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Moc skumulowana w elektrowniach PV
w latach 2010-2015
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małe i duże instalacje

Na koniec 2015 roku skumulowana moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych nieznacznie
przekroczyła 95 MWp, przy czym 98%1 instalacji zostało przyłączone do sieci w latach 2014-2015. Dane te
pokazują, że polski rynek fotowoltaiczny jest bardzo młody na tle europejskim, ciągle o bardzo dużym potencjale
wzrostu. Niepewność na rynku wprowadza brak systemowego wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych,
kończący się obecnie system zielonych certyfikatów oraz niejasne zasady funkcjonowania nowoprojektowanego
systemu aukcyjnego, w ramach którego elektrownie fotowoltaiczne będą musiały konkurować z pozostałymi
źródłami OZE.
1 –Obliczenia odniesione do mocy zainstalowanej.
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Opracowanie własne na podstawie danych OSD

Moc zainstalowana w elektrowniach PV
w latach 2010-2015
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Polski rynek elektrowni fotowoltaicznych charakteryzuje wysoka dynamika wzrostu w ostatnich dwóch latach.
Na przestrzeni lat 2014/2015 rynek odnotował wzrost na poziomie 373%, jednak zainstalowane moce nawet
w rekordowym 2015 roku będące na poziomie 74 MWp ciągle znacząco odbiegają od europejskich liderów.
Budowa elektrowni fotowoltaicznych jest w dużej mierze napędzana współfinansowaniem inwestycji ze
środków europejskich. Taka sytuacja powoduje duże kumulacje inwestycji skorelowane z harmonogramem
ogłaszanych konkursów.
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Udział procentowy mikroinstalacji w
mocy zainstalowanej w elektrowniach PV

Procentowy udział poszczególnych
typów instalacji
28%

W 2015 roku udział mikroinstalacji w
odniesieniu do mocy skumulowanej w
elektrowniach fotowoltaicznych sięgnął 28%.
Jeszcze w 2014 roku udział mikroinstalacji w
bilansie elektrowni fotowoltaicznych oscylował
wokół 13%, a w 2013 roku nie przekraczał 12%.
Procentowy wzrost udziału mikroinstalacji jest
w dużej mierze efektem kilku czynników:
znaczących ułatwień formalno-prawnych dla
instalacji do 40 kW, działań edukacyjnych,
promocyjnych oraz marketingowych coraz
liczniej działających na rynku firm z branży PV.
Do rozwoju mikroinstalacji silnie przyczyniło się
uruchomienie
szeregu
programów
prosumenckich realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.

72%

mikroinstalacje

małe i duże instalacje
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Wartość rynku

Wartość rynku elektrowni PV
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Wartość rynku elektrowni fotowoltaicznych w 2015 roku przekroczyła 300 mln złotych. Wraz ze wzrostem
zainstalowanej mocy i konkurencji na rynku wykonawców w latach 2014-2015 można było zaobserwować
wyraźny spadek jednostkowego kosztu montażu. W szczytowym okresie najtańsze oferty montażu farm
fotowoltaicznych spadły istotnie poniżej 4 MLN/MWp, z kolei szczególnie w przypadku małych instalacji oraz
w sytuacji konieczności wykonywania dodatkowych prac koszty montażu dochodziły do 5,5 MLN/MWp.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Moc skumulowana w mikroinstalacjach
w latach 2013-2015
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Łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach na
koniec 2015 roku przekroczyła 26,8 MWp, z czego
blisko 90% (24 MWp) zostało zainstalowane w
roku 2015. Najbardziej imponująca jest nie sama
moc, lecz dynamika wzrostu sięgająca niemal
850% rok do roku. U podstaw szybkiego wzrostu
przyłączanych mikroinstalacji w Polsce należy
upatrywać trzy czynniki. Pierwszym z nich jest
duże zainteresowanie gmin w pozyskiwaniu
środków UE na rozwój energetyki prosumenckiej.
Drugim
jest
uruchomienie
finansowania
z programu prosument NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
Trzeci związany jest z panującym optymizmem
wynikającym z uchwaleniem ustawy o OZE
i zapisanymi w niej stawkami gwarantowanymi
dla instalacji do 10 kW oraz net-meteringiem.
Niejasności wokół systemu wsparcia skutkują
także sporą liczbą mikroinstalacji wykonanych lecz
nieprzyłączonych do sieci, których właściciele
oczekują na unormowanie kwestii systemu
wsparcia dla mikroinstalacji.

Prognozy rozwoju na lata 2016-2020

Prognoza rozwoju mikroinstalacji PV
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Rozwój mikroinstalacji w Polsce w latach 2016 - 2020 będzie napędzany czterema czynnikami. Dwa
pierwsze to systemowe wsparcie w postaci taryf gwarantowanych oraz możliwość preferencyjnego
rozliczenia w bilansach półrocznych. Z uwagi na ciągłe prace nad finalnym kształtem systemu wsparcia dla
mikroinstalacji jego wpływ na rynek jest trudny do precyzyjnego oszacowania, co przekłada się na duże
rozbieżności w zainstalowanych mocach między modelem pesymistycznym i optymistycznym.
Dodatkowo, niezależnie od zapisów Ustawy o OZE, istotny wpływ na rozwój mikroinstalacji szczególnie
o mocy do 10 kWp będzie miał program prosument. Kluczowe znaczenie w rozwoju mikroinstalacji PV w
latach 2017 - 2020 będzie miała realizacja samorządowych projektów finansowanych w ramach RPO. Już
na tą chwilę wiele JST przygotowuje wnioski o dotacje oraz projekty mikroinstalacji zazwyczaj o mocy do
5 kWp dla mieszkańców gmin i powiatów.
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Liczba zainstalowanych
mikroinstalacji PV

Liczba przyłączonych
mikroinstalacji PV
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Łączna liczba zainstalowanych oraz przyłączonych
do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych na
koniec 2015 roku osiągnęła poziom 4217, z czego
aż 3643 instalacje zainstalowano w samym roku
2015. Dla porównania, dwa lata wcześniej w 2013
roku liczba ta wyniosła zaledwie 40 instalacji.
Oznacza to, że Polski rynek mikroinstalacji
fotowoltaicznych jest niezwykle młody i obecnie
obserwujemy dopiero początki jego rozwoju.
Należy zaznaczyć, że rozwój tego rynku w Polce był
możliwy między innymi dzięki liberalizacji prawa
energetycznego
w
zakresie
przyłączania
mikroinstalacji. Po zmianach prawa koszty
przyłączenia takiej instalacji w pełni ponosi OSD,
a w przypadku montażu mikroinstalacji o mocy nie
większej niż moc umowna obiektu nie ma
konieczności
występowania
o
warunki
przyłączeniowe.

Mikroinstalacje PV na tle pozostałych
mikroinstalacji OZE

Udział procentowy mocy
zainstalowanych mikroinstalacji

Instalacje fotowoltaiczne stanowią zdecydowaną
większość
wykonywanych
mikroinstalacji,
zarówno w odniesieniu do mocy skumulowanej,
jak i liczby mikroinstalacji. Istotny udział
szczególnie w odniesieniu do mocy mają poza
instalacjami PV mikroinstalacje wodne, jednak
ich potencjał rozwoju jest bardzo ograniczony
z uwagi na ograniczenia lokalizacyjne. W
przeciwieństwie do zawodowej energetyki
wiatrowej mikroinstalacje wiatrowe nie cieszą
się dużą popularnością, co wynika zapewne z
relatywnie niskiej wietrzności na niskich
wysokościach na dużej części obszaru kraju. Z
kolei mikroinstalacje biomasowe i biogazowe
mają zupełnie marginalny udział w rynku. Na
koniec 2015 roku zostało zainstalowanych
łącznie jedynie kilka instalacji tego typu.
Dominacja elektrowni fotowoltaicznych w dużej
mierze wynika z uniwersalności tego źródła,
łatwości montażu, niskiej obsługowości i dużej
dostępności urządzeń oraz firm monterskich na
rynku.
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Udział procentowy liczby
zainstalowanych mikroinstalacji
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Moc skumulowana w mikroinstalacjach
w roku 2015

Moc skumulowana w
mikroinstalacjach

Pomimo szybkiego wzrostu liczby, jak i mocy
zainstalowanych mikroinstalacji ich wpływ na
system elektroenergetyczny wciąż jest bardzo
mały.
Odnosząc
się
do
dominujących
w mikroinstalacjach elektrowni PV, których
potencjał na koniec 2015 roku sięgnął 26,8 MW,
to jednak w odniesieniu do mocy całego
Krajowego
Systemu
Elektroenergetycznego
instalacje PV stanowią 0,07% tej mocy.

30
26,8
25

Moc [MW]

20
15
10
6,5
5
0,2

0,1

0,0

0

Należy zaznaczyć, że profil energetyczny
elektrowni PV jest korzystny z punktu widzenia
działania
systemu
energetycznego,
gdyż
produkcja energii przez elektrownie PV przypada
w dużej części na dzienny szczyt zapotrzebowania
na moc. Rozproszenie mikroinstalacji oraz
produkcja energii blisko jej konsumpcji korzystnie
wpływa na obniżenie strat na przesyle energii
elektrycznej.

1 – na podstawie raportu rocznego z funkcjonowania KSE za rok 2015 podane
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przez PSE

Moc przyłączona przez
poszczególnych OSD

Bardzo słabym wynikiem biorąc pod uwagę obszar
działania wyróżnia się ENEA, będąca operatorem
w północno - zachodniej części kraju. Mała liczba
przyłączonych mikroinstalacji na terenie działania
Enei może wynikać z małej liczby firm z branży PV
działających w tej części kraju oraz niższej
zamożności społeczeństwa.

Skumulowana moc
mikroinstaalcji PV na koniec
roku 2015 z podziałem na OSD
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z podziałem
na
Operatorów
Systemów
Dystrybucyjnych (OSD) widać duże dysproporcje
regionalne. Największą mocą przyłączoną może
pochwalić się Tauron, którego moc sięgnęła
niemal 8 MWp, mimo iż obszar działania tego
operatora jest znacznie mniejszy niż drugiej w
rankingu PGE. Dobry wynik Tauronu wynika w
dużej mierze z faktu silnego skupienia firm
działających w branży PV na południu kraju za
czym idą ich działania edukacyjne, promocyjne
oraz marketingowe przekładające się na wzrost
montowanych instalacji.
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Struktura mocy mikroinstalacji PV

Struktura mocy mikroinstalacji
PV na koniec roku 2015
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35%

90%1 mikroinstalacji PV zainstalowanych w Polsce
to instalacje do 10 kWp. Dane te pokazują, że
montowane mikroinstalacje są ukierunkowane na
pokrycie energetycznych potrzeb własnych
obiektów. 3-5 kWp to najliczniejsza grupa
mikroinstalacji stanowiącą 35% ogółu. Tej mocy
mikroinstalacje pozwalają wyprodukować rocznie
2800 – 4700 kWh, co odpowiada zapotrzebowaniu
na energię typowego gospodarstwa domowego.
Bardzo liczne są także instalacje do 3 kWp, których
popularność wynika z niskich nakładów
inwestycyjnych oraz bardzo ograniczonej
powierzchni montażowej na typowych domach
jednorodzinnych.
Instalacje największe o mocy 20-40 kWp stanowią
zaledwie 5% liczby montowanych mikroinstalacji.
Instalacje te wykonywane są głównie przez
przedsiębiorców na dachach zakładów i hal
produkcyjnych celem obniżenia kosztów zakupu
energii elektrycznej.
1- Dane w odniesieniu do liczby mikroinstalacji
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Struktura mocy mikroinstalacji PV
z podziałem na OSD

Struktury mocy mikroinstalacji PV przyłączonych do
sieci poszczególnych Operatorów Systemów
Dystrybucyjnych (OSD) są zbliżone. Największym
udziałem najmniejszych mikroinstalacji może
pochwalić się RWE. Operator ten nie posiada na
obszarze swego działania instalacji o mocy większej
niż 20 kWp. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
obszar działania tego operatora ograniczony do
silnie zurbanizowanego miasta Warszawa. Z kolei
największym procentowym udziałem w strukturze
mocy mikroinstalacji o największej mocy
charakteryzuje się Energa.

Struktura mocy mikroinstalacji
PV z podziałem na OSD
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Konsumpcja własna

Konsumpcja własna energii w mikroinstalacjach PV w roku
2015
10,7 %
konsumpcji
własnej

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i
wprowadzonej do sieci OSD ogółem

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
ogółem

4,2

4,3
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Dokonując porównania ilości energii wyprodukowanej oraz ilości energii wprowadzonej do sieci w
przypadku mikroinstalacji można określić udział bieżącej konsumpcji własnej. Dokonana analiza wskazuje,
że bieżąca konsumpcja własna wynosi średnio ok. 11 %. Jest to relatywnie niski wynik biorąc pod uwagę
dominację małych mocy mikroinstalacji PV. Powodem niewielkiego udziału bieżącego zużycia energii z
instalacji PV jest bardzo duży udział instalacji wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach gospodarstw
domowych, których profil zapotrzebowania na moc nie koreluje dobrze z profilem mocy dostarczanej
przez instalacje PV.
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Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska PV to pozarządowa organizacja, której głównym celem
jest propagowanie oraz stymulacja rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Spośród szeregu podejmowanych
inicjatyw najważniejszymi są konsultacje aktów prawnych wpływających na funkcjonowanie branży
fotowoltaicznej w Polsce, opracowanie standardów oraz zaleceń w zakresie doboru i montażu instalacji
fotowoltaicznych, propagowanie fotowoltaiki oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

Kontakt:
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - POLSKA PV
e- mail:biuro@polskapv.pl
tel.: +48 12 654 52 12
Adres: ul. Cechowa 51 lok. 49, 30-614 Kraków

Członkowie wspierający
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