mniej spektakularny, ale wyraźny wzrost na rynku 

prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Zapowiedziana już kontynuacja programu „Mój Prąd”, 

skierowana do osób fizycznych przyczyni się do powstawania kolejnych mikroinstalacji o maksymalnej 

mocy do 10 kW. Wciąż nieznana jest jednak kwota środków, która będzie dostępna 

do rozdysponowania w ramach programu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. IEO prognozuje, że w 2021 roku łączny przyrost nowych moc w mikroinstalacjach PV może 

wynieść około 1,1 GW.  

Dodatkowo w bieżącym roku wyraźnie wzrośnie także rola prosumentów biznesowych, których 

przyrost IEO prognozuje na co najmniej 200 MW, a trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach. 

Od początku roku, w reakcji na wzrosty cen energii, rośnie aktywność firm w rozwijaniu projektów PV 

 
8 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa 2021 
9 Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, czerwiec 2020 
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w modelu autoproducenta, w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych. Dysponują one zarówno 

odpowiednimi powierzchniami, jak i olbrzymimi możliwościami przyłączania źródeł PV do sieci.  

Do 2020 roku w aukcjach OZE inwestorzy zgłaszali głównie projekty o mocy do 1 MW w tzw. małym 

koszyku aukcyjnym, podczas gdy w dużym koszyku zwyciężały projekty wiatrowe. Od czasu 

wprowadzenia ustawy antywiatrakowej (ustawy 10H), wraz z kolejnymi aukcjami OZE portfolio 

projektów wiatrowych możliwych do udziału w aukcjach zaczęło maleć, a w to miejsce zaczęły pojawiać 

się duże farmy słoneczne, coraz to bardziej konkurencyjnie względem technologii wiatrowej. W aukcji 

w 2020 roku technologia wiatrowa uległa taniejącej technologii fotowoltaicznej, a instalacje 

fotowoltaiczne zrównały się liczbą ofert oraz mocą z elektrowniami wiatrowymi. Zarówno małe farmy 

słoneczne jak i te wielkoskalowe z aukcji z 2020 roku rozpoczną wytwarzanie energii do końca 2022 r.  

Lata 2022 oraz 2023 to kolejny rekord przyrostu nowych mocy w segmencie farm słonecznych według 

szacunków IEO. W rezultacie aukcji z 2020 roku w segmencie farm słonecznych roczny przyrost nowych 

mocy w 2022 roku wyniesie około 1,5 GW. Rząd ogłosił, że w ramach tegorocznej aukcji, 

zakontraktowane zostanie blisko 1,8 GW nowych mocy fotowoltaicznych, które rozpoczną 

wytwarzanie energii w 2023 roku. W 2023 roku rynek prosumenckich instalacji zrówna się pod 

względem całkowitej mocy zainstalowanej z rynkiem farm słonecznych, a co za tym idzie cały rynek PV 

zmieni się z obecnego typowo prosumenckiego, na zrównoważony pomiędzy zawodowymi 

elektrowniami PV a prosumentami. 

Suma tych wszystkich czynników przekłada się na nową prognozę wzrostu mocy do 2025 roku – 

Rysunek 20 

 
Rysunek 20 Prognoza mocy zainstalowanej w PV [MW] do 2025 roku, oprac. IEO 

Zaprezentowana prognoza rozwoju mocy opiera się na udokumentowanych procesach rynkowych, 

w tym działaniach deweloperskich oraz analizie trendów. W perspektywie średnioterminowej nie 

widać przesłanek do spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Jeżeli nawet przejściowo spowolni 

tempo rozwoju mikroinstalacji, to fotowoltaika jako całość, nie odczuje tego faktu. Jest to bowiem 

technologia elastyczna, skalowalna, działająca w kilku segmentach i wielu niszach rynkowych.  
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7. WYNIKI BADANIA POTENCJAŁU FIRM W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

DLA KRAJOWEGO RYNKU FOTOWOLTAIKI  
 

W badaniu rynku fotowoltaicznego w Polsce wzięło udział 60 firm. W większości są to firmy 

funkcjonujące w branży PV od co najmniej kilku lat, o ugruntowanej pozycji, mające znaczące udziały 

w rynku fotowoltaicznym. Ankietowane firmy reprezentują jedną czwartą krajowego przyrostu mocy 

w fotowoltaice, a w przypadku sprzedaży modułów niemalże 50% krajowego rynku w 2020 roku. 

Informacje i wskaźniki uzyskane z badania są porównywalne i spójne z badaniami z poprzednich lat 

oraz weryfikowalne i reprezentatywne dla całej branży PV. Pełna lista firm wraz z danymi 

kontaktowymi znajduje się w załączniku do raportu.  

Firmy, które wzięły udział w badaniu prowadzą działalność w różnym zakresie m.in. instalowania, 

projektowania, dystrybucji oraz produkcji modułów i komponentów. Trzy czwarte ankietowanych firm 

wskazało w ankiecie więcej niż jeden obszar działalności. Wskazuje to na elastyczność przedsiębiorstw 

i gotowość do podążania za dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Często firmy mają w ofercie np. nie 

tylko projektowanie i wykonawstwo, ale także sprzedaż modułów czy doradztwo, czyli oferują 

kompleksowe usługi dla swoich klientów. Najwięcej firm (75%) wskazało wykonawstwo instalacji jako 

jedną ze swoich działalności. Prawie połowa firm wskazała dystrybucję. Pozostałe obszary to produkcja 

(19%), wykonawstwo w formule EPC oraz inne usługi, w tym projektowanie i doradztwo energetyczne. 

7.1. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE NA POLSKIM RYNKU 

Łączna sprzedaż modułów fotowoltaicznych w ankietowanych firmach na polski rynek w 2020 roku 

wyniosła około 1,2 GW. Podana liczba obejmuje moduły sprzedane przez firmy, które zadeklarowały 

w ankiecie, że zajmują się sprzedażą lub dystrybucją modułów. Eksport ankietowanych firm stanowi 

niewielki procent sprzedaży na rynek polski. Trzy firmy wskazały, że eksportują swoje produkty. 

W ubiegłorocznym badaniu taką aktywność zaznaczyły również 3 firmy, a w badaniu z 2019 roku były 

to 4 firmy. Oznacza to, że polskie firmy sprzedające moduły PV, tak jak w poprzednich latach, 

największe możliwości sprzedaży i rozwoju widzą na polskim rynku i tu lokują swoje produkty. 

  

Rysunek 22 Struktura sprzedaży modułów na krajowym rynku na 
przestrzeni ostatnich lat, oprac. IEO, na podstawie badań rynku 
PV przeprowadzonych przez IEO w latach 2018-2021. 

Rysunek 22 Udział poszczególnych typów 
modułów fotowoltaicznych w krajowym 
rynku, oprac. IEO, na podstawie badania 
rynku PV. 
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Tegoroczne badanie rynku wykazało, że moduły monokrystaliczne absolutnie zdominowały rynek. 

Okazuje się, że moduły polikrystaliczne stanowią tylko 2% wśród modułów wprowadzonych na rynek 

przez ankietowanych sprzedawców -Rysunek 22. Wysoki udział modułów monokrystaliczny w rynku 

wpisuje się w trend, który zaobserwowano w ubiegłorocznym badaniu, gdy udział monokrystalicznych 

wynosił 80%. Jednak niemalże stuprocentowa dominacja tego typu modułów jest pewnym 

zaskoczeniem. To ze względu na fakt, że jeszcze w 2017 i 2018 roku sytuacja była całkowicie odmienna 

i to moduły polikrystaliczne obejmowały większość rynku. Zmiana w strukturze krajowego rynku 

sprzedawanych modułów nastąpiła w ciągu zaledwie 3 lat -Rysunek 22. W związku z tym, że polski 

rynek w 2020 roku był zdominowany przez program dotacji „Mój prąd” i decyzje prosumentów, 

zaistniała sytuacja może wynikać z siły dostawców i instalatorów modułów z ogniwami 

monokrystalicznymi w przekonywaniu prosumentów o ich wyborach (dotacje mogły skierować ich 

uwagę na efekty długookresowe lub zminimalizować znaczenie ceny urządzeń w wyborach 

konsumenckich).  

Moduły monokrystaliczne zdołały zdominować rynek, mimo że osiągają średnio wyższe ceny niż 

polikrystaliczne (tu odwołanie). Wynika to z faktu, że w większości charakteryzują się lepszymi 

parametrami np. wyższą sprawnością oraz oferowane są w znacznie większych mocach niż 

polikrystaliczne (co jest wygodne dla instalatorów)-Rysunek 23. Mimo, że za pojedynczy moduł trzeba 

zapłacić więcej to ze względu na jego lepsze parametry okazuje się to opłacalne. Taka struktura 

polskiego rynku oznacza, że dla krajowych klientów, zarówno prosumentów jak i inwestorów dużych 

farm PV, jakość produktu i dobre parametry jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wyborze 

modułu. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat 

widać wyraźny trend zwiększania 

się mocy pojedynczego modułu. 

Znacznie także powiększył się 

zakres oferowanych na rynku 

mocy. Jest to spowodowane 

pojawieniem się i coraz większą 

popularnością modułów typu 

bifacial - to panele dwustronne, 

czyli takie, które mogą 

produkować prąd absorbując 

promieniowanie słoneczne 

zarówno z jednej 

(promieniowanie bezpośrednie), 

jak i z drugiej strony 

(promieniowanie odbite).  

Na polski rynek trafiają moduły różnych producentów: polskich i zagranicznych. Jednak największy 

udział w rynku mają producenci azjatyccy. Dane uzyskane na podstawie ankietowania sprzedawców 

i dystrybutorów modułów pokazują, że około 90% sprzedanych na polskim rynku modułów pochodzi 

od deklarowanych producentów azjatyckich. Europejska Rada ds. Produkcji Przemysłowej dla 

Energetyki Słonecznej (ang. European Solar Manufacturing Council -ESMC) szacuje, że tylko 4% 

modułów jest wytwarzanych w Europie. Instalatorzy wybierają również moduły polskiej produkcji, 

o czym więcej w 8 rozdziale. 

Oprócz wyników sprzedażowych firmy udzieliły także odpowiedzi na pytanie o wykonane instalacje PV 

oraz ich zdolności wykonawcze. Z analizy wynika, że w większości firmy wykorzystały ponad 50% 

Rysunek 23 Dostępne na rynku moce pojedynczych modułów 
monokrystalicznych- dla porównania naniesiono średnie moce modułów 
polikrystalicznych, oprac. IEO, na podstawie badania rynku PV 
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swoich zdolności, część wskazywała wartości w przedziale 90-100%. Średnio ankietowane firmy 

wykorzystały 78% swoich zdolności wykonawczych. Oznacza to, że firmy instalacyjne i producenci byli 

przygotowani (mieli wolne moce produkcyjne) na boom inwestycyjny w 2020 roku i zdołali pokryć 

zapotrzebowanie rynku związane z wzrostem mocy zainstalowanej w ubiegłym roku o około 2,5 GW. 

Według prognozy mocy zainstalowanej w fotowoltaice na kolejne lata, roczne przyrosty utrzymają się 

na podobnym poziomie, ale zmieni się struktura rynku z typowo prosumenckiego na zrównoważony. 

To będzie wymagało od firm z branży elastyczności i otwarcia się na potrzeby klientów i rynku o nowej 

strukturze.  

7.2. CENY NA RYNKU PV 

Badanie rynku fotowoltaicznego obejmowało również ceny modułów, inwerterów i całych instalacji. 

Ceny kompletnych instalacji wraz z montażem są wypadkową wielu czynników, dlatego różnią się 

znacznie w zależności od docelowej mocy instalacji. Na wykresie Rysunek 24 przedstawiono 

jednostkowe ceny netto dla różnych instalacji PV. Analizę sporządzono na podstawie cen podanych 

przez ankietowane firmy dla poszczególnych typów instalacji.  

 

Rysunek 24 Jednostkowe ceny netto instalacji PV w zależności od mocy instalacji, oprac. IEO na podstawie 
badania rynku PV. 

Zgodnie z wynikami badania rynku cena kompletnej instalacji wraz z montażem o mocy 5 kW wynosi 

23 tys. zł, ale zakres podanych cen był szeroki – od 19 do 29 tys. zł. Oznacza to, że jednostkowa cena 

instalacji wahała się od 3,9 tys. zł/kW do 5,9 tys. zł/kW. Tak szeroki zakres cen wynika z dużej 

różnorodności ofert dla tego typu instalacji ze względu na dobrane komponenty, ich jakość, 

technologię i producenta oraz ze względu na dużą liczbę firm oferujących tego typu instalacje. Część 

firm może oferować konkurencyjne ceny, aby zdobyć klientów i rynek, a część firm z ugruntowaną 

pozycją na rynku może oferować instalacje w wyższych cenach. Klienci ze względu na dużą liczbę ofert, 

mają możliwość wyboru firmy lub komponentów w niskich cenach lub wybrać te droższe (zazwyczaj 

o lepszych parametrach) lub ewentualnie dokupić dodatkowe usługi. Całkowita średnia cena większych 

mikroinstalacji o mocy 10 kW lub 50 kW wynosi odpowiednio 40 tys. zł i 155 tys. zł.  
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Małe instalacje o mocy 100 kW lub 500 kW budowane są najczęściej na potrzeby małych i średnich 

firm. Instalacje o takiej mocy kosztują średnio odpowiednio 0,35 mln zł i 1,7 mln zł. Cena instalacji 

o mocy około 1 MW, czyli farm PV budowanych głównie w systemie aukcyjnym to średnio 2,7 mln zł. 

Według ankietowanych firm cena farmy PV o mocy rzędu 5 MW to ponad 10 mln zł, ale cena 

jednostkowa takiej instalacji jest średnio niższa niż dla farmy o mocy około 1 MW, co może być efektem 

dużej podaży tego typu projektów. Analizy IEO potwierdzają działanie tzw. kosztowego efektu skali, 

ponieważ z danych wynika, że jednostkowa cena instalacji spada wraz ze wzrostem mocy znamionowej 

instalacji. Widać zauważalne różnice w jednostkowej cenie pomiędzy domowymi instalacjami 

prosumenckimi i instalacjami dla prosumenta biznesowego. Cena jednostkowa jest znacznie niższa dla 

farm fotowoltaicznych (im większa farma tym ta różnica większa) niż dla pozostałych typów instalacji, 

ale system wsparcia (aukcje, dotacje) ma wpływ na trendy i scenariusze kosztów jednostkowych.  

Tegoroczne badanie rynku (w tej samej formule) było kolejnym z serii badań wykonanych także na 

potrzeby poprzednich edycji raportu. Analiza danych uzyskanych w minionych badaniach pokazująca 

trendy cen wybranych instalacji PV została przedstawiona na wykresie (Rysunek 25).  

 
Rysunek 25 Ceny jednostkowe [zł/kW] instalacji PV o różnych mocach na przestrzeni ostatnich lat, oprac. IEO, na 
podstawie badań rynku PV przeprowadzonych przez IEO w latach 2018-2021. 

Dla wszystkich typów instalacji widać spadek cen jednostkowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. 

Średnia jednostkowa cena instalacji o mocy 5 kW po długim okresie wysokich cen zanotowała spadek 

jako rezultat narastającej konkurencji na rynku wśród firm oferujących tego typu instalacje. W wyniku 

boomu zainteresowania domowymi instalacjami prosumenckimi spowodowanego programem dotacji 

„Mój Prąd” powstało dużo firm oferujących usługę montażu takiej instalacji PV. Obecnie firmy z branży 

w oczekiwaniu na nową edycję programu chcąc utrzymać zainteresowanie klientów oferują 

konkurencyjne ceny.  

Cena instalacji o mocy 50 kW, czyli tych budowanych głównie przez przedsiębiorstwa również 

zanotowała znaczny spadek w ostatnim roku. Może to być sygnałem zwiększonego zainteresowania 

firm (np. dotychczasowych beneficjentów programu „Mój prąd”), które chcąc utrzymać się na rynku 

kierują swoje oferty do przedsiębiorstw podając konkurencyjną cenę.  
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Natomiast średnia cena instalacji mocy 10 kW utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat, 

notując tylko niewielki spadek. Niewielki, ale stabilny spadek jednostkowej ceny zanotowały farmy 

fotowoltaiczne o mocy około 1 MW. To potwierdza wcześniejsze prognozy IEO mówiące 

o sukcesywnym spadku cen tej technologii i efektach jakie dla rynku niesie system aukcyjny. 

Zróżnicowanie cen jednostkowych instalacji PV o różnych mocach wynika m.in. z różnego udziału 

poszczególnych komponentów instalacji w kosztach. Strukturę kosztów składowych dla 

poszczególnych mocy przedstawiono na wykresie (Rysunek 26). 

 
Rysunek 26 Udział kosztów poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznych ze względu na moc instalacji. 
Oprac. IEO, na podstawie badania rynku PV. 

Dla wszystkich rodzajów instalacji moduły stanowią największą część kosztów. Najmniejszy udział 

kosztu modułów występuje w segmencie mikroinstalacji. W tym przypadku istotnym kosztem są także 

inwertery i montaż, które stanowią po około 15-20% kosztów całej inwestycji. Najmniejsze koszty 

stanowią konstrukcja i pozostałe. tj. okablowanie, prowizja, projekt instalacji. Im większa moc 

instalacji, tym udział kosztu modułów i inwerterów jest mniejszy, a istotną rolę zaczynają odgrywać 

inne koszty. Dla największych instalacji inne koszty to nawet jedna czwarta inwestycji. Należą do nich 

m.in. wybudowanie przyłącza, transport, okablowanie, monitoring, ogrodzenie, stacja 

transformatorowa, systemy SCADA oraz przygotowanie projektu i obsługa inwestycji. Struktura 

kosztów w stosunku do poprzednich o lat nie zmieniła się znacząco. 

Oprócz cen kompletnych instalacji IEO 

monitoruje także ceny modułów 

fotowoltaicznych i inwerterów. Z analiz 

wynika, że na przestrzeni ostatnich czterech 

lat ceny modułów zarówno polikrystalicznych 
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i monokrystalicznych sukcesywnie spadają. Według tegorocznych badań średnie ceny modułów 

monokrystalicznych są wyższe niż polikrystalicznych o 23%.  

 

Ceny inwerterów również wykazują trend spadkowy na przestrzeni ostatnich kilku lat objętych 

badaniami rynku. W tegorocznych wynikach ankietowania widać lekki wzrost, ale pojawił się on wraz 

z większym zakresem cen. Wynika to z faktu, że 

tegoroczne badanie objęło inwertery o 

większym zakresie mocy niż poprzednio. 

Dodatkowo próbka inwerterów o mniejszej 

mocy a jednocześnie większej cenie 

jednostkowej była większa niż w poprzednim 

roku ze względu na większą liczbę ofert tego 

typu na rynku. 

 

 

7.3. ZATRUDNIENIE W BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ 

Według odpowiedzi ankietowanych firm i analiz IEO na jeden megawat mocy zainstalowanej przypada 

6 osób zatrudnionych na etat. Natomiast na innych formach zatrudnienia przypada 8,6 osoby na jeden 

megawat mocy zainstalowanej. Biorąc pod uwagę przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice 

w 2020 roku osób liczba osób zatrudnionych na etacie w branży mogła sięgnąć nawet 14,5 tys. 

natomiast liczba osób pracująca na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice może „w porywach” 

sięgać 21 tys. Łącznie jest to izba 35,5 tys. miejsc pracy w krajowym sektorze fotowoltaicznym.  

Ta liczba obejmuje nie tylko osoby bezpośrednio pracujące z instalacją fotowoltaiczną jak monterzy czy 

projektanci, ale również zawiera specjalistów od marketingu, sprzedawców, administrację i obsługę 

klienta. Według danych GUS w sektorze górniczym i wydobycia w 2020 zatrudnienie wynosiło 125 tys. 

a w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 

116 tys.10. Oznacza to, że zatrudnienie w samej fotowoltaice stanowi jedną trzecią zatrudnienia sektora 

górniczego. 

Pracownicy z branży fotowoltaicznej wraz z prosumentami stanowią zatem znaczącą grupę 

interesariuszy, którym zależy na rozwoju sektora. Otwiera to możliwości dla rządu i/lub regulatora do 

dialogu z branżą i osiągnięcia porozumienia w sprawie wspierania rozwoju fotowoltaiki w Polsce.  

  

 
10Główny Urząd Statystyczny, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku, 30.04.2021, 
link 

Rysunek 28 Średnie ceny inwerterów na rynku, 
oprac. IEO, na podstawie badania rynku PV 
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7.4. ŚREDNIOOKRESOWE PLANY FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU RYNKU PV 

Badanie rynku fotowoltaicznego w Polsce wśród firm z branży fotowoltaicznej obejmowało także 

opinie firm na temat rozwoju rynku w Polsce zarówno pod względem krajowego rynku jak 

i z perspektywy ankietowanych firm.  

 

Rysunek 29 Obszary rozwoju średniookresowego firm biorących udział w badaniu rynku PV, oprac. IEO 

Z analiz IEO przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z branży wynika, że firmy nadal planują rozwój 

i zwiększenie zatrudnienia. Niemalże 80% ankietowanych firm sygnalizuje chęć zwiększenia 

zatrudnienia. W poprzednim badaniu (‘2020) ten punkt zaznaczyło 90% firm, zatem może być to 

pierwszy sygnał, że dynamika rozwoju będzie się stabilizować i przyrost nowych miejsc pracy w branży 

nie będzie już tak gwałtowny. Następnie 73% ankietowanych planuje zwiększenie zdolności 

produkcyjnych lub wykonawczych, co jest uzasadnione, ponieważ firmy przygotowują się na kolejny 

dobry rok w branży, a średnio prawie 80% zdolności wykonawczych zostało przez firmy wykorzystane 

w tym roku. 42% firm zamierza wprowadzić innowacje, np. magazyny energii lub oprogramowanie 

optymalizujące prace instalacji. 27% ankietowanych przedsiębiorstw zamierza rozszerzyć działalność 

firmy np. oferując nowe usługi i produkty np. sprzedaż pomp ciepła, termomodernizacje. Tyle samo 

ankietowanych sygnalizuje ubieganie się o dotacje na rozwój firmy. Pokazuje to, że mimo spowolnienia 

gospodarczego wywołanego trwającą od ponad roku pandemią koronawirusa firmy z branży 

fotowoltaicznej przygotowują się na dalszy rozwój rynku PV i wzrost mocy zainstalowanej 

w perspektywie kolejnych pięciu lat. 
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Rysunek 30 Ryzyka rozwoju rynku fotowoltaicznego wskazane przez ankietowane firmy, oprac. IEO na podstawie 
badania rynku PV 

 Zdaniem ankietowanych firmy największym ryzykiem, które wskazało aż 60% respondentów, jest 

niejasność przepisów i ich częste zmiany. Ponad połowa wskazała następstwa pandemii Covid, ale już 

teraz wiemy, że branża fotowoltaiczna okazała się odporna na to ryzyko, pomimo pandemii notując 

rekordowe wzrosty.  

Co druga ankietowana firma wskazywała także uciążliwe procedury pozyskiwania niezbędnych 

dokumentów, co ma znaczenie głównie dla deweloperów i inwestorów farm fotowoltaicznych. W 

kontekście aukcji OZE, będących są głównym motorem napędowym tego rynku, ale ogłaszanych 

każdorazowo ze stosunkowo niewielkim wyprzedzeniem ten czynnik ma duże znaczenie dla rozwoju 

projektu.  

Dodatkowo (po raz pierwszy tak wyraźne) firmy PV wskazały także problemy dotyczące sieci 

elektroenergetycznej tj. brak dostępnych mocy przyłączeniowych i długotrwałe oczekiwanie 

na wydanie warunków przyłączenia. Zły stan infrastruktury sieciowej jest jednym z czynników 

ograniczających rozwój sektora oraz rozwój OZE w ogóle.  
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8. PRZEmysł fotowoltaiczny w Polsce stan obecny 

i PERSPEKTYWY ROZWOJU   
 

8.1. POLSCY PRODUCENCI URZĄDZEŃ I TECHNOLOGII PV W ŁAŃCUCHU DOSTAW NA 

RYNEK KRAJOWY 

W obliczu wyzwań spowodowanych pandemią Covid-19, która unaoczniła zależność polskiego rynku 

od dostaw ogniw i modułów PV z Chin, a także jednoczesnego szybkiego rozwoju rynku PV w Polsce, 

w dniu 11 września 2020 r. w Ministerstwie Klimatu został podpisany list intencyjny na rzecz rozwoju 

krajowego przemysłu fotowoltaicznego oraz wypracowania projektu umowy sektorowej. List 

intencyjny, którego stroną jest Minister Klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 

został podpisany przez organizacje promujące rozwój przemysłu PV oraz wiodące firmy przemysłowe 

zajmujące się produkcją modułów PV i innych kluczowych komponentów specyficznych dla 

fotowoltaiki. 

List intencyjny określił szereg obszarów, które powinny być przedmiotem „porozumienia”, w tym kilka 

bezpośrednio adresowanych do przemysłu przetwórczego, np. zwiększenie zdolności wytwórczych 

i zwiększania eksportu, zwiększania udziału i wartości „local content”, obliczania i śladu węglowego 

modułów, ogniw i innych produktów na rynek fotowoltaiki i inne.  

Na stan z 2020 roku w Polsce zlokalizowanych jest co najmniej 6 fabryk zajmujących się produkcją 

modułów fotowoltaicznych. Systemy fotowoltaiczne wieńczą rozbudowane łańcuchy dostaw także 

konstrukcji wsporczych, urządzeń i akcesoriów elektrycznych, które w znaczącym zakresie 

produkowane są w Polsce. Chodzi przede wszystkim o okablowanie, liczniki, ICT (teleinformatyka 

i software), stacje transformatorowe, elektronarzędzia, magazyny energii elektrycznej, a w przyszłości 

również ogniw fotowoltaicznych oraz inwerterów.  

 

Według przeprowadzonego badania ankietowego11 największe inwestycje, wynoszące ok. 2,8 mld zł, 

spodziewane są na rynku ogniw oraz modułów. Rysunek (Rysunek 31) przedstawia obecne zdolności 

produkcyjne ankietowanych polskich firm produkcyjnych i ich plany do 2025 roku. Polskie firmy 

wykorzystują swoje zdolności produkcyjne w różnym stopniu. Średnio dla modułów fotowoltaicznych 

jest to 37%, konstrukcji mocujących 62%, dla urządzeń elektrycznych (w tym software, przewody, 

magazyny, stacje transformatorowe) ok. 50%.  

 
11 Badanie przeprowadzone przez IEO na rzecz wypracowania wkładu do Porozumienia sektorowego. 
Planowana data zawarcia umowy sektorowej 3Q 2021.  
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Rysunek 31 Stan i prognozy zdolności produkcyjnych przemysłu PV w Polsce. Źródło: opracowanie IEO na 
podstawie ankiet 

Firmy planują zwiększanie wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz rozbudowywanie potencjału 

produkcyjnego do 2025 roku. Szczególny nacisk kładą na rozwijanie własnych koncepcji, inwestowanie 

w B+R, własne patenty i „polską myśl techniczną”. Na rok 2020 polskie zdolności produkcyjne z zakresu 

wytwarzania modułów pokrywają niemalże 10% rynku mocy zainstalowanej w 2020 roku. Odbiorcami 

polskich modułów PV są przede prosumenci. Wyzwaniem dla polskiego przemysłu jest utrzymanie 

pozycji i wejście na rosnący w siłę rynek farm fotowoltaicznych.  

8.2. KRAJOWY PRZEMYSŁ FOTOWOLTAICZNY NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO 

Polski przemysł fotowoltaiczny ma stosunkowo silną pozycje w produkcji komponentów dla PV (poza 

ogniwami), ale największa wartość dodana znajduje się wyższym szczeblu łańcucha dostaw i łańcucha 

wartości, czyli w produkcji modułów fotowoltaicznych. Na rysunku (Rysunek 32) przedstawiono 

rozkład przestrzenny i skalę produkcji modułów na terenie Europy.  

 

 
Rysunek 32 Produkcja modułów na terenie Europy z uwzględnieniem rocznych zdolności produkcyjnych. Źródło: 
Opracowanie IEO. 

Pod względem zdolności produkcyjnej modułów PV Polska jest 6 krajem w Europie (po Niemczech, 

Austrii, Włoszech oraz Francji i Hiszpanii). Do tej pory w Polsce nie ma przemysłowej (na większą skalę) 
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produkcji ogniw oraz płytek krzemowych znajdujących się na najwyższym szczeblu łańcucha dostaw 

i łańcucha wartości. W Europie ogniwa produkowane są we Włoszech, w Austrii, na Litwie i na 

Węgrzech. Płytki krzemowe produkowane są w krajach o niskiej cenie energii elektrycznej i niskim 

śladzie węglowym12 (Francja, Islandia, Niemcy, Norwegia).  

 

W najnowszym stanowisku ESMC13 wskazuje, że połączenie: celów europejskiego Zielonego Ładu, 

środowiska po kryzysie Covid-19, unijnych instrumentów na rzecz odbudowy i odporności, wspólnego 

programu fotowoltaicznego w ramach tzw. projektów wspólnego zainteresowania (IPCEI) stwarzają w 

Europie wyjątkowe możliwości wzmocnienia i przywrócenia łańcuchów wartości i sektorów przemysłu. 

ESMC proponuje szereg konkretnych działań, np. w zakresie finansowania rozwoju i wdrażania nowych 

technologii, które mają doprowadzić do odrodzenia produkcji PV w Europie. ESMC zakłada, że 75% 

mocy zainstalowanej w PV powinno być oparte na urządzeń produkowanych w Europie. Zakłada, że 

dwie trzecie produkcji eksportowane poza Europę. Oznaczałoby to około 60 GW mocy produkcyjnych 

do 2026 roku. W konsekwencji, po pierwsze, obecny deficyt handlowy ogniw i modułów PV w 

wysokości 10,5 miliarda euro zostałby przekształcony w lokalną wartość produkcji PV w wysokości 

około 50 miliardów euro do 2026 roku.  

 

W 2020 roku skala eksportu polskich urządzeń nie jest wysoka, ale polski potencjał eksportowy jest 

znacznie większy. Z kilku powodów (np. niedopasowane instrumentów wsparcia eksportu do potrzeb 

i rynków docelowych, skokowe wzrosty i spadki popytu na rynku krajowym) nawet obecny potencjał 

eksportowy nie jest w pełni wykorzystywany. Pomimo tego, nawet w tak trudnym dla rynków 

światowych 2020 roku w zasadzie cały polski łańcuch dostaw urządzeń PV odnotował przychody 

z tytułu eksportu urządzeń produkowanych w Polsce.  

 
Rysunek 33 Eksport polskich urządzeń w 2020 roku. Źródło: Opracowanie IEO na podstawie badania ankietowego 
firm produkcyjnych. 

Tak jak wskazano na rysunku 7 eksport magazynów energii, kabli, stacji transformatorowych wynosi 

do 5% produkcji rocznej. Eksport modułów wśród ankietowanych firm wynosi około 10%, a dla 

konstrukcji wsporczych wynosi średnio 23%, przy czym znacznie większy jest dla konstrukcji 

wolnostojących, podczas gdy prawie 100% produkcji mocowań dachowych trafiał w 2020 roku na rynek 

polski. W przypadku liczników inteligentnych, zabezpieczeń i aparatury łączeniowej eksport jest 

najwyższy i wynosi ponad 30%.  

 
12 Produkcja monokryształów krzemu jest wysoce energochłonna (przyp. aut.) 
13 Nowa inicjatywa europejskich firm przemysłowych produkujących urządzenia dla energetyki słonecznej. URL 
https://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1529-nowa-inicjatywa-europejskich-firm-przemyslowych-produkujacych-urzadzenia-dla-
energetyki-slonecznej  
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8.3. LOCAL CONTENT- UDZIAŁ LOKALNYCH DOSTAW TOWARÓW I URZĄDZEŃ 

NA KRAJOWY RYNEK PV 

Europejscy producenci w 2020 roku wyprodukowali tylko 4% zainstalowanych na terenie Unii 

Europejskiej modułów (40-50% w kosztach instalacji). Natomiast polscy producenci zdołali pokryć 

zapotrzebowanie na moduły na krajowym rynku w stopniu kilkakrotnie wyższym. Za każdym 

zainstalowanym na polskim rynku megawatem kryje się cały łańcuch dostaw materiałów (np. szkło), 

urządzeń (np. moduły), komponentów (np. mocowania) i usług, które mogą zostać wytworzone 

lokalnie lub globalnie. 

Komponenty do instalacji PV mogą być dostarczane przez producentów krajowych, europejskich lub 

spoza UE. Wszystkim krajom wspierającym rozwój rynku PV zależy na tym, aby jak najwięcej 

komponentów instalacji PV było wyprodukowanych lokalnie. Miarą skali korzyści rozwoju branży jest 

tzw. „local content” (LC), czyli udział procentowy towarów lub wartość urządzeń, usług oraz 

tworzonych lokalnie miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw. Raport ‘Ocena udziału dostaw lokalnych 

towarów i usług w fotowoltaice. Metoda szacowania i promocji „local content” w przemyśle PV” został 

opublikowany przez IEO w kwietniu bieżącego roku.14  

W przypadku dostaw krajowych urządzeń (poza importowanymi w całości spoza UE inwerterami) do 

instalacji PV budowanych na terenie kraju local content (dane za 2020 rok) wynosi od 35% (liczniki) do 

90% (kable). Obecnie, oprócz kabli, najwyższy local content mają krajowi producenci konstrukcji 

wsporczych (40%) i magazynów energii (57%). Natomiast europejski local content w polskich 

urządzeniach zawiera się w zakresie 46-100% i jest najwyższy w przypadku kabli solarnych i magazynów 

energii (100%) oraz konstrukcji wsporczych (94%). W przypadku modułów krajowy local content 

wynosi 38%, a unijny 54%.  

Już teraz łańcuch dostaw, poza modułami (w tym na masową skalę importowanymi z Chin ogniwami) 

oraz inwerterami (dominacja rozwiązań z krajów spoza UE) jest już prawie całkowicie zamknięty 

w obrębie produktów pochodzących z UE. Ale plany średniookresowe polskich przedsiębiorstw 

w zakresie zwiększania local content na 2025 rok są znacznie bardziej ambitne - Rysunek 34. 

 
Rysunek 34 Plany polskiego i europejskiego local content w PV na 2025r. Źródło: Opracowanie IEO na podstawie 
badania ankietowego firm produkcyjnych 

 
14 Raport ‘Ocena udziału dostaw lokalnych towarów i usług w fotowoltaice. Metoda szacowania i promocji 
„local content” w przemyśle PV” URL: https://ieo.pl/pl/ocena-udzialu-dostaw-lokalnych-towarow-i-uslug-w-
fotowoltaice-metoda-szacowania-i-promocji-local-content-w-przemysle-pv  
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Do roku 2025 polskie firmy produkujące moduły fotowoltaicznie mogą zdecydowanie zwiększyć udział 

local content liczonego zarówno w odniesieniu do dostaw z kraju o 40% (do 80%) jak i z UE. Do 2025 r.  

polscy producenci urządzeń dla fotowoltaiki będą mogli być niemal niezależni od dostaw 

komponentów i materiałów spoza UE. W efekcie 2020 roku krajowy Local Content w dostawach 

urządzeń do referencyjnej farmy PV o mocy 1 MW wynosił 26% wartości inwestycji dla dostaw z terenu 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz 37% w przypadku dostaw z UE. 

 
Rysunek 35 Polski local content (tylko urządzenia) w kosztach farmy PV (2020-2025).Źródło: Opracowanie IEO na 
podstawie badania ankietowego firm produkcyjnych. 

Korzyści gospodarcze i ekonomiczne (wartość dodana) i społeczne (miejsca pracy) ze zwiększania local 

content w fotowoltaice mogą być szczególnie wysokie z uwagi na skalę i wartość inwestycji jaka jest 

przewidywana do realizacji w latach 2021-2025. Według prognozy IEO to farmy PV w tym okresie będą 

miały największy udział w przyroście nowych mocy i w obrotach finansowych na rynku fotowoltaiki 

w Polsce. W latach 2020-2025 moc zainstalowana w farmach PV wzrośnie o 7 GW. Jednoczesne 

wzrosty rynku (inwestycji) i LC w dostawach materiałów, komponentów i urządzeń przekładają się 

wprost na dodatkowe przychody krajowego przemysłu (środki pozostawione w kraju), które w 2025 

roku wyniosą 2,85 mld zł. Ta wartość dodana z kolei może oznaczać szansę na utworzenie ponad 10 tys. 

nowych miejsc pracy w polskim przemyśle. 
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CORAB 

Golden Partner Raportu 

To polska firma z blisko 30-letnim doświadczeniem w elektronice i produkcji komponentów ze 

stali i aluminium. Obecnie to największy polski producent systemów fotowoltaicznych oraz 

dystrybutor renomowanych marek. Misją firmy od początku jej powstania jest tworzenie 

wysokiej jakości wyrobów, bezpiecznych dla użytkownika. Obecnie wszystkie produkty są 

wytwarzane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Bartoszycach. Park maszynowy składa 

się z nowoczesnych linii profilujących i jest najnowocześniejszy w tej części Europy. Firma 

obecnie zatrudnia ponad 250 specjalistów. W ubiegłym roku uruchomiono nowoczesny 

magazyn wysokiego składowania. Corab eksportuje swoje konstrukcje do blisko 20 

europejskich krajów. Firma współpracuje z największą siecią wyselekcjonowanych firm 

instalacyjnych z całej Polski. 

https://corab.pl/
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9. FINANSOWANIE FIRM I INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH 
 

9.1. GIEŁDA JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU FIRM FOTOWOLTAICZNYCH  

Szybki rozwój sektora fotowoltaiki w ostatnich latach, a szczególnie w roku 2020 spowodował, że coraz 

więcej firm podejmuje starania o środki poprzez emisje obligacji lub wejście na giełdę New Connect, 

czy też główny rynek GPW, aby sfinansować swoje plany rozwojowe. Firmy, które już są na GPW starają 

się wprowadzać innowację i nowe produkty, korzystając ze wzrostu całej branży. Potencjał fotowoltaiki 

dostrzegli również inwestorzy, a wycena wielu spółek z tego sektora w ciągu zaledwie kilki miesięcy 

wzrosła o dziesiątki, a nawet setki procent. 

Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując ten prężnie rozwijający się rynek stworzył w 2020 roku 

pierwszy subindeks koniunktury IEO_PV w oparciu o dane giełdowe. W skład indeksu wchodzą trzy 

firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz cztery spółki 

notowane na rynku głównym GPW: ML System, Photon Energy, Sunex i Grodno. Wszystkie firmy 

zajmują się kompleksową obsługą z zakresu instalacji PV (i towarzyszących) dla klienta indywidualnego 

i biznesowego, z tym, że Columbus Energy (od niedawna), Photon Energy i 01Cyberaton prowadzą 

również działania w obszarze farm PV. Sunex jako jedyna firma z koszyka indeksu IEO_PV zajmuje się 

produkcją konstrukcji wsporczych pod instalację fotowoltaiczne, natomiast produkcją modułów 

zajmuje się ML System, który prowadzi także badania i programy pilotażowe w dziedzinie wytwarza 

ogniw do modułów fotowoltaicznych. Największymi graczami w indeksie IEO_PV są: Columbus Energy, 

ML System i 01Cyberaton, którzy są odpowiedzialni za 27%, 24% i 22% wartości koszyka. 

W koszyku IEO_PV są firmy mieszczące się w różnych miejscach łańcucha dostaw i łańcuchach wartości 

co obrazuje złożoność i oddaje dynamikę całej branży. W ramach indeksu, jednolitą metodą, 

analizowana jest sytuacja na rynku sprzedawców modułów, firm wykonawczych i instalatorskich, ale 

również przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem czy dostawą elementów montażowych oraz 

spółek działających w otoczeniu. 

Indeks IEO_PV w przejrzysty i prosty sposób przedstawia sytuację rynkową polskiej branży 

fotowoltaicznej, która zajmuje coraz to lepszą pozycję na rynku europejskim a nawet globalnym. 

Referencyjnym dla "polskiego" indeksu PV był światowy indeks MAC Global Solar Energy Index, 

skupiający notowania największych spółek fotowoltaicznych na świecie znajdujących się całym 

łańcuchem dostaw sektora fotowoltaicznego. W skład indeksu MAC Global Solar Energy Index wchodzą 

największe firmy z Azji, Europy i Ameryki Północnej z szeroko rozumianej branży energetyki słonecznej. 

Najwięksi gracze w indeksie to SolarEdge Technologies (SEDG), który odpowiada za 10% portfela 

i Enphase Energy Inc. (ENPH), który posiada również blisko 10% wartości. Są to producenci zajmujący 

się głównie rozwojem i produkcją inwerterów i mikroinwerterów. Kolejne firmy w indeksie MAC to 

chiński Xinyi Solar Holdings zajmujący się produkcja szkła solarnego, JinkoSolar Holding i First Solar, 

które produkują moduły fotowoltaiczne. W skład indeksu wchodzą jeszcze inne firmy zajmujące się 

produkcją krzemu, płytek krzemowych, półprzewodników czy diod do modułów, a także obsługą 

klienta indywidualnego, biznesowego czy już konkretnie budową i obsługą wielkopowierzchniowych 

farm fotowoltaicznych. 

Perspektywy spółek fotowoltaicznych przekładają się na wzrosty notowań ich akcji na giełdach. 

Większość firm z branży PV z koszyka indeksu IEO_PV notowana jest już na głównym parkiecie giełdy 

GPW, mniejsza cześć na NewConnect. NewConnect to rynek dla małych i średnich firm działających w 
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obszarze nowych technologii. Został otwarty został dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, 

którym zastrzyk kapitału pozwoli na awans do grona dużych spółek.  

Rok 2020 dla firm fotowoltaicznych małych i tych dużych był bardzo dobry pod względem mocy 

zainstalowanej jak i uzyskanych dochodów, głównie ze względu na rządowy program „Mój Prąd”. 

Wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu IEO_PV w roku 2020 odnotowały wzrost wartości akcji jak 

i wartości kapitału. Największy przyrost w ciągu roku zanotował 01Cyberaton (ponad 303%), następnie 

Columbus Energy i ML System (odpowiednio 264% i 246%). Pozostałe spółki również odnotowały 

wzrost, średnio o około 150%, najmniejszy wzrost zanotowała spółka Novavis (tylko 6,5%). Po 

wykorzystaniu, na początku roku 2021, środków z programu „Mój Prąd” spółki wchodzące w skład 

indeksu IEO_PV stabilizowały swoje wartości, albo nawet „zaliczały” niewielką obniżkę. Jedynie duże 

spółki takie jak Columbus Energy czy ML System osiągnęły wzrost swoich wartości kapitału. Na koniec 

kwietnia 2021 roku w porównaniu do 1 stycznia br. wartość ML System wzrosła o 55% natomiast 

Columbus Energy o 39%. 

Rozkwit branży fotowoltaicznej w Polsce spowodował, że wiele spółek, które nie były związane z tym 

sektorem, rozpoczęła swoją przygodę z PV, bądź poszerzyły swoją działalność w tym właśnie kierunku. 

Przykładem rozszerzenia swojej głównej działalności może być spółka UNIMOT Energia i Gaz z Grupy 

Kapitałowej UNIMOT, która rozpoczyna sprzedaż instalacji fotowoltaicznych pod marka AVIA Solar na 

rynku polskim. Firmą, która zupełnie zmieniła branże i poszła w kierunku rynku fotowoltaicznego jest 

spółka Ciasteczka z Krakowa (obecnie Solar Innovation S.A.) zajmująca się wcześniej produkcją 

i sprzedażą ciastek. Przykładów takich działań na rynku fotowoltaicznym w 2020 roku można znaleźć 

wiele, coraz więcej podmiotów chce w nim uczestniczyć.  

Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, gdy „giełdowy boom” stał się widoczny. 

Rozpoczął się on w połowie 2019 roku, czego dowodem było przyspieszenia tempa przyrostu mocy 

w fotowoltaice. W roku 2020 tempo przyrostu jeszcze bardziej wzrosło na wskutek rządowego 

programu „Mój Prąd”. Można to zaobserwować na wykresie (Rysunek 36) gdzie indeks zareagował 

widocznym pikiem wzrostowym z drugiej połowy czerwca ub.r. a w sierpniu osiągnął swój maksymalny 

poziom ponad 362% w odniesieniu do początku roku 2020. Po osiągnięciu szczytu zaczął spadać i pod 

koniec roku jego wartość była na poziomie z czerwca, kiedy to zaczynał się fotowoltaiczny wzrost. 

Do spadku tego przyczyniła się kolejna fala pandemii i krajowy lockdown. Następnie indeks fluktuował 

z niewielkimi wzrostami i spadkami od początku roku 2021, aż do maja br.  

Porównanie krajowej branży fotowoltaicznej z globalnymi trendami można zaobserwować na 

wykresie (Rysunek 36), który obrazuje odmienną od krajowej ścieżkę wzrostu światowego indeksu 

fotowoltaicznego MAC. Podobieństwo występowało jedynie na początku roku dokładnie w marcu 

2020, gdzie sytuacja globalna związana z COVID-19 zaczęła się pogarszać. Gdy w Polsce w połowie roku, 

gdy nastąpił nagły wzrost, indeks globalny MAC stopniowo wzrastał swoim tempem. Podobny do 

polskiego indeksu IEO_PV, MAC osiągnął w listopadzie, gdy w Polsce następował już spadek wiązany 

z kolejnym lockdownem. Indeks MAC wzrastał do końca roku 2020 i osiągnął maksymalny poziom 

273%. Indeks ten przedstawia bardziej naturalny (organiczny) wzrost w porównaniu do skokowego 

i nagłego jaki występuje w Polsce.  
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Rysunek 36 Porównanie indeksów IEO_PV, WIG-Energia oraz MAC Global Solar Energy w okresie 01.01.2020 – 
30.04.2021, oprac.: IEO 

Inny bazowy indeks giełdowy WIG-Energia, w skład którego wchodzą największe spółki energetyczne 

jak i dwie z sektora fotowoltaicznego tj. ML System, Photon Energy, w ciągu roku 2020 notował 

niewielkie wahania. W odniesieniu do stycznia 2020 jego zmiana wynosiła zaledwie 6,5%.  

Od początku 2021 roku obserwowany jest spadek globalnego trendu fotowoltaicznego 

(Rysunek 37). Mimo początkowo lepszej sytuacji indeksu MAC niż indeks IEO_PV w lutym 2021 

nastąpiło przecięcie się obydwu tych indeksów i odwrócenie trendów które utrzymywały się nadal, aż 

do maja 2021 roku. Zmiany indeksu WIG-Energia nastąpiły w kwietniu, gdzie wartość jego poszybowała 

mocno w górę, o 29% w porównaniu do marca br. Natomiast odnosząc się do początku roku 2021 

wzrost ten wyniósł, aż 41%. Sytuacja ta wynikła z zapowiedzi rządowego projektu restrukturyzacji 

energetyki zakładającego wydzielenie aktywów węglowych. 

 

Rysunek 37 Porównanie indeksów IEO_PV, WIG-Energia oraz MAC Global Solar Energy w okresie 01.01.2021 – 
30.04.2021, oprac.: IEO 
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Pomimo pandemii, kolejnych fal wirusa COVID-19 i lockdownu, krajowa branża fotowoltaiczna w roku 

2020 cieszyła się dużym wzrost, głównie ze względu na rządowy program „Mój Prąd”, ale też poprzez 

rozwój wielu projektów farm fotowoltaicznych. Perspektywy dla branży na najbliższe miesiące/lata są 

bardzo korzystne.  

Branża PV jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. Indeks IEO_PV pokazuje jak wiele, 

w takiej sytuacji, firmy PV mogą zyskać będąc na giełdzie. 

9.2. OBROTY NA RYNKU FOTOWOLTAIKI W 2020 ROKU 

W 2020 roku łączne obroty na rynku fotowoltaiki wyniosły 10,4 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV 

9,5 mld zł. Największy wkład w obroty handlowe miały mikroinstalacje fotowoltaiczne, które były 

wspomagane programem „Mój prąd”. Wniosły one około 80% wszystkich obrotów, na drugim miejscu 

znalazły się farmy fotowoltaiczne. Całość obrotów (poza marginesem związanymi z off-grid) 

przedstawiono w tabeli. 

Tabela 5 Prognozowane obroty w branży fotowoltaicznej w 2021 roku, oprac. IEO 

  
Segment 

rynku/rodzaje 
instalacji PV 

Nowe 
moce 

2021 r. 

Średni 
koszt 

Wartość 
rynku 

inwestycji 
PV'2021 

Moc 
na 

koniec 
2021 

Produkcja 
energii 
2021 

Średnie 
ceny 

energii 

Wartość 
energii z 

PV 

Łączne 
obroty 

handlowe 
branży w 

2021 

MW 
mln 

zł/MW mln zł MW MWh zł/MWh 
mln 

zł/rok mln zł 

Przyłączone 
do sieci 

Mikroinstalacje 
0-50 kW  1 200  4,11 4931 4174 3 965 055 240,00 952 5883 

Małe instalacje 
50-500 kW  25  3,51 88 92 91 462 388,00 35 123 

autoproducenci 
> 500 kW  100  3,29 329 225 224 873 251,41 57 386 

farmy PV  
< 1MW  796  2,63 2093 1461 1 460 740 257,49 376 2470 

farmy PV  
> 1MW  32  2,05 66 62 62 000 224,24 139 205 

  Suma  2 153     7 507   6 014         9 066  

 

IEO prognozuje, że w 2021 roku obroty handlowe fotowoltaiki minimalnie spadną i wyniosą około 

9 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł. Na koniec 

2021 roku szacuje się, że mikroinstalacje będą stanowić 65% wszystkich obrotów na rynku 

fotowoltaicznym. Taka prognoza wskazuje, że na krajowym rynku przyrost mocy w instalacjach 

fotowoltaicznych będzie się stabilizować, szczególnie w mikroinstalacjach.  

Na koniec 2020 roku odnotowano największy przyrost instalacji PV wśród technologii OZE 

(rozdział 2.1). Fotowoltaika jest od dwóch lat głównym obszarem inwestycji w całej elektroenergetyce, 

w tym w OZE i wszystko wskazuje na to, że ten trend się utrzyma. Jednak utrzymanie tak dynamicznego 

przyrostu mocy w fotowoltaice jaki miał miejsce w ostatnich latach, implikuje potrzebę inwestycji 

w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej. W obecnej sytuacji system elektroenergetyczny, 

przynajmniej przez prosumentów, jest traktowany jako swoisty darmowy magazyn. Problemy zaczną 

się pojawiać, gdy prosumentów jest za dużo, a system będzie coraz trudniej zbilansować. Mogą także 

wystąpić problemy z dostępną mocą przyłączeniową w sieci niskiego napięcia. Pojawia się zatem 
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potrzeba wzmożonych, planowanych (potrzebne są plany rozwoju sieci nN) inwestycji w infrastrukturę 

generacji rozproszonej, które pośrednio zwiększają obroty na rynku inwestycji w źródła PV. 

Jednakże w latach 2021-2022 wraz z kończącym się terminem realizacji projektów które w aukcyjnych 

uzyskały kontrakty na sprzedaż energii, największa wartość rynku inwestycji skupi się w sektorze farm 

fotowoltaicznych. 

9.3. FOTOWOLTAIKA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027 

Na korzystne warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii składa się wiele czynników. Jednym z nich 

jest dostęp do instrumentów finansowych takie jak kredyty, dotacje, pożyczki. Jednym ze źródeł 

finansowania są środki unijne, z których obficie korzysta Polska. Dotychczas źródła OZE wsparcie 

finansowe z funduszy unijnych uzyskiwały głównie z dwóch programów: Regionalnych Programów 

Operacyjnych oraz Programu Infrastruktura i Środowisko. W najnowszej ramie finansowej pojawiają 

się dodatkowo dwa nowe programy: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Krajowy Plan 

Odbudowy.  

Najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce z funduszy 

strukturalnych UE są Regionalne Programy Operacyjne (w skrócie RPO). RPO skierowane są na rozwój 

między innymi energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE). W poprzednich ramach 

finansowych UE na lata 2014-2020 to fotowoltaiczne instalacje prosumenckie były najbardziej 

popularną technologią wspieraną w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych. 

W nowej Umowie 

Partnerstwa15 przewidziano 

kontynuacje RPO na lata 2021-

2027. Polska w ramach Umowy 

Partnerstwa, wynegocjowała w 

Unii Europejskiej łącznie 170 mld 

euro. Wysokość funduszy, z 

których w ramach Funduszu 

Spójności i Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji 

potencjalnie może skorzystać 

polska energetyka w tym źródła 

fotowoltaiczne, to kwota 76 mld 

euro. 

Rysunek 38 Alokacje na poszczególne 
programy RPO w poszczególnych 
województwach, oprac. IEO16 

 

Wielkoskalowe źródła fotowoltaiczne będą mogły natomiast skorzystać z Programu Infrastruktura 

i Środowisko (POIiŚ). POIiŚ to krajowy program wspierający między innymi gospodarkę niskoemisyjną, 

 
15 Projekty Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027w Polsce, Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej, styczeń 2021, link 
16 Podane wysokości alokacji są na tą chwilę orientacyjne. Wysokość środków na poszczególne województwa 
jest przedmiotem negocjacji kontraktu programowego zarządu województwa z ministrem właściwym ds. 
rozwoju regionalnego. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf
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ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich. W nowej perspektywie 

finansowej na program Infrastruktura i Środowisko przeznaczone zostanie blisko 25,1 mld euro. 

Podobnie jak w zeszłych latach jednym z celów POIiŚ jest bardziej przyjazna dla środowiska 

niskoemisyjna Europa. Wśród działań, które będą mogły liczyć na dofinansowanie znajdują się budowa 

źródeł fotowoltaicznych, magazynów energii oraz budowa instalacji hybrydowych.  

O podziale interwencji będzie decydować wysokość mocy instalacji PV. Podobnie jak w zeszłych latach 

mikro źródła skorzystają głównie z dofinansowania regionalnego, natomiast wielkoskalowe inwestycje 

o dofinansowanie ubiegać się mogą z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Oprócz programów RPO i POIiŚ, w najbliższych latach funkcjonować będzie również Krajowy Plan 

Odbudowy (KPO), którego celem jest nie tylko spowodowanie, aby gospodarka w jak najszybszy sposób 

podniosła się po kryzysie spowodowanym pandemią, ale też uzyskała odporność na kolejne podobne 

szoki w przyszłości. Unii Europejska przewidziała w ramach KPO dla Polski środki w wysokości 57 mld 

EUR, w tym w formie grantów - 23 mld EUR oraz w formie pożyczek - 34 mld EUR17. Minimum 37% 

spośród tych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy musi być skierowane na działania 

związane z klimatem, w tym w szczególności inwestycje w gospodarkę zeroemisyjną.  

Dodatkowe środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają zapewnić wsparcie obszarom 

zmagającym się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji energetycznej. 

Dodatkowy fundusz - InvestEU ma zwiększyć konkurencyjność narodowej gospodarki, a jednym 

z filarów programu jest energetyka. W tabeli (Tabela 6) przedstawiono alokację środków unijnych 

w poszczególnych programach.  

Tabela 6 Alokacja środków unijnych na poszczególne programy wraz z harmonogramem uruchomienia 
i zakończenia obowiązywania naboru, oprac. IEO 

instrument 
finansowy UE 

budżet 
[mln EUR] 

dotacje 
alokacja na 

cele 
klimatyczne 

[%] 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 segment OZE 

RPO  50 900 25%   X       Z+2 
mikro- i małe 

OZE 

POIS  25 100 50%*  X        Z+2 
małe i duże OZE 
infrastruktura 

dla OZE 

KPO 35 970 23 900 38% X     Z     
duże OZE 
produkcja 

urządzeń dla 
OZE 

FTS  3 800 >25%  X     Z    
mikro-, małe, 

duże OZE 
przemysł dla 

OZE 

InvestEU 26 200  30%   X       Z 
duże projekty 

OZE 
infrastruktura 

dla OZE 

Najbliższe lata to początek okresu transformacji i dynamicznego rozwoju inwestycji odnawialnych na 

rynku. Unia Europejska wyraźnie wyznacza kierunek inwestowania środków unijnych w kontekście 

transformacji energetycznej – najważniejszymi projektami są inwestycje w zeroemisyjne źródła OZE. 

W ramach wszystkich form i programów wsparcia z Unii Europejskiej może otrzymać nawet 770 mld zł. 

W nowej perspektywie finansowej Polski na lata 2021-2027 źródła fotowoltaiczne mogą liczyć 

szczególnie na wsparcie w ramach znanych już programów RPO oraz POiŚ oraz z KPO.   

 
17 W wersji KPO przesłanej do Komisji Europejskiej w dniu 30/04/2021 Rząd RP wystąpił o całość środków z 
dotacji i 13 mld zł na pożyczki.  
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10. FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W BADANIU RYNKU PV  
 

1. 3energy Sp. z o.o 
ul. Liściasta 17 
91-357 Łódź 
www.3energy.com.pl 
 
2. 4 ECO Sp. z o.o. 
Pl. Niepodległości 1 
25-506 Kielce 
www.4-eco.pl 
 
3. 4Max Consulting Sp. z o. o. 
ul. Cybernetyki 10 
02-677 Warszawa  
www.4maxconsulting.pl 
 
4. ABC ENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Narutowicza 6/13 
90-135 Łódź 
www.abcenergia.pl 
 
5. Alians Sp. z o. o. 
ul. Cybernetyki 19b 
 02-677 Warszawa 
www.alians-oze.pl 
 
6. Alter Energia Sp. z o.o. 
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 
16 
62-080 Tarnowo Podgórne 
www.alter-energia.pl 
 
7. AM group A. Serkowski, M. 
ŁANINO s.c. 
ul. Chmurna 6 
86-065 Łochowo  
www.amgroupsolar.com 
 
8. Aurelum - Łukasz Miłkowski 
ul. Fabryczna 1 
62-800 Kalisz  
www.aurelum.pl 
 
9. Belos-PLP S.A 
ul. Gen. J. Kustronia 74 
43-301 Bielsko-Biała 
www.belos-plp.com.pl 
 
10. Brewa Sp. z o.o. sp. K 
ul. Majkowska 17a 
62-800 Kalisz  
www.brewa.pl 
 

11. Columbus Energy S.A.  
ul. Jasnogórska 9  
 31-358 Kraków 
www.columbusenergy.pl 
 
12. Consor Energia - Jarosław 
Wielgus 
ul. Nieszawska 1/108 
60-021 Poznań 
www.consorenergia.pl 
 
13. Corab Sp. z o.o. 
ul. Michała Kajki 4 
10-547 Olsztyn 
www.corab.pl 
 
14. Coral W.Perkowski, 
J.Perkowski Sp.J. 
ul. Podleśna 3 
16-070 Choroszcz 
www.coral.com.pl 
 
15. CS Energia Sp. z o.o. 
ul. Czyżewska 20 
07-323 Zaręby Kościelne 
 
16. Cumulus 
ul. Kasztanowa 13 
55-040 Bielany Wrocławskie 
www.ekocumulus.pl 
 
17. Eco Voltaika 
ul. Sienkiewicza 6 
29-100 Kurzelów 
www.ecovoltaika.eu 
 
18. Edison Energia 
pl. Ireneusza Gugulskiego 1 
02-661 Warszawa 
www.edisonenergia.pl 
 
19. Ekodel Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 3 
83-400 Kościerzyna 
www.ekodel.com 
 
20. EKOSOLARY 
ul. Aleja Wojska Polskiego 46/5 
62-800 Kalisz 
www.ekosolary.pl 
 
 

21. El sol 
ul. Widok 10 
50-052 Wrocław 
www.elsol.pro 
 
22. Electrum Sp. z o.o. 
ul. Watykańska 13 
15-638 Białystok 
www.electrum.pl 
 
23. Elektron Fotowoltaika 
ul. Sikorskiego 166/2.18 
18-400 Łomża 
www.elektronpv.pl 
 
24. Enerji Sp. z o. o. 
ul. Mieczysława Pożaryskiego 

32 

04-703 Warszawa 

www.enerji.pl 

25. Frenik PHU 

ul. Ozorkowska 31 

Zgierz 95-100 

www.frenik.pl 

26. Grupa Green Sp. z o.o. 

ul. Hoża 29/31 

00-521 Warszawa 

www.grupagreen.pl 

27. Hymon Fotowoltaika Sp. z 

o.o. 

ul. Dojazd 16A 

33-100 Tarnów 

www.hymon.pl 

 

28. Idea PV Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Chemików 1B 

32-600 Oświęcim 

www.ideapv.pl 

 

29. Imperium Czystej Energii 

Impen Sp. z o.o 

ul. Piłsudskiego 71, 

08-110 Siedlce  

www.impen.pl 

http://www.aurelum.pl/
http://www.brewa.pl/
http://www.ekodel.com/
http://www.enerji.pl/
http://www.frenik.pl/
http://www.grupagreen.pl/
http://www.hymon.pl/
http://www.ideapv.pl/
http://www.impen.pl/
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30. INOVATIV Sp. z o.o. 

ul. Lipowa 2A 

05-532 Baniocha 

www.inovativ.pl 

31. JBGPV  

ul. Gajowa 5 

43-256 Warszowice 

www.jbgpv.pl 

32. Keno Sp. z o. o. 

ul. Daszyńskiego 609 

44-151 Gliwice  

www.keno-energy.com/ 

33. Menzel Elektrotechnika Sp. 

z o.o 

ul. Lipowa 23 

46-243 Borkowice 

www.menzel-fotowoltaika.pl 

 

34. Multisun Sp. z o.o. Sp.k.  

ul. Zakrzowska 21 

51-318 Wrocław 

www.multiusn.pl 

35. ORION Technology Limited 

20-22 Wenlock Road 

N1 7GU London, England 

www.panele-sloneczne.com 

36. OZE-Biomar Sp. z o.o. 

ul. Pucka 5  

81-036 Gdynia 

www.oze-biomar.pl 

37. POLCONTACT  

ul. A. Struga 58/1 

90-567 Łódź 

www.polcontact.pl 

38. prOZEko-Instal  

ul. Nowa Wieś 12 

05-200 Wołomin 

www.prozeko-instal.pl 

39. PV Instalator Polska Grupa 

PVGE Sp. z o.o. 

ul. Elektryczna 2 

33-100 Tarnów 

www.pvge.pl 

40. REVOLTON Sp. z o. o. 

ul. Złota 7/18 

00-019 Warszawa 

www.revolton.pl 

41. Sanomedic Polska Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 37/243 

02-672 Warszawa 

www.sunriseenergy.pl 

42. SEBC 

ul. Ogrodników 8  

67-210 Szczyglice 

www.sebc.eu 

43. SEMEKUS BIS 

ul. Biegańskiego 39/67 

80-807 Gdańsk 

 

44. SKOMAT  

ul. Gustawa Morcinka 23e/1 

31-762 Kraków 

www.skomat.pl 

45. Solar Tracker Polska 

ul. Mariana Domagały 1 

30-741 Kraków 

www.solar-tracker.pl 

46. Solarika Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Obornicka 229 lok. 05b 

60-650 Poznań 

www.solarika.pl 

47. Solar-Project 

ul. Prosta 30 

62-002 Złotniki 

www.solar-project.pl 

48. Solarsil Sp. z o.o. 

ul. Panewnicka 22 

40-709 Katowice 

www.solarsil.pl 

49. SolarSpot Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 13 

62-052 Komorniki 

www.solarspot.com.pl 

50. SOLPAX 

ul. Baranowicka 144/1 

15-517 Białystok 

www.solpax.pl 

51. SOLTEC Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Staniewicka 5, 03-310 

Warszawa 

www.soltec.pl 

52. Soltech Energy Spółka 

Cywilna 

ul. Kopanina 34 

60-105 Poznań  

www.soltechenergy.pl 

53. Soon Energy Poland Sp. z 

o.o. 

Al. Krakowska 22a 

02-284 Warszawa 

www.soonenergy.pl 

54. Sunday Polska Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 37 

02-672 Warszawa 

www.sundaypolska.pl 

55. Sunpark Polska Sp. z o.o. 

ul. Głogowska 31/33 

60-702 Poznań 

www.sunpark.pl 

56. Sunprofi Sp. z o.o. 

ul. Zawieprzycka 8K 

20-228 Lublin 

www.sunprofi.pl 

57. SunSol Sp. z o.o 

ul. Ludwika Mierosławskiego 

21 

80-430 Gdańsk 

www.sunsol.pl 

58. Takpv Sp. z o.o. 

ul. Świeradowska 47 

02-662 Warszawa 

www.takpv.com 

59. Vosti Energy 

ul. Nałęczowska 14 

20-701 Lublin 

www.vosti.pl 

60. Wil System Sp. z o.o. 

ul. Leszno 8/50 

 01-192 Warszawa 

www.wilsystem.pl 

  

http://www.inovativ.pl/
https://www.keno-energy.com/
http://www.menzel-fotowoltaika.pl/
http://www.multiusn.pl/
http://www.panele-sloneczne.com/
http://www.oze-biomar.pl/
http://www.polcontact.pl/
http://www.prozeko-instal.pl/
http://www.pvge.pl/
http://www.revolton.pl/
http://www.sunriseenergy.pl/
http://www.skomat.pl/
http://www.solar-tracker.pl/
http://www.solarika.pl/
http://www.solar-project.pl/
http://www.solarsil.pl/
http://www.solarspot.com.pl/
http://www.soltechenergy.pl/
http://www.soonenergy.pl/
http://www.sundaypolska.pl/
http://www.sunpark.pl/
http://www.sunprofi.pl/
http://www.sunsol.pl/
http://www.takpv.com/
http://www.vosti.pl/
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PRODUKTY I ANALIZY IEO 

 

 

Produkty IEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonujące farmy 

fotowoltaiczne w Polsce 

Baza w formacie Excel 

Baza aktualna na: marzec 2021 

Planowana aktualizacja: wrzesień 

2021 

Więcej informacji 

 

Kontakt: biuro@ieo.pl 

Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 

Baza w formacie Excel 

Baza aktualna na: maj 2021 

Planowana aktualizacja: 

październik/listopad 2021 

Więcej informacji 

 

https://sklepieo.pl/funkcjonujace-farmy-fotowoltaiczne-w-polsce-2021.html
https://sklepieo.pl/projekty-fotowoltaiczne-w-polsce-maj-2021.html
https://sklepieo.pl/projekty-fotowoltaiczne-w-polsce-maj-2021.html
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Projekty Wiatrowe w Polsce 

Baza w formacie Excel 

Baza aktualna na: sierpień 2020 

Planowana aktualizacja: 

październik/listopad 2021 

Więcej informacji 

 

Zwycięzcy aukcji OZE 2016-2020 

Baza w formacie Excel 

Baza aktualna na: styczeń 2021 

Planowana aktualizacja: lipiec 2021 

Więcej informacji 

 

Ocena udziału dostaw lokalnych 

towarów i usług w fotowoltaice 

Metoda szacowania i promocji 

„local content” w przemyśle PV  

Raport w formacie PDF 

Raport aktualny na: kwiecień 2021 

Więcej informacji 

https://sklepieo.pl/projekty-wiatrowe-w-polsce-i-zwyciezcy-aukcji-z-2018-i-2019-aktualizacja-sierpien-2020.html
https://sklepieo.pl/zwyciezcy-aukcji-pv-2016-2020.html
https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1530-w-perspektywie-5-lat-polska-fotowoltaika-ma-szanse-stac-sie-niemal-niezalezna-od-dostaw-materialow-i-technologii-spoza-ue
https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1530-w-perspektywie-5-lat-polska-fotowoltaika-ma-szanse-stac-sie-niemal-niezalezna-od-dostaw-materialow-i-technologii-spoza-ue
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Studia podyplomowe 

 

 

 

 

 

Usługi IEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoza kosztów wytwarzania i 

cen energii elektrycznej do 2040 

roku 

Raport w formacie PDF 

Wyniki w formacie Excel 

Raport aktualny na: marzec 2020 

Planowana aktualizacja: lipiec 2021 

Więcej informacji 
 

Prognoza produkcji energii 

elektrycznej z farmy 

fotowoltaicznej  

Więcej informacji 

 

Studia podyplomowe  

Energetyka odnawialna dla biznesu: 

Inwestycje i rynek energii 

Więcej informacji 

https://sklepieo.pl/prognoza-kosztow-wytwarzania-i-cen-energii-elektrycznej-do-2040-roku-aktualizacja-marzec-2020.html
https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1321-raport-prognoza-produkcji-energii-elektrycznej-z-farmy-fotowoltaicznej?highlight=WyJwcm9kdWt0eXdub1x1MDE1YmNpIl0=
https://www.biznes.edu.pl/energetyka-odnawialna-dla-biznesu
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Oferta dla miejskich przedsiębiorstw ciepłowniczych  

Opracowanie uzasadnionej ekonomicznie koncepcji rozwoju 

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego zapewniającej uzyskania statusu 

efektywnego systemu ciepłowniczego i wymaganych prawem 

przyrostów udziałów ciepła z OZE do 2020 roku 

Więcej informacji 

 

 

Dowiedz się więcej 

Dowiedz się więcej 

https://ieo.pl/pl/oferta-ieo-dla-cieplownictwa
https://ieo.pl/pl/doradca-techniczny-w-procesie-budowy-farmy-fotowoltaicznej
https://ieo.pl/pl/projekty/biuletyn-oze
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 

Niniejsza publikacja „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021” 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. 

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 „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021” 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. 

 

 

 

instytut.energetyki.odnawialnej 

www.twitter.com/InstEneregOdnaw 

www.twitter.com/Odnawialny  

Instytut Energetyki Odnawialnej 

ul. Mokotowska 4/6 

00-641 Warszawa 

 

www.ieo.pl 

www.sklepieo.pl 

www.odnawialny.blogspot.com  

biuro@ieo.pl 

Tel: 22 825 46 52 

Fax: 22 875 86 78 

http://www.twitter.com/InstEneregOdnaw
http://www.twitter.com/Odnawialny
http://www.ieo.pl/
http://www.odnawialny.blogspot.com/
mailto:biuro@ieo.pl

