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Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Od 1991 r. 

łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ 

przekroczyła już 50 miliardów złotych. Były to zarówno przedsięwzięcia wspierające rozwój 

odnawialnych źródeł energii, jak i inne inwestycje na rzecz ochrony atmosfery, w tym działania 

zwiększające efektywność energetyczną. Bank finansuje także przedsięwzięcia służące ochronie wód 

czy zagospodarowaniu odpadów. Na finansowanie tych projektów, bank przeznaczył dotychczas ok. 19  

miliardów złotych. Warto także dodać, że bank oferuje również szerokie spektrum produktów dla 

klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 

 

 

 

CEZ ESCO Polska to spółka wchodząca w skład Grupy CEZ, oferująca rozwiązania służące poprawie 

efektywności energetycznej zarówno w przestrzeni publicznej, jak i we wszystkich gałęziach przemysłu. 

Spółka realizuje kompleksowe usługi – począwszy od audytów energetycznych i doradztwa 

energetycznego poprzez dostawy ciepła i energii elektrycznej, aż do budowy nowych i zarządzania 

eksploatacją źródeł energii (w szczególności jednostek kogeneracyjnych, kotłów gazowych i instalacji 

fotowoltaicznych), a także oświetlenia publicznego. Oferta obejmuje również możliwość sfinansowania 

projektu przez CEZ ESCO Polska, który następnie jest spłacany przez zamawiającego ze środków 

uzyskanych dzięki oszczędności energii. 

 

Od 2017 roku do CEZ ESCO Polska należy spółka OEM Energy, będąca właścicielem marki OEM Solar. 

Firma, obecna na polskim rynku od 2011 roku, oferuje rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii 

elektrycznej oraz ciepła ze źródeł odnawialnych zarówno klientom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom 

oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Eksperci OEM Energy zajmują się dystrybucją instalacji 

fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów wentylacji mechanicznej i 

oświetlenia LED. Rozwiązania proponowane przez spółkę pozwalają uzyskać znaczne oszczędności 

energii, a przy tym są przyjazne środowisku. Spółka oferuje współpracę w ramach inwestycji gminnych 

finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 

PARTNER GŁÓWNY RAPORTU 

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

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

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

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

realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach badawczych i demonstracyjnych realizowanych w 

programach badawczych UE. 

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

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

(np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, ZBP) oraz zagranicznych (izby 

gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne). 

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

klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Od sześciu lat IEO 

wydaje coroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce”.  
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1. STRESZCZENIE 
Polski rynek fotowoltaiczny zasadniczo oparty jest na trzech modelach sprzedaży energii 

elektrycznej do sieci i odpowiadających im wariantach biznesowych. Jest to system aukcyjny i system 

prosumencki, które są oficjalnymi, państwowymi instrumentami wsparcia i które mają pomóc Polsce 

zrealizować zobowiązania międzynarodowe związane z uzyskaniem 15 % udziału energii z OZE w 

zużyciu energii w 2020 roku oraz system autoproducenta biznesowego, który z uwagi na rosnące ceny 

energii elektrycznej dla firm rozwija się na zasadach rynkowych.  

Inwestycje realizowane w ramach aukcji na energię z OZE zaczną wkrótce dominować na polskim 

rynku fotowoltaiki. Dotychczas odbyły się dopiero dwie aukcje na energię z OZE. Pierwsza pod koniec 

grudnia 2016 r., druga w czerwcu 2017 r. Łącznie w pierwszej aukcji, dla nowych instalacji 

fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW, wygrały 84 oferty, w drugiej aukcji 352 (ponad 4 

razy więcej). W efekcie aukcji pilotażowych do 2020 roku realnie powstanie ok. 360 MW nowych 

mocy. Do końca maja br. wytwarzać energię zaczęło ok. 40 sztuk instalacji fotowoltaicznych (mniej niż 

połowa projektów z pierwszej aukcji) o łącznej mocy 27 MW. 

Biorąc pod uwagę, szacowaną wielkość wolumenów w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o 

OZE w nowym koszyku aukcyjnym dedykowanym farmom fotowoltaicznym i wiatrowym, w efekcie 

tegorocznych (prawdopodobnie III kw.) aukcji na energię OZE, zainstalowanych może być kolejne 

750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Nie wszystkie projekty w systemie aukcyjnym 

zostaną zrealizowane w maksymalnym obecnie dopuszczalnym terminie 24 miesięcy, ale na koniec 

2020 roku skumulowana moc we wszystkich systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW. 

Byłby to skokowy przyrost mocy w stosunku do obecnego umiarkowanego wzrostu. Łączna moc 

zainstalowana w systemach PV na koniec 2017 r. uwzględniająca zarówno instalacje PV realizowane w 

systemie świadectw pochodzenia, już zrealizowane w systemie aukcyjnym (do końca 2017 roku) farmy 

fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje (instalacje prosumenckie) zbudowane w latach 2013-2017 wynosi 

ok. 280 MW.  

 

* zgodnie ze scenariuszem wzmocnienia wsparcia wg IEO (scenariusz na rzecz ograniczenia kosztów transferu 

statystycznego) - w tym proponowana przez IEO interwencyjna aukcja OZE 

WARTOŚCI SKUMULOWANE 

MOC ZAINSTALOWANA W FOTOWOLTAICE DO 2020 
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W momencie publikacji raportu – uwzględniając kolejne farmy fotowoltaiczne zrealizowane w 

systemie aukcyjnym do końca maja 2018 roku – łączna moc zainstalowana w PV wynosi ok.  300 MW, 

co daje 3,4 % udział fotowoltaiki w polskim „miksie” OZE. W latach 2018/2019 fotowoltaika wyjdzie z 

niszy, zwłaszcza dzięki systemowi aukcyjnemu i już do końca 2020 roku może stać się jedną z 

wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny zmieni 

diametralnie dzisiejszy obraz branży fotowoltaicznej. 

Maksymalna wartość energii (wprowadzana do sieci w okresie kolejnych 15 lat) jaką państwo planuje 

kupić w tegorocznych aukcjach OZE sięga 69 mld zł. Skala inwestycji w same tylko farmy 

fotowoltaiczne w 2019 roku może przekroczyć 3 mld zł. Tak duże inwestycje w sektorze PV, przy 

skracanych przez ustawodawcę okresach (z 24 do 18 miesięcy) na ich realizację i innych obostrzeniach 

systemu aukcyjnego są nie tylko wyzwaniem dla firm inżynieryjnych typu „EPC” obsługujących 

inwestorów, ale przede wszystkim stanowią wyzwanie pod względem zabezpieczenia finansowego.  

Rozwój OZE w latach 2006-2015 opierał się na stosunkowo tanim finansowaniu bankowym i rosnącym 

udziale finansowania korporacyjnego, ale te źródła finansowania zaczęły się kurczyć. Obecnie, wg 

Związku Banków Polskich łączna kwota jeszcze niespłaconych kredytów udzielonych przez banki na 

finansowanie projektów OZE, głównie wiatrowych, sięgnęła już 11 mld PLN. Banki dostrzegają 

mankamenty otoczenia prawnego w jakim funkcjonuje energetyka odnawialna, są to: brak szerszej 

perspektywy (rzędu 25 lat) w polityce państwa, doraźne i nie zawsze przemyślane regulacje oraz 

niestabilność prawa i narastająca niepewność legislacyjna. Bez uzyskania stabilności ekonomicznej 

portfela obecnych projektów OZE zrealizowanych w systemie zielonych certyfikatów, banki dotychczas 

zaangażowane w tego rodzaju projekty nie podejmą ryzyka finansowania kolejnych projektów 

przewidzianych do realizacji w systemie aukcyjnym. 

Obserwowane kłopoty inwestorów z pozyskaniem promesy finansowania przed aukcją mogą 

ograniczyć liczbę ofert, a wyższe od oczekiwanych koszty kapitału dla wygranych projektów mogą 

wręcz uniemożliwić realizację zakontraktowanych już wolumenów po cenach aukcyjnych. Fotowoltaika 

ma jednak otwarte alternatywne ścieżki rozwoju. Silną stroną fotowoltaiki jest bowiem możliwość 

równoległego zdobywania kilku segmentów rynku energii elektrycznej: farm słonecznych (rynek 

hurtowy) oraz autoproducentów biznesowych i prosumentów indywidulanych (rynek detaliczny).  

Napędem rozwoju PV stają się przede wszystkim rosnące ceny energii w Polsce, a nie regulacje.  

Farma fotowoltaiczna Modus Energy Group 
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Technologia fotowoltaiczna w Polsce dojrzała do odegrania znacznie większej niż dotychczas roli w 

sektorze OZE, całej energetyce i w polityce energetycznej. Aktualna sytuacja w całej energetyce 

odnawialnej stwarza nowe okoliczności i szansę na poprawę regulacji oraz wsparcie fotowoltaiki. 

Obecne trendy wskazują, że Polsce zabraknie 3,6% do wypełnienia przez Polskę zobowiązania w 

wysokości minimum 15% udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w 2020 roku. 

Za każde odchylenie poniżej tego poziomu Polsce grożą kosztowne transfery statystyczne z innych 

krajów lub sankcje finansowe. Poprawić sytuację mogą przede wszystkim technologie OZE o 

najkrótszych cyklach inwestycyjnych, a więc fotowoltaika w systemie prosumenckim i małe farmy 

fotowoltaiczne. W stosunku do obecnych planów rozwoju fotowoltaiki, w przypadku zmiany polityki i 

poprawie regulacji, możliwy jest znacznie bardziej ambitny scenariusz umożliwiający dodatkowe 

zwiększanie zdolności produkcyjnych o 2 TWh, co pozwoliłyby ograniczyć koszty transferu 

statystycznego (uszczuplenia w budżecie państwa) o 0,5-1 mld zł. W ten sposób fotowoltaika dzięki 

poprawie systemu wsparcia w systemie aukcyjnym i prosumenckim mogłaby niemal o 40 % zmniejszyć 

spodziewane odchylenie od celów rozwoju OZE przyjętych przez rząd w „Krajowym Planie działań w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (KPD) i uzgodnionym z Komisją Europejską, który stał się 

polskim zobowiązaniem wobec UE.  

Trendy i scenariusze produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce zobrazowano na rysunku:  

 Plan rozwoju OZE: stan rzeczywisty na koniec 2016 roku oraz prognoza IEO do 2020 wg 

obecnych rządowych planów;  

 Scenariusz wzmocnienia wsparcia wg IEO (scenariusz na rzecz ograniczenia kosztów transferu 

statystycznego) – w tym proponowana przez IEO interwencyjna aukcja OZE oraz wsparcie dla 

prosumentów; 

 Scenariusz KPD: produkcja energii elektrycznej z OZE wg scenariusza z Krajowego Planu 

Działań.  

 

 

 

TRENDY I SCENARIUSZE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE W POLSCE DO 2020 R. 
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Wymagałoby to spełnienia kilku warunków. Po pierwsze rynek powinien jak najszybciej zostać 

poinformowany o takim ew. planie, aby możliwe było jak najszybsze przystąpienie do przyspieszonego 

rozwoju projektów. Instrumenty realizacji tego przedsięwzięcia wydają się oczywiste:  

1. Aukcja interwencyjna dla wszystkich rodzajów OZE, które zagwarantują rozpoczęcie produkcję 

energii najpóźniej w I kwartale 2020 roku, ogłoszona na początku 2019 roku,  

2. System taryf gwarantowanych na wszystkie rodzaje mikroinstalacji wprowadzony najpóźniej w 

I kwartale 2019 roku, z gwarancją utrzymania niezmiennej ceny do końca I kwartału 2020 

roku.    

 

 

Działania tego typu umożliwiłyby już na koniec 2020 roku zwiększenie potencjału wytwórczego 

technologii PV z oczekiwanych 1,2 GW do 3,2 GW (0,5 GW w segmencie prosumenckim i 1,5 GW w 

segmencie farm fotowoltaicznych), a tym samym zwiększenie roli fotowoltaiki w wypełnieniu celu 

OZE w zakresie energii elektrycznej z 6,5% do 12,5%. W ślad za tymi działaniami powinny być 

uruchomione instrumenty wsparcia rozwoju krajowego przemysłu fotowoltaiki, technologii 

inteligentnych sieci energetycznych i elektromobilności opartej na OZE oraz znacznie szersze niż w 

obecnej dekadzie uwzględnienie fotowoltaiki w nowej polityce energetycznej Polski. 

Instalacja fotowoltaiczna u autoproducenta biznesowego, BREWA 
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2. KOMENTARZ PARTNERA 

 

Anna Żyła 

Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska S.A.  

 

Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje, że do 2020 r. będzie w Polsce zainstalowanych ok. 

1,2 GW instalacji fotowoltaicznych i trudno się z tym nie zgodzić. Wprowadzenie Ustawą o OZE w 2016 

r. systemu aukcyjnego dało pierwszy impuls do rozwoju instalacji fotowoltaicznych, jednak pomimo 

przeprowadzonych dwóch aukcji, dotychczas nie nastąpił istotny rozwój projektów. Jedną z przyczyn 

było oczekiwanie na notyfikację zastosowanych w Ustawie mechanizmów wsparcia. Jednak 

opublikowane w grudniu 2017 r. przychylne stanowisko Komisji Europejskiej oraz najprawdopodobniej 

rychłe wdrożenie odpowiednich zmian ustawy sprawią, że możliwość zaangażowania się w realizację 

takich projektów stanie się realna. Bank Ochrony Środowiska przygotowuje się do finansowania 

instalacji fotowoltaicznych, jednak cały czas zwracamy (wspólnie ze środowiskiem bankowym) uwagę 

na nieprecyzyjność niektórych zapisów ustawy OZE, co przekłada się na niepewności kredytowania. 

Mówiąc o rozwoju instalacji PV nie możemy zapominać także o rynku prosumentów. Bank Ochrony 

Środowiska jako jeden z pierwszych dofinansowywał i nadal dofinansowuje takie instalacje dla osób i 

podmiotów realizujących je przede wszystkim na potrzeby własne.  

Podsumowując – rynek instalacji fotowoltaicznych oceniamy perspektywicznie i chcemy odegrać 

znaczącą rolę w ich finansowaniu, niezależnie od tego czy będą to projekty realizowane poprzez spółki 

celowe w systemie aukcyjnym, czy przez osoby fizyczne, czy przez przedsiębiorców na potrzeby 

własne.  
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3. MODELE BIZNESOWE NA RYNKU FOTOWOLTAIKI W POLSCE 
Instalacje fotowoltaiczne w Polsce budowane są obecnie praktycznie w kilku modelach sprzedaży 

energii elektrycznej do sieci i odpowiadających im wariantach biznesowych:  

a) w systemie aukcji OZE,  

b) w systemie prosumenckim w źródłach do 40 (501) kW - mikroinstalacje,  

c) w systemie autoproducenta biznesowego, w tym pełnej autokonsumpcji (bez sprzedaży 

nadwyżek energii). 

System aukcyjny i system prosumencki są oficjalnymi, państwowymi instrumentami wsparcia, które 

mają pomóc Polsce zrealizować zobowiązania międzynarodowe związane z uzyskaniem 15 % udziału 

energii z OZE w zużyciu energii w 2020 roku. W  przypadku każdej z opcji przedstawionych powyżej, 

inwestorzy finansują budowę instalacji przede wszystkim w oparciu o kredyt bankowy. Udział środków 

własnych jest większy w przypadku instalacji prosumenckich i autokonsumpcji. Z dotacji w praktyce 

korzystają prosumenci. Opłacalność inwestycji zapewniają odpowiednio: 

 ceny za energię uzyskiwane w aukcjach OZE,  

 dotacje dla prosumentów,  

 ceny energii (składnik zmienny na taryfie energetycznej) dla odbiorców korzystających z 

najdroższych taryf grupy „C”).   

3.1. SYSTEM AUKCYJNY NA RYNKU FOTOWOLTAIKI 

System aukcyjny jest dedykowany dla dużych inwestycji OZE, zasadniczo zastępuje poprzedni 

system wsparcia produkcji energii z OZE – tzw. „zielone certyfikaty”. Aukcje na energię z OZE zostały 

wprowadzone do polskiego systemu na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (OZE). Aukcje są organizowane przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Obecnie, zostały przeprowadzane dwie aukcje OZE, obie odbyły się na internetowej platformie 

aukcyjnej (IPA). W procedowanej obecnie nowelizacji ustawy przewidziana jest możliwość  składania 

ofert w postaci papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ePUAP. Patrząc od strony formalnej nie jest to wielka zmiana,  gdyż  aukcje na energię z OZE 

w Polsce tak naprawdę nie są aukcjami (to raczej nazwa systemu wsparcia dla energii elektrycznej) 

tylko swoistym konkursem ofert. Inwestor zgłasza swoją propozycję bez możliwości zmiany w trakcie 

aukcji.  

Rozważając obecne modele biznesowe w fotowoltaice należy również wspomnieć o zasadach pomocy 

publicznej w ramach systemu aukcyjnego, które zostały zmienione w procedowanej obecnie 

nowelizacji ustawy OZE (uOZE). W tym przypadku należy pamiętać, że dodatkowe wsparcie – pomoc 

inwestycyjna w formie dotacji np. z środków RPO, czy POIŚ, nie będzie już mogła poprawić pozycji 

konkurencyjnej w samej aukcji; trzeba ją będzie bowiem uwzględnić powiększając cenę ofertową o 

wysokość uzyskanej dotacji (choć ułatwi pozyskanie promesy finansowania na pozostałą część 

nakładów inwestycyjnych).  Dotacja pomaga jednak zamknąć finansowanie i stanowi pewne wsparcie 

inwestycyjne, zwłaszcza dla mniejszych i niekorporacyjnych inwestorów, na początkowym etapie 

budowy instalacji.  

                                                           
1
 Uchwalona przez Sejm 7 czerwca br. nowelizacja ustawy OZE podwyższa graniczną moc mikroinstalacji z 40 kW do 50kW.  
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Dotychczas odbyły się dwie aukcje na energię z instalacji fotowoltaicznych. Aukcje OZE zaplanowane 

na 2018 rok są stosunkowo duże. W br. w przeliczeniu na wolumen nowych mocy planowane są aukcje 

sprzedaży energii z OZE o mocy 2650 MW, a w tym w zakresie 1050 MW ze źródeł o mocy poniżej 1 

MW. Na uwagę zasługuje, że ponad 75 % zamawianego wolumenu energii ma pochodzić z nowych 

źródeł. Maksymalna wartość energii jaką państwo planuje kupić w tegorocznych aukcjach OZE sięga 69 

mld zł, rozłożonych na 15 lat wsparcia. Szersza analiza  systemu aukcyjnego znajduje się w kolejnym 

rozdziale. 

3.2. MODEL PROSUMENCKI 

Model inwestycji – tzw. prosumencki, czyli zakładający, że konsument energii jest też jej 

producentem powstał w ramach prac nad ustawą OZE z lutego 2015 roku.  Ustawa wprowadziła nowe 

zasady rozliczeń za energię z mikroinstalacji o mocy do 40 kW w formie taryf gwarantowanych FiT.  

Przepisy nie weszły w życie. Ustawa o OZE została znowelizowana w czerwcu 2016 roku poprzez 

zastąpienie systemu taryf gwarantowanych FiT systemem rozliczeń netto (po aktualnej cenie rynkowej 

energii) prosumentów ze sprzedawcami energii w okresach rocznych, z ryczałtowo pobierana opłatą 

20-30 % przez spółki obrotu energią oraz opłatami za dystrybucję energii. System zwany potocznie 

„opustami” w niewielkim zakresie zagospodarował potencjał jaki prosumentom dawały taryfy FiT. W 

praktyce system "opustów" oznacza jednak uszczuplenie dochodów prosumenta, po rozliczeniu 

nakładów inwestycyjnych i opłat na rzecz sprzedawców energii i spółek dystrybucyjnych.  Nie zapewnia 

wystarczającej opłacalności inwestowania dla gospodarstw domowych i nie pokrywa też pełnych 

kosztów obsługi systemu przez sprzedawców energii. Dlatego stosowany jest łącznie z dotacjami 

inwestycyjnymi. 

IEO szczególnej analizie poddał przypadek opisany w interpelacji nr 11331 Pana posła Wojciecha 

Murdzka (przewodniczącego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji) z 4 kwietnia 2017 

roku w sprawie odnawialnych źródeł energii. Bazując na konkretnym przykładzie prosumenta, który 

zbudował instalację prosumencką w oparciu o kredyt bankowy i przepisach ustawy o OZE poseł 

Wojciech Murdzek, zapytał o możliwość korzystnej dla prosumenta interpretacji niejasnych przepisów, 

polegającej na zaniechaniu praktyki sprzedawców energii uwzględniania na fakturach za energię 

elektryczną opłat dystrybucyjnych od wolumenu energii rozliczonej, z uwzględnieniem nieodpłatnie 

przekazanej koncernowi energetycznemu (rozwiązanie uznane przez autora interpelacji za 

niesprawiedliwe). Prosument, oddając nieodpłatnie koncernowi energetycznemu część 

wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii elektrycznej (w przytoczonym przypadku 20% ww. 

wolumenu: 663 kWh), jest dodatkowo obciążany opłatami dystrybucyjnymi zmiennymi za tę energię. 

Minister Energii nie zgodził się z taką interpretacją. Wykonane przez IEO analizy pokazały jednak, że 

gdyby nawet interpretacja była korzystna dla prosumenta mógłby on obniżyć jednostkowy koszt 

energii elektrycznej (liczony w odniesieniu do energii elektrycznej pobranej z sieci) jedynie o 

0,04 zł/kWh, co tylko nieznacznie zmieniłoby niekorzystny dla prosumenta ogólny wynik ekonomiczny 

z inwestycji w obecnym systemie. W efekcie symulacji ekonomicznych nie uzyskano też zamierzonych 

efektów poprzez np. ograniczenie „opustu” (np. z 20-30 % do 0-10 %). Ponadto taki zabieg 

powiększyłby straty sprzedawców energii z tytułu braku możliwości pokrycia kosztów obsługi 

prosumentów w systemie opustów.  
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Podsumowując, system promocji fotowoltaicznych instalacji prosumenckich w Polsce spoczął na 

barkach regionalnych programów operacyjnych (RPO) i funduszy ekologicznych, o czym więcej w 

dalszej części raportu.   

3.3. MODEL AUTOPRODUCENTA (PROSUMENTA BIZNESOWEGO) 

IEO przygotował definicję i model biznesowy „prosumenta biznesowego”, czyli 

przedsiębiorstwa - które znaczącą część zużywanej na własne potrzeby energii elektrycznej produkuje 

we własnych źródłach, najczęściej OZE i jako producent i jednoczesny konsument energii nie musi 

ponosić pełnych kosztów utrzymania systemu energetycznego. Prosumenci biznesowi najczęściej 

korzystają z taryfy „C”. 

Zgodnie z prognozą IEO cen energii elektrycznej2, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w 

grupach taryfowych C wzrośnie do 2030 roku o ok. 25 %, tj. do poziomu ok. 400 zł/MWh, natomiast w 

przypadku grup taryfowych B o ok. 19 % do poziomu ok. 280 zł/MWh. Analiza pokazuje wpływ 

prowadzonej obecnie polityki energetycznej (przy założeniu utrzymywania i rozwijania potencjału 

elektrowni węglowych oraz konieczności przeprowadzenia kosztownych inwestycji w moce wytwórcze, 

z uwzględnieniem uwarunkowań polityczno-rynkowych związanych ze wzrostem ceny uprawnień do 

emisji CO2) na koszty odbiorców biznesowych według ich przynależności do poszczególnych do grup 

taryfowych. Działania te przyczynią się do znacznego wzrostu kosztów wytwarzania energii 

elektrycznej, co z kolei negatywnie odbije się na cenach hurtowych energii elektrycznej. Zgodnie z 

założeniami obecnej polityki państwa i sposobem działania koncernów energetycznych, wzrostami 

tych cen zostaną obciążeni w największym stopniu odbiorcy indywidualni należący do grupy taryfowej 

                                                           
2
 http://ieo.pl/pl/aktualnosci/1272-autorski-model-ieo-prognoza-cen-energii-elektrycznej-na-polskim-rynku  

Obecne modele biznesowe są silnie uzależnione od regulacji i dotyczy to zwłaszcza energetyki 

prosumenckiej. Ministerstwo Energii nie udzieliło patronatu honorowego raportowi „Rynek 

Fotowoltaiki w Polsce ‘2018”, co świadczy o skali kontrowersji w tym obszarze i niedocenianiu  

wpływu na rynek niekorzystnego klimatu politycznego (wzrost kosztów energii) i regulacji 

dyskryminujących najbardziej rozwojowe  technologie energetyczne (obniżenie konkurencyjności).  

Stan obecny można scharakteryzować przytaczając trzy fakty: 

1. Ministerstwo Energii (ME) konsekwentnie odmawia zmiany niekorzystnych zasad rozliczeń 

energii z fotowoltaicznych instalacji prosumenckich. Po wycofaniu z ustawy o OZE w 2016 roku 

taryf gwarantowanych (FiT),  ME przywraca je w obecnej nowelizacji (‘2018), ale dla innych źródeł 

niż fotowoltaika.  

2. Badaniem możliwej dyskryminacji energii fotowoltaicznej (i wiatrowej) w Polsce zajął się 

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA), który przygotowuje raport na ten temat, publikacja 

raportu jest oczekiwana jesienią br. 

3. ME stoi na stanowisku, że regulacjami wspiera prosumentów i rozproszone źródła 

fotowoltaiczne. Analiza sytuacji na rynku wskazuje, że głównym źródłem rozwoju instalacji 

prosumenckich są głównie dotacje z RPO. 
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„C”, a więc w znacznym stopniu firmy sektora MŚP. Przeprowadzona analiza zakłada, że tendencja 

obarczania tej grupy odbiorców rosnącymi kosztami przedsiębiorstw energetycznych utrzyma się w 

przyszłości, a tempo wzrostu cen energii elektrycznej na taryfach „C” będzie istotnie większe niż na 

taryfach „B”. 

 

Rysunek 1 Prognoza cen energii elektrycznej do poszczególnych grup taryfowych, oprac. IEO 

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zastosowanie mikro (do 40 kW, po oczekiwanej wkrótce 

nowelizacji uOZE -do 50 kW) i małych (40-200 kW, po nowelizacji uOZE 50-500 kW) instalacji 

energetyki odnawialnej. Korzystają wtedy zazwyczaj z gotowej ścieżki realizacji inwestycji stworzonej 

przez ustawę o OZE, nastawiając się na wysoki stopień wykorzystania wytwarzanej energii na własne 

potrzeby tj. autokonsumpcji, która często może sięgać 80% i więcej (tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 PLN'17/MWh

220 PLN'17/MWh

240 PLN'17/MWh

260 PLN'17/MWh

280 PLN'17/MWh

300 PLN'17/MWh

320 PLN'17/MWh

340 PLN'17/MWh

360 PLN'17/MWh

380 PLN'17/MWh

400 PLN'17/MWh

Grupy taryfowe B - dane statystyczne Grupy taryfowe C - dane statystyczne

Grupy taryfowe B - dezagregacja wg trendu prognozy Grupy taryfowe C - dezagregacja wg trendu prognozy

Grupy taryfowe G (gospodarstwa domowe) - dane statystyczne Grupy taryfowe G - dezagregacja wg trendu prognozy

Instalacja fotowoltaiczna u 

autoproducenta biznesowego, 

Multisun 

15 



 Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2018 

Tabela 1 Aktualne modele biznesowe realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach z wysoką autokonsumpcją energii w 
zależności od rodzaju inwestora i mocy instalacji, oprac. IEO 

Lp. Podmiot Moc instalacji Model biznesowy, instrument wsparcia UOZE 
Dotacja 
(zasadność) 

1 

Firmy przemysłowe i usługowe, 
towarowe gospodarstwa rolne, 
jednoosobowa działalność 
gospodarcza  

< 40 kW 
Autokonsumpcja, możliwość sprzedaży nadwyżek 
energii po średniej cenie hurtowej z poprzedniego 
kwartału  

Tak 

2 Firmy przemysłowe i usługowe  
> 40 kW 
(uproszczenia do 
200 i do 500 kW) 

Autokonsumpcja, możliwość sprzedaży nadwyżek 
energii na zasadach w pełni rynkowych  

Tak 

3 Firmy przemysłowe i usługowe > 40 kW 
System aukcyjny - sprzedaż całości zadeklarowanego 
wolumenu energii do sieci po cenie z aukcji z 
możliwością autokonsumpcji  nadwyżek 

Nie 

Dominującym sposobem działania odbiorców energii na taryfie „C” jest  autokonsumpcja i sprzedaż 

nadwyżek do sprzedawcy zobowiązanego (model 1) lub wspieranie jedynie sprzedaży nadwyżek 

energii (model 3).  

MODELE SPOŁECZNEGO INWESTOWANIA W FOTOWOLTAIKĘ  

Doktrynalne uznanie w Polsce całej fotowoltaiki (nawet nie pojedynczego źródła) za „niestabilną” i 

„niekorzystną dla systemu energetycznego” oraz idące za tym regulacje prawne utrudniają pozyskanie 

taniego finansowania bankowego, podnoszą koszty transakcyjne i nie są bezpieczne od strony 

ekonomicznej dla prosumentów. Prosumenci nie są też wspierani od strony podatkowej; 

wprowadzony został VAT od dotacji dla prosumentów, a najnowsza nowelizacja uOZE niesie ryzyko 

podniesienia podatku dochodowego. Zarzucona została koncepcja rozwoju spółdzielni 

energetycznych, jako formy zbiorowego działania mniejszych inwestorów, a zastępcza koncepcja 

klastrów nie przenosi się na rynek. 

Są jednak rozwiązania biznesowe, które w formie umów umożliwiają łatwiejsze ubieganie się o 

pożyczkę bankową oraz ograniczenie odpowiedzialności poszczególnych konsumentów-udziałowców 

maksymalnie do wartości posiadanych przez nich udziałów, a także zwiększają łatwość zbycia 

udziałów, pozwalają na odroczony podatek od zysków z udziałów dla konsumentów-udziałowców, a 

także na zbiorowe zarządzanie prawem głosu. Jeden z takich modeli  biznesowych dla mniejszych 

inwestorów jest testowany w Polsce w projekcie unijnym  - SCORE – „Supporting Consumer Ownership 

in Renewable Energy”. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z programu Horizon 20203. 

Celem projektu jest ułatwienie przemiany konsumentów energii w prosumentów energii z OZE. Opiera 

się na modelu biznesowym akcjonariatu konsumenckiego opracowanym przez Luisa Kelso (teoria Kelso 

spotkała się z życzliwym zainteresowaniem premiera Mateusza Morawickiego)4. W ramach projektu 

zostanie wprowadzony ekonomiczny model finansowania w formule akcjonariatu konsumenckiego.  

Akcjonariat konsumencki - Consumer Stock Ownership Plan (CSOP) umożliwia konsumentom 

korzystającym z usług przedsiębiorstw energetycznych, którzy nie posiadają oszczędności ani zdolności 

dostępu do kredytów inwestycyjnych na nabycie w sposób proaktywny i opłacalny5 majątku 

                                                           
3
 W Polsce, projekt realizowany jest przez: Instytut Energetyki Odnawialnej, miasto Słupsk oraz Federację Konsumentów. 

Koordynowany jest przez  Uniwersytet Ekonomiczny Viadrina. Łącznie partnerami projektu jest 14 firm i organizacji z kilku 
krajów europejskich. Projekt jest przewidziany do realizacji  w latach 2018-2020 na obszarze trzech regionach pilotażowych w 
Polsce, Włoszech i Czechach, a następnie w całej Europie 
4
 Premier Morawiecki napisał przemowę do książki „Własność pracownicza. Jak wspiera rozwój biznesu” odwołując się do 

teorii i doświadczeń L. Kelso. 
5
 W celu zapewnienia także łatwej zbywalności udziałów i uniknięcia kosztów transakcyjnych, w nabyciu udziałów w spółce 

CSOP pośredniczy spółka powiernicza. 
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produkcyjnego w elektrowniach zasilanych z OZE. Zyski z akcji CSOP trafiają najpierw do spółki 

powierniczej CSOP na spłatę pożyczki. Po spłaceniu, akcje są rozdzielane między nowych 

konsumentów-właścicieli, którzy od tego momentu korzystają z pełnej dywidendy jako konsumenci-

akcjonariusze. Mogą oni przeznaczyć dywidendę na opłacanie miesięcznych rachunków za energię 

elektryczną. Schemat tego rozwiązania zaprezentowano na rysunku 2. 

 

Rysunek 2 Podsumowanie korzyści  dla akcjonariuszy w systemie CSOP 

Koncepcja CSOP i projekt SCORE mają także na celu aktywizację władz, w tym w szczególności 

lokalnych i potencjalnych prosumentów fotowoltaicznych wykazując pozytywny wpływ współwłasności 

na zachowania konsumentów. W ramach projektu przewidziano przygotowanie kalkulatora 

internetowego – narzędzia pomocnego w doborze odpowiedniej inwestycji OZE oraz wskazującego na 

potencjalną opłacalność inwestycji w zależności od warunków inwestora/akcjonariatu.  

Jeśli chodzi o warunki kredytowania, zasadne jest również włączenie CSOP do odpowiedniego 

państwowego programu wsparcia, dając w ten sposób przedsiębiorstwom, konsumentom i bankom, 

wsparcie instytucjonalne. Wsparcie polityczne i ewentualne ulgi podatkowe, są pożądane, ale nie 

konieczne. Koncepcja CSOP jest też propozycją dla nowego programu rządowego „Czyste powietrze” z 

którego fotowoltaika nie została wykluczona oraz dla niezwykle aktywnych na polu fotowoltaiki 

regionalnych programów (RPO), których wpływ na rynek OZE jest omówiony w dalszej części raportu. 
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4. SYSTEM AUKCYJNY NA ENERGIE Z OZE   

4.1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU AUKCYJNEGO W POLSCE  

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

(aukcje OZE) to nowy model systemu wsparcia zielonej energii w Polsce. Model ten został 

wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2017 poz. 

1148), natomiast pierwszy raz aukcje pojawiły się w projekcie ustawy o OZE z września 2013 roku. 

Zasady funkcjonowania aukcji OZE określone zostały w rozdziale 4 uOZE, a szczegółowe zasady 

przeprowadzania aukcji przedstawia Regulamin Aukcji opublikowany przez URE.  

System aukcyjny nie wszedł w życie od razu, ale dopiero po uchwaleniu przez Sejm 22 czerwca 2016 

roku nowelizacji ustawy i dopiero w oparciu o te przepisy przeprowadzono dwie pierwsze rundy 

aukcyjne.  

Aukcje OZE  to nic innego jak przetarg na energię z odnawialnych źródeł energii. Rząd zamawia daną 

ilość energii odnawialnej oraz określa maksymalną cenę za jaką może tę energię kupić (tzw. cena 

referencyjna), po czym wyłaniani są inwestorzy, którzy zaoferują najniższe ceny i to właśnie oni 

otrzymają wsparcie na dostarczanie energii do sieci w okresie (standardowo) 15 lat.  

Aukcje przeprowadzane są przez Prezesa URE. Do aukcji zgłaszają się wytwórcy energii, którzy oferują 

sprzedaż zadeklarowanego na okres 15 lat wolumenu energii po określonej przez siebie cenie (nie 

wyższej niż cena referencyjna dla danego koszyka aukcyjnego).  

Aukcje odbywają się w ramach tzw. koszyków aukcyjnych, których strukturę przedstawiono w tabeli nr 

2. Aktualnie6 obowiązuje 7 koszyków, przy czym aukcje odbywają się oddzielnie dla źródeł o mocy 

poniżej i powyżej 1 MW7, ale nowelizacja ustawy o OZE przewiduje zmiany w tym zakresie. Na 

początku marca br. Rada Ministrów, po wstępnej notyfikacji proponowanych przepisów uOZE przez 

Komisję Europejską (rząd dostał prawo w ramach instrumentów uOZE do alokowania do końca 2020 

roku 40 mld pomocy publicznej na OZE), przyjęła rządowy projekt nowelizacji uOZE, w tym systemu 

aukcyjnego i skierowała go na ścieżkę dalszej procedury legislacyjnej w Sejmie8. Zaproponowano 

zmiany w strukturze koszyków aukcyjnych, w tym wyeliminowanie koszyków luźno związanych z OZE. 

Ostatecznie zaproponowano 5 koszyków aukcyjnych (zamiast dotychczasowych 7) – tabela 2. 

W efekcie proponowanych zmian w strukturze koszyków aukcyjnych poprawiono przejrzystość i 

wprowadzono większą logikę. W obecnej wersji projektu nowelizacji farmy fotowoltaiczne i wiatrowe 

trafiły także do tego samego koszyka aukcyjnego - nr 4 i w tym koszyku mają konkurować w aukcjach 

poniżej i powyżej 1 MW. 

 

                                                           
6
 Stan na 14 czerwca 2018 r. 

7
Struktura koszyków aukcyjnych wprowadzona nowelizacją uOZE z 2016 roku okazała się niezrozumiała, nielogiczna i 

niemożliwa do zaakceptowania w procesie notyfikacji w Komisji Europejskiej i jest obecnie przedmiotem kolejnej nowelizacji, 
przyp. aut.     
8
 Stan na 14 czerwca 2018 r.: ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 
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Tabela 2 Dotychczasowa struktura koszyków aukcyjnych w ustawie o OZE oraz nowa, proponowana w rządowej nowelizacji 
ustawy o OZE (z 6 marca 2018)  struktura  koszyków aukcyjnych, oprac. IEO 

Dotychczasowe koszyki aukcyjne 

<1
M

W
 

>1
M

W
  

Proponowane  koszyki aukcyjne 

<1
M

W
 

>1
M

W
 

1 Wszystkie OZE, CF>3504 h/rok     1 Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, termiczne 
przekształcanie odpadów 

  

2 Termiczne przekształcanie odpadów     2 Hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na 
morzu 

  

3  CO2<100 kg/MWh; CF>3504 h/rok     3 Biogaz rolniczy   

4 Klastry     4 Wiatr na lądzie, fotowoltaika   

5 Spółdzielnie     5 Wyłącznie hybrydowe instalacje OZE   

6  Biogaz rolniczy      

7 Inne niż wyżej wymienione X*   

*koszyk, w którym odbyły się aukcje pilotażowe na energię z nowych źródeł – w tym dla fotowoltaiki 

W efekcie proponowanych zmian w strukturze koszyków aukcyjnych poprawiono przejrzystość i 

wprowadzono większą logikę. W obecnej wersji projektu nowelizacji farmy fotowoltaiczne i wiatrowe 

trafiły także do tego samego koszyka aukcyjnego - nr 4 i w tym koszyku mają konkurować w aukcjach 

poniżej i powyżej 1 MW. 

W projekcie nowelizacji ustawy, zamiast zwyczajowo w rozporządzeniu wykonawczym, podano 

również znaczące wolumeny aukcyjne dla wszystkich koszyków wraz z cenami referencyjnymi. W 

stosunku do rozporządzenia Ministra Energii z 24 marca 2017 r., które wyznaczało ceny referencyjne 

obowiązujące dla ostatniej przeprowadzonej aukcji OZE, znamienne okazało się obniżenie cen dla 

fotowoltaiki w zakresie poniżej 1 MW i powyżej 1 MW odpowiednio o 7 i 6 %. Na rysunku 3 

porównano ostatnie ceny referencyjne z 2017 r. z cenami proponowanymi w projekcie nowelizacji 

uOZE. 

Nowelizacja ustawy zakłada także skrócenie czasu, jaki inwestorzy mają na zbudowanie instalacji od 

daty wygrania aukcji z 24 miesięcy do 18 w przypadku fotowoltaiki, co może świadczyć o presji 

ustawodawcy na zrealizowanie przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie udziałów 

energii z OZE w 2020 roku. 

 

 Farma fotowoltaiczna Modus Energy Group zrealizowana w systemie aukcyjnym 
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Rysunek 3 Porównanie ostatnich obowiązujących cen referencyjnych (rozporządzenie ME z marca 2017 roku) z cenami 
referencyjnymi proponowanymi w projekcie ustawy o OZE: oprac. IEO na podstawie obowiązującego w 2017 roku 
rozporządzenia wykonawczego Ministra Energii  oraz rządowego projektu nowelizacji uOZE z marca 2018 r. (mają 
obowiązywać w 2018 roku)   

 

4.2. WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH AUKCJI  

Pierwsze aukcje na energię z nowych źródeł przeprowadzono dwukrotnie - w 2016 r. i 2017 r. - w 

jednym (z siedmiu wówczas możliwych) koszyku aukcyjnym, w zakresie mocy poniżej 1 MW. Dotyczyło 

to koszyka nazwanego jako „Inne niż wyżej wymienione”, do którego, w rozumieniu gospodarza 

ustawy (Minister Energii) oraz regulatora i organu uprawnionego do przeprowadzenia aukcji (URE), 

zaliczona została przede wszystkim energetyka słoneczna (farmy fotowoltaiczne) i energetyka 

wiatrowa (małe farmy lub pojedyncze elektrownie wiatrowe): 

 I aukcja („Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016”) została ogłoszona 30 listopada 2016 r. i została 

przeprowadzona 30 grudnia 2016 r. 

 II aukcja („Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017) została ogłoszona 29 maja 2017 r., a przeprowadzono 

ją 29 czerwca 2017 r. 

Ograniczenie mocy do 1 MW i niższe ceny referencyjne dla energetyki wiatrowej spowodowały, że w 

koszyku aukcyjnym nr 7 zwycięzcą okazała się technologia fotowoltaiczna.  
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W I aukcji OZE wygrały 84 projekty fotowoltaiczne i wiatrowe złożone przez 62 wytwórców energii. 

Wśród uczestników aukcji znalazły się małe firmy prywatne, jak również duże firmy, które 

przygotowują projekty “na sprzedaż”. Wśród zwycięzców aukcji znalazło się 11 podmiotów 

zagranicznych lub kontrolowanych przez takie podmioty. W ramach tej aukcji zakontraktowano 

1 567 289 MWh energii do wytworzenia w okresie 15 lat, za kwotę 554 474 643 zł. Średni koszt energii 

sprzedanej w ramach ww. aukcji wynosił 353,79 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej energia została 

sprzedana w tej aukcji to 253,5 zł/MWh, a maksymalna 408,8 zł/MWh, przy czym cena referencyjna 

dla fotowoltaiki w tej aukcji wynosiła 465 zł/MWh, a dla wiatru 415 zł/MWh. 

W ramach II aukcji OZE wyłoniono 352 zwycięskie projekty fotowoltaiczne i wiatrowe zgłoszone przez 

236 podmiotów (7 z tych podmiotów uzyskało również wsparcie w I aukcji). W ramach tej aukcji 

zakontraktowano 4 720 962 MWh energii do wytworzenia (też w okresie 15 lat) za kwotę 

1 760 121 889 zł. Średni koszt energii sprzedanej w ramach ww. aukcji wynosił 373 zł/MWh. 

Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana wynosiła 195,00 zł/MWh, a maksymalna 

398,87 zł/MWh, natomiast cena referencyjna wynosiła 450 i 320 zł/MWh odpowiednio dla 

fotowoltaiki i wiatru. Przedstawione wyniki zebrano w tabeli 3. 

Tabela 3 Porównanie wyników I i II aukcji OZE, oprac. IEO na podstawie danych URE 

 I AUKCJA II AUKCJA 

Liczba wygranych projektów 84 352 

Liczba zwycięskich podmiotów  62 236 

Cena referencyjna 465 zł/MWh – fotowoltaika 
415 zł/MWh - wiatr 

450 zł/MWh – fotowoltaika 
320 zł/MWh - wiatr 

Średni koszt energii sprzedanej 354 zł/MWh 373 zł/MWh 

Minimalna cena sprzedanej energii 253,5 zł/MWh 195 zł/MWh 

Maksymalna cena sprzedanej energii 408,8 zł/MWh 398,87 zł/MWh 

Uzyskana w II aukcji,  w koszyku „inne”, średnia cena energii była wyższa o 5 % od średniej ceny z 

I aukcji w tym samym koszyku. Jest to raczej unikalne zjawisko w historii systemów aukcyjnych, że ceny 

fotowoltaiki w kolejnych aukcjach rosną, ale oznacza też, że inwestorzy po trudnych rozmowach z 

bankami po I aukcji dokonali racjonalnych korekt w założeniach biznesowych.  

W efekcie obu przeprowadzonych aukcji kontrakty na sprzedaż energii uzyskało 298 firm. Firmy te, w 

źródłach poniżej 1 MW zbudują (lub przyczynią się do zbudowania, gdyż na rynku następuje wtórny 

obrót zwycięskimi projektami) ok. 360 MW nowych mocy fotowoltaicznych. Więcej na temat 

inwestycji już zrealizowanych w systemie aukcyjnym w rozdziale 6. 

Należy także zwrócić uwagę, że generalnie, projekty z II aukcji, mające (przy ciągle spadających 

kosztach technologii i rosnącej wydajności) pół roku dłużej na zrealizowanie inwestycji i jednocześnie 

nieco wyższe średnie ceny energii, mogą być statystycznie bardziej atrakcyjne finansowo niż projekty z 

I aukcji. Z drugiej jednak strony należy spojrzeć także na kwestie zabezpieczenia finansowego 

inwestycji w sektorze OZE/PV. Wg banków państwo polskie w obszarze energetyki i OZE utraciło 

zaufanie rynków finansowych, w związku z czym istnieje ryzyko, że część zwycięskich projektów nie 

znajdzie finansowania, a dla wszystkich wzrosną koszty kapitału.  

Oprócz wygranych projektów warto przyjrzeć się także stojącym za nimi firmom, które albo same 

zrealizują inwestycje, albo będą szukać partnerów biznesowych, albo (na wzór doświadczeń sprzed 

dekady z energetyką wiatrową) sprzedadzą swoje projekty inwestorom. Instytut Energetyki 

Odnawialnej m.in. na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz informacji publicznie 

dostępnych przygotował szczegółową bazę danych zwycięzców aukcji w branży fotowoltaicznej oraz 

21 



 Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2018 

raport na ten temat. Baza firm z kontaktami w formacie Excel oraz raport „Aukcje OZE – Fotowoltaika. 

Firmy fotowoltaiczne wygrywają w systemie aukcyjnym - prezentacja firm i projektów”  są dostępne na 

stronie internetowej IEO. Dodatkowo analizę podmiotów, które wygrały aukcje przedstawiono w 

rozdziale 7. 

4.3. Harmonogram kolejnych aukcji 

Pilotaż aukcyjny, po dwóch rundach aukcji w połowie 2017 roku został zatrzymany. Głównym 

powodem był brak zakończonego od 2015 r. przez polski Rząd procesu notyfikacji przepisów ustawy 

(inwestorzy byli narażeni na ryzyko zwrotu otrzymanej w systemie aukcyjnym pomocy publicznej) oraz 

błędy w ustawie. Biorąc pod uwagę zamknięcie w 2016 r. możliwości wsparcia nowych inwestorów 

systemem świadectw pochodzenia i zatrzymanie ogłaszania kolejnych aukcji w połowie 2017 roku 

musiało spowodować zatrzymanie inwestycji w OZE i spowolnienie na rynku deweloperskim.  

Sytuacja może się jednak znacznie zmienić. W obecnej nowelizacji uOZE podane są znaczące 

wolumeny aukcyjne dla wszystkich nowych koszyków aukcyjnych. Przynajmniej w części wolumeny te 

są możliwe do zrealizowania jeszcze do 2020 roku. W szczególności w planie aukcji na 2018 rok 

zaproponowano znaczące wolumeny aukcyjne na nowe źródła (na źródła te przeznaczono ponad 75 % 

całego zamawianego wolumenu na ogólną zakładaną na 15 lat kwotę 69 mld zł). Wolumeny 

przeliczone na prawdopodobne nowe moce zainstalowane, proponowane w nowych koszykach 

przedstawiają się następująco – tabela 4: 

Tabela 4 Szacowane moce w OZE możliwe do zainstalowania w ramach aukcji na energię z OZE planowanych na 2018 rok, 
oprac. IEO na podstawie danych URE 

Proponowane  koszyki aukcyjne Łącznie < 1MW > 1MW 

1 Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, termiczne przekształcanie odpadów 310 MW 50 MW 260 MW 

2 Hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na morzu 110 MW 50 MW 60 MW 

3 Biogaz rolniczy 160 MW 60 MW 100 MW 

4 Wiatr na lądzie, fotowoltaika 1870 MW 870 MW 1000 MW 

5 Wyłącznie hybrydowe instalacje OZE
9
 200 MW 20 MW 180 MW 

Wolumeny na kolejny rok (2019) są nieznane i zostaną ogłoszone jesienią br. w rozporządzeniu Rady 

Ministrów. 

Analiza realnego cyklu inwestycyjnego, potwierdzona częściowo nowymi skróconymi okresami na 

zrealizowanie inwestycji, które mają obowiązywać od 2018 roku, pokazuje, że w zasadzie, w obecnych 

uwarunkowaniach (poza „szybkimi”  inwestycjami prosumenckimi), jedynie rozwinięte projekty 

wiatrowe i fotowoltaicznie, mogą zdążyć wnieść swój większy wkład w produkcję energii w 2020 roku i 

realizację celów krajowych OZE. Projekty te konkurują wzajemnie w koszyku nr 4, ale są ze sobą  

komplementarne: fotowoltaika ma przewagę w wyodrębnionym segmencie aukcyjnym poniżej 1 MW, 

podczas gdy energetyka wiatrowa ma przewagę kosztową w segmencie powyżej 1 MW10. 

                                                           
9
 Koszyk 5 w dalszym ciągu nie ma notyfikacji – potwierdzonej przez Komisję Europejską zgodności z zasadami stosowania 

unijnej pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w zakresie  ochrony środowiska i OZE. przyp. aut. 
10

 Na silną konkurencję, o ile inwestorzy uzyskają finansowanie (o czym dalej) zapowiada się wewnątrz grupy projektów 
fotowoltaicznych (<1 MW). Aukcje z lat 2016/2017 przyniosły tzw. underbidding i z powodu zaoferowania zbyt niskich 
zaoferowanych cen ,część inwestorów rezygnuje z „wygranych” projektów. Realistyczne obliczenie kosztów produkcji energii i 
racjonalna oferta cenowa to bardzo ważny element procesu decyzyjnego. Cenę należy wyliczyć na podstawie wielu czynników 
tak, aby pozwoliła wygrać z konkurencją, ale także musi zapewnić inwestorowi odpowiednie wyniki finansowe z inwestycji. 
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Na rys. 4 przedstawiono możliwy harmonogram realizacji procesu legislacyjnego (jego zakończenie 

umożliwić może ogłoszenie aukcji na energię z OZE w 2018 roku), działań regulatora – 

odpowiedzialnego za ogłoszenie aukcji i ich przeprowadzenie w 2018 roku - oraz równoległych działań 

inwestorów (na etapie przygotowywania projektów do systemu aukcyjnego i późniejszej ich realizacji 

w wyznaczonych ustawą ramach czasowych). Przyjęto założenie, że działania są skorelowane i 

zoptymalizowane.  

 

Rysunek 4 Harmonogram procesu legislacyjnego, aukcyjnego i inwestycyjnego na przykładzie farm fotowoltaicznych. Oprac. 
IEO   

 W efekcie przeprowadzonej symulacji można stwierdzić, że  w przypadku fotowoltaiki, rozpoczęte 

nawet jeszcze w br. dziania deweloperskie pozwalają na ukończenie inwestycji i oddanie po raz 

pierwszy energii do krajowej sieci elektroenergetycznej przed końcem 2019 roku, a tym samym jej 

pełne zaliczenie do realizacji polskich zobowiązań w zakresie OZE w 2020 roku.  

4.4. ROLA FOTOWOLTAIKI W WYPEŁNIENIU CELÓW NA OZE W 2020 

ROKU 

Obecnie perspektywa uOZE i systemu aukcyjnego jest określona tylko do końca 2020 roku. Jest to 

niekorzystne dla planowania inwestycji i związane przede wszystkim z doraźną działalnością rządu na 

rzecz wypełnienia przez Polskę zobowiązań unijnych związanych z uzyskaniem w 2020 roku 15 % 

udziału energii z OZE (licząc łącznie, w sektorze energii elektrycznej, ciepłownictwa i transportu) w 

krajowym finalnym zużyciu energii brutto.   

Wg danych GUS11 w udziałach energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto, Polska w 2016 

roku uzyskała 11,3 % udział energii z OZE w bilansie zużycia energii końcowej brutto. Oznacza to, po 

raz pierwszy w historii, spadek roli OZE w bilansie energetycznym. Dane GUS zestawiono w tabeli 5, 

wraz z prognozą IEO i celami na 2020 rok wg „Krajowego planu działań w zakresie promocji 

odnawialnych źródeł energii” (KPD). Dane statystyczne i trendy potwierdzają zejście Polski ze ścieżki 

zapewniającej realizację zobowiązań w zakresie OZE w 2020 roku. Gdyby trendy z lat 2012-2016 

zostały utrzymane, Polska w 2020 roku osiągnęłaby jedynie 11,4 % udział energii z OZE. Oznacza to, że 

                                                                                                                                                                                     
Ten element systemu aukcyjnego był przez inwestorów na etapie pilotażu traktowany nazbyt swobodnie, na zasadzie loterii i 
może prowadzić do kolejnego (z roku na rok) wzrostu średnich cen z aukcji.   
11

 Główny Urząd Statystyczny: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku. Warszawa, grudzień 2017. 

Etap legislacyjny ustawy OZE

Business Development

Aukcja OZE wraz z ogłoszeniem
wyników

Etap realizacji/budowy wygranego
projektu PV

I połowa 2018                              II połowa 2019 
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zabrakłoby, aż 3,6 % do wypełnienia przez Polskę zobowiązania w wysokości minimum 15 % udziału 

energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w 2020 roku. Za każde odchylenie się poniżej 

tego poziomu Polsce grożą kosztowne transfery statystyczne z innych krajów lub sankcje finansowe. 

Bez podjęcia nadzwyczajnych działań wysoce prawdopodobne odchylenie dotyczy także zielonej 

elektroenergetyki (zgodnie z prognozą IEO udział ten w 2020 r. może wynieść 16,5 % zamiast 

oczekiwanego 19,1 % w 2020 roku), która po ostatnich latach zastoju ma olbrzymi i niewykorzystany 

potencjał w realizacji celu ogólnego na OZE i gdyby działania naprawcze podjęto wcześniej, mogłaby 

skompensować także niższe od oczekiwanych udziały energii z OZE w innych sektorach, w tym 

statystycznie podnieść udziału OZE w transporcie (elektromobilność).  

Tabela 5 Udziały procentowe energii z OZE w końcowym zużyciu energii finalnej brutto oraz w sektorach ciepła, energii 
elektrycznej i w transporcie wg GUS oraz średnioroczne tempo wzrostu sektora w relacji do celów na 2020 rok. Oprac. IEO 

 

2012 2013 2014 2015 2016 
Roczne tempo 

wzrostu 2012-16 

Udział OZE  

wg trendu 

'2020 

Cel minimum 

wymagany  

'2020 wg KPD 

udział OZE w ciepłownictwie 13,4 14,1 14,0 14,5 14,7 2,5% 16,2 17,1 

udział OZE  w elektroenergetyce 10,7 10,7 12,4 13,4 13,4 6,3% 16,5* 19,1 

udział OZE  w transporcie 6,5 6,6 6,3 6,4 3,9 -9,8% 2,6 10,1 

Udział OZE w zużyciu energii finalnej 10,9 11,4 11,5 11,9 11,3 0,9% 11,4 15,0 

*wg prognozy IEO 

Instalacje fotowoltaiczne w systemie aukcyjnym (po etapie pilotaży z lat 2016/2018), podobnie jak 

możliwe do najszybszego zbudowania instalacje prosumenckie, mogą jeszcze w 2020 r. wnieść najwięcej 

dodatkowej energii z OZE i spełnić kluczową rolę w przybliżeniu do realizacji zobowiązań. Nie wypełnią w 

pełni powstałej luki inwestycyjnej, ale mogą ją istotnie zmniejszyć i ograniczyć wielomiliardowe koszty 

transferu statystycznego12.  

Dotychczas w Polsce możliwa dodatkowa rola fotowoltaiki w wypełnieniu polskich zobowiązań w 

zakresie OZE na 2020 rok nie była analizowana. Opcja ta może być brana pod uwagę jedynie w 

powiązaniu ze wzmocnieniem instrumentów wsparcia (rynkowe mechanizmy działać tu będą zbyt 

wolno, aby przynieść widoczny efekt już w 2020 roku). Działania takie, dodatkowe w stosunku do już 

uruchomionych, są możliwe w dwóch segmentach rynku PV: aukcyjnym - w najlepiej sprawdzonym 

segmencie farm fotowoltaicznych do 1 MW (cykle inwestycyjne 12-18 miesięcy) oraz w prosumenckim 

bazującym na inwestycjach w mikroinstalacje o najkrótszych cyklach realizacji inwestycji (4-6 

miesięcy). 

Wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej w  systemie aukcyjnym (tylko aukcje z lat: 2016, 2017 i 

planowanych na 2018 rok) do 2020 r. powstanie łącznie ok. 1,2 tys. MW w sektorze fotowoltaiki. Na 

podstawie nowelizacji ustawy o OZE, w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, zainstalowanych 

może zostać 750-870 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Nawet jeżeli całość 

oferowanego do wykorzystaniu wolumenu w koszyku aukcyjnym „fotowoltaika, wiatr na lądzie” dla 

                                                           
12

 Wiśniewski G.: Ile i kto zapłaci za niewypełnienie polskich zobowiązań wobec UE w zakresie OZE. URL 
http://odnawialny.blogspot.com/2016/12/ile-i-kto-zapaci-za-niewypenienie.html  
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źródeł o mocy poniżej 1 MW nie zostanie wykorzystana, choćby z uwagi na konkurencję z energetyką 

wiatrową i pewne ograniczenia budżetowe w systemie aukcyjnym, to z drugiej strony duże 

wielomegawatowe projekty fotowoltaiczne lokalizowane na obszarach przemysłowych podejmą 

konkurencję z farmami wiatrowymi. Sumaryczna moc 1,2 tys. MW byłaby olbrzymim przełomem w 

branży fotowoltaicznej i zwiększyłaby o rząd wielkości aktualne poziomy mocy zainstalowanej. Na 

rysunku 5 zilustrowano wpływ trzech pierwszych aukcji na wzrost mocy zainstalowanych w 

fotowoltaice, na tle inwestycji zrealizowanych dotychczas w systemie zielonych certyfikatów 

(świadectw pochodzenia – ŚP).  

 

Rysunek 5 Prognoza rozwoju sektora fotowoltaiki w systemie aukcyjnym do 2020 roku, oprac. IEO 

Fotowoltaika do końca 2020 roku, dzięki systemowi aukcyjnemu, stanie się drugą pod względem mocy 

technologią OZE i tylko dzięki trzem aukcjom przekroczyłaby 6-krotnie cel jaki jej został wyznaczony na 

2020 rok w „Krajowym planie działań w zakresie energii z odnawialnych źródeł  energii z 2010 roku”.  

Powstaje pytanie o faktyczny udział fotowoltaiki w wypełnieniu krajowych zobowiązań w zakresie OZE, 

a w szczególności w zakresie energii elektrycznej z OZE i czy ta rola nie mogłaby być jeszcze większa od 

prognoz opartych na bieżących trendach i znanych planach. Zgodnie z planami system aukcyjny może 

wnieść 15 % (ok. 4 TWh) w wypełnienie celów w zakresie energii elektrycznej z OZE, a fotowoltaika 

wniesie 4,3 % (ok. 1,2 TWh). Wszyscy prosumenci fotowoltaiczni, działając zgodnie z obecnymi 

trendami wg wszystkich reżimów prawnych i systemów wsparcia mogą w 2020 roku wnieść 1,8% (0,5 

TWh) całości wymaganych celów.  Po uwzględnieniu całości aukcji na energię z OZE i wkładu 

prosumentów dalej zabraknie minimum 5,2 TWh do spełnienia subcelu w zakresie energii elektrycznej 

z OZE (19,1 %). Niestety, nawet przy niezwykle krótkich cyklach inwestycyjnych w fotowoltaice Polska 

nie dysponuje takimi zdolnościami wykonawczymi po stronie firm instalatorskich (segment 

mikroinstalacji) oraz firm EPC i projektów z pozwoleniami środowiskowym (segment farm 

fotowoltaicznych), aby o tyle zwiększyć potencjał wytwórczy fotowoltaiki w 2020 roku.  

Wstępne analizy IEO prowadzą do wniosku, że możliwe byłoby dodatkowe zwiększenie w tak krótkim 

czasie potencjału wytwórczego o 2 TWh, odpowiednio  o 0,5 TWh w segmencie prosumenckim i 1,5 

TWh w segmencie farm fotowoltaicznych, a brakujące 3,2 TWh mogłyby wypełnić dodatkowo 

instalacje do wytwarzania ciepła, prosumenckie i w systemach ciepłowniczych (poszerzenie roli ciepła 

z OZE w stosunku do KPD). Skorygowany, w stosunku do aktualnych planów, scenariusz zwiększonego 

wkładu fotowoltaiki w wypełnienie celów w zakresie energii elektrycznej z OZE i wkładu w 
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zmniejszanie kosztów transferu statystycznego (scenariusz wzmocnienia wsparcia wg IEO) 

przedstawiono na rysunku 6 w zestawieniu z planem rozwoju OZE (ukazującym stan rzeczywisty na 

koniec 2016 r. oraz prognozę IEO do 2020 wg obecnych rządowych planów) i scenariuszem produkcji 

energii elektrycznej z OZE wg Krajowego Planu Działań.  

 

 

 

Rysunek 6 Trendy i scenariusze produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce do 2020 r. oprac. IEO 

 

 

Dodatkowe 2 TWh w fotowoltaice pozwoliłyby ograniczyć koszty transferu statystycznego 

(uszczuplenia w budżecie państwa) o  0,5-1 mld zł.  

Jakie warunki mogą zapewnić zwiększenie roli fotowoltaiki? Po pierwsze rynek powinien jak najszybciej 

zostać poinformowany o takim ew. planie, aby możliwe było jak najszybsze przystąpienie do 

przyspieszonego rozwoju projektów. Instrumenty realizacji tego przedsięwzięcia wydają się oczywiste: 

1. Aukcja interwencyjna dla wszystkich rodzajów OZE, które zagwarantują rozpoczęcie produkcji 

energii najpóźniej w I kwartale 2020 roku, ogłoszona na początku 2019 roku,  

2. System taryf gwarantowanych na wszystkie rodzaje mikroinstalacji wprowadzony najpóźniej w 

I kwartale 2019 roku, z gwarancją utrzymania niezmiennej ceny do końca I kwartału 2020 

roku.    
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5. KONKURENCYJNOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI I 

FARM FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH SYSTEMACH 

WSPARCIA  
Energia z systemów fotowoltaicznych musi konkurować w różnych modelach biznesowych,  

zarówno na rynku energii z cenami w taryfach (składniki zmienne taryf, lub ceny hurtowe energii 

elektrycznej z sieci) jak i w systemach wsparcia  (koszyk aukcyjny z farmami wiatrowymi powyżej 1 MW 

i inne farmy fotowoltaiczne w zakresie mocy poniżej 1 MW). 

5.1. KONKURENCYJNOŚĆ PROSUMENTÓW W SYSTEMIE TARYF NA 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ   

Konkurowanie na rynku energii, bez systemu wsparcia, jest obecnie możliwe tylko w przypadku 

niektórych prosumentów biznesowych. W szczególności chodzi o małe firmy korzystające z 

najdroższych taryf grupy „C”. IEO przygotował stosowne analizy pt. „Skutki ekonomiczne uchwalonej 

nowelizacji ustawy o odnawialnych  źródłach energii w odniesieniu do mikroinstalacji”, bezpośrednio 

po uchwaleniu niekorzystnej nowelizacji ustawy OZE, która zniosła taryfy gwarantowane dla 

prosumentów,  w czerwcu 2016 roku13. Poza możliwością uzyskania opłacalności na taryfach „C”, 

analiza jednocześnie wykazała brak opłacalności na taryfach „G” z których korzystają gospodarstwa 

domowe, których opłacalność pogarszał jeszcze bardziej nowy system wsparcia nazwany „opustami”. 

Ówczesne analizy znalazły potwierdzenie w analizach z 2017 roku wykonanych dla całej UE przez 

Europejską Fotowoltaiczną Platformę Technologii i Innowacji (skrót ang.: ETIP-PV)14. Podobnie jak w 

przypadku analiz IEO, praca  ETIP-PV porównuje hurtowe cen energii elektrycznej lub składnik zmienny 

odpowiednich taryf z kosztem wytwarzania energii LCOE z instalacji fotowoltaicznej. Celem było 

określenie daty kiedy instalacje fotowoltaiczne w Europie osiągną odpowiednie „grid parity”, czyli 

zrównanie kosztów energii z instalacji PV z ceną energii z sieci. Wyniki dla Polski (Warszawa) 

podsumowuje tabela 6.  

Wyniki potwierdzają, że w Polsce firmy korzystające z taryf „C” i inwestujące w instalacje 

fotowoltaiczne produkujące energię zasadniczo na własne potrzeby osiągną grid parity od 3 do 6 lat 

wcześniej niż prosumenci korzystający z taryf „G”. Jednak na osiągniecie grid parity silny wpływ mają 

koszty kapitału, w tym przede wszystkim koszty kredytów bankowych, jako podstawowego źródła 

finansowania inwestycji. Można przyjąć, że firmy przy koszcie kapitału na inwestycje rzędu 2-4 % (lub 

więcej przy wyższym niż 75% współczynniku autokonsumpcji) mogły już w sposób opłacalny 

inwestować w prosumenckie instalacje fotowoltaiczne już w 2016 roku, podczas gdy prosumenci 

indywidulani pozyskujący kapitał na inwestycje po wyższym koszcie (4-6 %) i mający niższy 

współczynnik autokonsumpcji mogą liczyć na grid parity dopiero po 2024 roku. Z tego też powodu 

prosumenci indywidulani zachęcani do inwestycji, aby produkować energię o koszcie konkurencyjnym 

powinni oczekiwać od państwa/ustawodawcy odpowiednich taryf gwarantowanych lub dotacji. W 

                                                           
13

 Instytut Energetyki Odnawialnej: Skutki ekonomiczne uchwalonej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w 
odniesieniu do mikroinstalacji, URL: http://ieo.pl/pl/raporty/78--27/file  
14

 European PV Technology and Innovation Platform (ETIP PV): The true competitiveness of Solar PV- an European case 
study”, final report, Brussels,  29.3.2017. 
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sytuacji wycofania taryf gwarantowanych w Polsce i zastąpienia ich obecnym sposobem rozliczenia  

energii z mikroinstalacji prosumenci indywidulani muszą ubiegać się o dostęp do dotacji lub działać 

zbiorowo na rzecz pozyskania środków na inwestycje po znacznie niższym koszcie niż oprocentowanie 

kredytu konsumpcyjnego. 

Tabela 6 Daty (poszczególne lata) kiedy systemy fotowoltaiczne mogą osiągnąć grid parity* u prosumentów korzystających z 
różnych taryf, o różnych współczynnikach autokonsumpcji** i inwestorów pozyskujących po różnym koszcie kapitał na 
inwestycje WACC***. Oprac. IEO 

Średni ważony koszt kapitału, WACC 0% 2% 4% 6% 

Prosument indywidulany, taryfa G, autokonsumpcja 50% grid parity  

osiągnięte '2016 

‘2019 ‘2024 ‘2029 

Prosument biznesowy, taryfa C, autokonsumpcja 75% grid parity   

osiągnięte '2016 

grid parity  
osiągnięte  

'2016 

‘2020 ‘2023 

* Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energię elektryczną po 
koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. 
** autokonsumpcja- wyrażony w procentach iloraz zużycia energii przez prosumenta/autoproducenta z własnego źródła 
energii do całkowitego zużycia (energia z własnego źródła plus energia nabyta z sieci energetycznej). 
*** WACC (ang. weighted average cost of capital) – wskaźnik finansowy, informujący o przeciętnym koszcie względnym 
kapitału dłużnego (np. kredyt) i własnego (np. wkład własny) zaangażowanego w finansowanie inwestycji przez 
przedsiębiorstwo. 

5.2. CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI OFERT NA ENERGIĘ Z FARM 

FOTOWOLTAICZNYCH W SYSTEMIE AUKCYJNYM  

Zupełnie inaczej konkurencja wygląda w systemie aukcyjnym, gdzie otrzymanie 

gwarantowanej ceny na wyprodukowaną energię z instalacji OZE na 15 lat związane jest ze złożeniem 

oferty z ceną poniżej tzw. ceny referencyjnej, a jednocześnie cena ta powinna być na tyle niska, aby po  

aukcji i uszeregowaniu ofert z wolumenami deklarowanej do sprzedaży energii zaczynając od 

najtańszej (tzw. „merit order”), oferta ta zmieściła się w maksymalnym wolumenie zamawianej w 

danej aukcji energii. Podobnie jak w przypadku prosumentów decyduje nie tylko koszt i wydajność 

instalacji, ale także koszt kredytu i ogólny koszt pozyskania kapitału (WACC).   

Przeprowadzone analizy ekonomiczne potwierdzają jak dużą rolę w opłacalności inwestycji 

realizowanej w systemie aukcyjnym ma finansowanie, czyli banki. Potwierdza to analiza wykonana w 

oparciu o przyjęte założenia dla kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz osiąganych korzyści w 

całym okresie użytkowania inwestycji. Koszty zostały przyjęte na podstawie aktualnych danych 

rynkowych, obowiązujących regulacji prawnych i ostrożnych prognoz przyszłego kształtowania się cen. 

Celem analizy było określenie wpływu podnoszenia kosztu kapitału WACC o punkt procentowy (p.p.) 

lub podnoszenia wysokości nakładów inwestycyjnych o określony wzrost cen wyrażony w procentach. 

W celach porównawczych jako najniższy koszt kapitału przyjęto 0 %, a bazowy - najniższy możliwy 

nakład na 1 MW farmy PV przyjęto na poziomie 3,4 mln zł.  

Na podstawie analizy można stwierdzić, że wzrost kosztów (oprocentowania) kredytu bankowego 

bardziej wpływa na koszty produkcji energii elektrycznej w farmie fotowoltaicznej niż analogiczny 

wzrost jednostkowych nakładów inwestycyjnych. Wyniki przeprowadzonej analizy wrażliwości 

przedstawiono na rysunku 7.  
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Rysunek 7 Wpływ wzrostu: 1) kosztów kredytu bankowego, 2) nakładów inwestycyjnych na koszt (LCOE) produkcji energii 
elektrycznej z farmy fotowoltaicznej 1 MW 

Wyniki potwierdzają jak istotną rolę w złożeniu oferty konkurencyjnej, a nawet w ogóle w złożeniu 

oferty z ceną poniżej ceny referencyjne, odgrywają banki. To one decydują o kosztach kapitału, a 

decyzje te w dużej mierze są reakcją na ryzyko prawne i polityczne, a w szczególności niepewność i 

nieprzewidywalność, która przekłada się na koszty i w ogóle na możliwość finansowania.  

Na wynik wpływają także łączne nakłady inwestycyjne (CAPEX). Koszty technologii mają charakter 

globalny, choć spiętrzenie zapotrzebowania na dostawy modułów fotowoltaicznych w określonych 

latach rozliczeniowych, do czego prowadzi system aukcyjny w UE, może powodować okresowy wzrost 

cen w danym regionie. Dużą rolę odgrywają także firmy EPC, które mają wpływ na koszt budowy 

instalacji. Przewagę konkurencyjną mogą mieć inwestorzy posiadający w swoich „portfoliach 

inwestycyjnych” większą liczbę projektów (o mocy do 1 MW), gdyż mają lepszą pozycję negocjacyjną, a 

firmy EPC, składając tańszą ofertę na pojedynczą elektrownię oszczędzają na kosztach transakcyjnych.   

Analizy prowadzą do wniosku, że w ogólnym przypadku przy kosztach kapitału WACC powyżej 5 % lub 

przy nakładach inwestycyjnych powyżej 4 mln zł/MW, inwestorom trudno będzie skutecznie 

konkurować w aukcjach w 2018 roku i jednocześnie zagwarantować zrealizowanie inwestycji w 

krótkim czasie.  

Fotowoltaika w swoim koszyku aukcyjnym z farmami wiatrowymi jest konkurencyjna w zakresie mocy 

do 1 MW. Na świecie nie powstają farmy wiatrowe o tak małych mocach. Analizy wykonywane przez 

IEO dla warunków polskich pokazują koszty energii LCOE powyżej 500 zł/MWh przy 1 MW 

elektrowniach lub farmach wiatrowych składających się z mniejszych jednostek (40 kW, 200 kW). Z 

drugiej strony, w Polsce nie było jeszcze aukcji dla instalacji  fotowoltaicznych i wiatrowych o mocach 

powyżej 1 MW. W tym segmencie koszt budowy farm wiatrowych będzie wyższy niż uzyskiwany 

obecnie w aukcjach na świecie, ponieważ udział w aukcji w 2018 roku będą mogły wziąć jedynie 

projekty, które mają już pozwolenia budowlane wydane w ub. latach dla obecnie już nie 

najnowocześniejszych technologii. Nawet w takich okolicznościach na rynku większym farmom 

fotowoltaicznym o mocach rzędu 5-10 MW (poza specjalnymi lokalizacjami na terenach 

poprzemysłowych – niskie koszty przygotowania i przyłączenia do sieci) trudno jeszcze będzie 

konkurować z energetyką wiatrową.  
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5.3. KONKURENCYJNOŚĆ FARM FOTOWOLTAICZNYCH  NA RYNKU ENERGII  

Farmy fotowoltaiczne z Polsce zbliżają się jednak także do grid parity na poziomie cen 

hurtowych energii elektrycznej. Ustawa o OZE przewiduje także w systemie aukcyjnym takie przypadki, 

że cena energii wylicytowana w aukcji w okresie kolejnych 15 lat stanie się niższa niż aktualna cena na 

rynku hurtowym energii. System aukcyjny otwiera też możliwość gry rynkowej przez inwestorów, 

którzy wygrali kontrakty w systemie aukcyjnym i taką możliwość warto uwzględnić już na etapie 

przegotowywania oferty aukcyjnej.   

Zgodnie z ustawą o OZE, wytwórcy energii elektrycznej z instalacji OZE o mocy większej lub równej 500 

kW, także temu który wcześniej złożył skuteczną ofertę w aukcji, przysługuje prawo do pokrycia 

ujemnego salda. Ujemne saldo określane jest jako różnica między wartością wyprodukowanej i 

wprowadzonej do sieci energii elektrycznej, określonej na podstawie ceny ofertowej z aukcji 

indeksowanej inflacją, a wartością określoną na podstawie indeksu giełdowego TGeBase. Wytwórca w 

związku z tym może liczyć na jednostkowy przychód ze sprzedaży energii w postaci sumy: 

 ceny rozliczeniowej z kontraktu sprzedaży wyprodukowanej energii 

 różnicy między ceną ofertową z aukcji, a średniodobową wartości indeksu TGeBase 

Zarówno w zawieranych kontraktach na kolejny rok (forward), jak i prognozach długookresowych 

obserwowany jest wzrost cen energii elektrycznej. W momencie, gdy hurtowa cena energii 

elektrycznej RDN, przekroczy cenę ofertową (indeksowaną inflacją) wylicytowaną przez wytwórcę, 

będzie wykazywał się on dodatnim saldem. W myśl przepisów ustawy o OZE, dodatnie saldo może 

zostać skumulowane na poczet rozliczenia przyszłych ujemnych sald. Jednakże w sytuacji, w której 

mamy na rynku do czynienia z dynamicznym wzrostem cen energii elektrycznej o podłożu 

fundamentalnym, ewentualne przekroczenie poziomu ceny z oferty aukcyjnej przez ceny hurtowe 

może okazać się stałe lub długoterminowe.  

W systemie aukcyjnym, w sytuacji trwałego powstania dodatniego salda, które nie może być 

rozliczone, wytwórca energii elektrycznej zobowiązany jest do zwrotu dodatniego salda na konto 

Zarządcy Rozliczeń. Oznacza to, że przez cały czas trwania kontraktu aukcyjnego, wytwórca pozostaje 

niejako związany z wylicytowaną ceną. Może to doprowadzić do sytuacji, w której wytwórca 

odnotowywałby wyższe przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na zasadach czysto rynkowych, 

z wyłączeniem systemu wsparcia, niż biorąc udział w systemie aukcyjnym. 

W związku z powyższym, przy wyznaczaniu ceny ofertowej, niezwykle ważną jest świadomość trendów 

rynkowych i wylicytowanie takiej ceny, która umożliwi wejście do systemu aukcyjnego, ale 

jednocześnie nie pogorszy sytuacji wytwórcy względem działania czysto rynkowego. Szczególnie 

niekorzystne mogą się okazać zwycięskie oferty z bardzo niską ceną. Na podstawie autorskiej prognozy 

cen energii elektrycznej15, IEO przygotował projekcję w systemie aukcyjnym dla ujemnego i 

dodatniego salda, uzyskiwanych w zależności od wylicytowanej ceny.  

Wytwórca energii elektrycznej, który zacznie wprowadzać energię do sieci w 2020 po najniższym 

symulowanym koszcie produkcji energii LCOE i jednocześnie najniższej cenie ofertowej 296 zł/MWh, 

nie powinien spotkać się z koniecznością rozliczania dodatniego salda w okresie nawet do 15 lat. 

Jednakże, jak widać na rysunku 8, pod koniec trwania kontraktu aukcyjnego, cena ofertowa 

                                                           
15

 Instytut Energetyki Odnawialnej: O fundamentalnych przyczynach wzrostu cen. URL: http://ieo.pl/pl/aktualnosci/1273-
odnawialny-blog-to-bylo-nieuniknione-energia-elektryczna-drozeje-o-fundamentalnych-przyczynach-wzrostu-cen  
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indeksowana inflacją niemalże zrówna się z wartością indeksu TGeBase, a więc z poziomem cen energii 

elektrycznej w segmencie hurtowym RDN.  

 

Rysunek 8 Konkurencyjność farmy fotowoltaicznej na rynku hurtowym energii (wg indeksu RDN TGeBase) w okresie trwania 
15 letniego kontraktu na dostawy energii w systemie aukcyjnym oraz analiza możliwości powstania po raz pierwszy 
dodatniego salda przy niskiej cenie ofertowej i prognozie TGeBase wg IEO. Oprac. IEO.  

Analogicznie jak powyżej dla prosumentów, przeprowadzono analizę wrażliwości i określono 

minimalny poziom ceny aukcyjnej dla której koszt energii z farmy fotowoltaicznej (i oferta cenowa w 

aukcji) będzie niższy od ceny energii w hurcie. Tym samym zbadano kiedy przy danej cenie aukcyjnej w 

rozliczeniu nie pojawi się dodatnie saldo. Tzn. system aukcyjny będzie jedynie polepszał warunki 

prowadzenia inwestycji względem działalności rynkowej na rynku hurtowym. Wyniki przedstawia 

tabela 7. 

Tabela 7 Analiza wrażliwości - daty (poszczególne lata) kiedy, przy określonej cenie aukcyjnej, po raz pierwszy powstanie 
dodatnie saldo, Oprac. IEO 

rok  
rozpoczęcia 

funkcjonowania 

rok 
zakończenia 

kontraktu 

minimalna 
cena bez 

dodatniego 
salda 

[zł/MWh] 

kiedy po raz pierwszy powstanie dodatnie saldo, jeżeli obniży się cenę ofertową: 

- 5 zł/MWh - 10 zł/MWh - 15 zł/MWh - 20 zł/MWh - 25 zł/MWh - 30 zł/MWh 

2018 2032 275 2031 2031 2031 2027 2026 2025 

2019 2033 284 2031 2031 2031 2027 2026 2025 

2020 2034 296 2033 2031 2031 2031 2027 2026 

2021 2035 314 2035 2035 2034 2032 2031 2031 

Podmiot, którego projekt wygrałby aukcję w 2018 r. z ceną ofertową minimum 296 zł/MWh, a 

instalacja zaczęłaby wprowadzać energię do systemu w 2020 r., może liczyć na zwrot ujemnego salda 

ze strony Zarządcy Rozliczeń przez cały czas trwania kontraktu. Wszystkie niższe cenowo oferty 

spotkają się z koniecznością zwrotu dodatniego salda do Zarządy Rozliczeń. Przykładowo, jeżeli ten 

sam wytwórca zalicytowałby o 30 zł/MWh mniej (czyli 266 zł/MWh), dodatnie saldo w rozliczeniu 

mogłoby się pojawić już po 6 latach trwania kontraktu. Przez kolejne 9 lat, inwestor byłby „uwiązany” 

w systemie aukcyjnym, mimo korzystniejszej sytuacji na rynku energii. 
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6. MOC ZAINSTALOWANA I PRODUKCJA ENERGII W 

SYSTEMACH  FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE 

6.1. MOCE OZE W KRAJOWYM SYSTEMIE ENERGETYCZNYM 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec 2017 r. łączna moc instalacji OZE 

podłączonych do sieci elektroenergetycznych wynosiła 8,5 GW. Największy udział w polskim miksie 

OZE stanowi w dalszym ciągu energia wiatrowa, niecałe 70 %. Na dalszych miejscach plasuje się 

biomasa – 16 %, energia wodna – 12 %, biogaz – 3 % i fotowoltaika o łącznej mocy ok. 108 MW z 

najmniejszym udziałem – 1 % (rysunek 9).  Dane te nie  dają pełnego obrazu polskiego rynku OZE, 

ponieważ URE publikując dane poszczególnych rodzajów instalacji OZE nie obejmuje16 instalacji 

prosumenckich (mikroinstalacji nie korzystających ze wsparcia w systemie zielonych certyfikatów). 

Uwzględniając zatem także instalacje prosumenckie, łączna moc instalacji OZE na koniec 2017 

wynosiła ok. 8,7 GW.  

 

Rysunek 9 Moc instalacji OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznych wg danych URE, oprac. IEO wg danych Urzędu 
Regulacji Energetyki (URE) 

                                                           
16

 obejmuje instalacje, które uzyskały: koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji), wpis do rejestru 
działalności regulowanej prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rejestr 
wytwórców biogazu rolniczego) oraz mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia. 
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Wobec dynamicznie rosnących cen energii elektrycznej, niezwykle istotnym zdaje się być 

odpowiednie i racjonalne kształtowanie ceny ofertowej. Wytwórcy, którzy zdecydują się 

zaoferować bardzo niską cenę, nie tylko pogarszają wyniki ekonomiczne planowanej inwestycji, 

ale perspektywicznie mogą uzyskać gorsze warunki funkcjonowania względem działalności czysto 

rynkowej. Obecne tempo wzrostu cen uwarunkowane fundamentalnymi czynnikami rynkowymi, 

może spowodować, że, wytwórca, który zaoferował w 2017 r. najniższą cenę równą 195 zł/MWh, 

w przypadku realizacji inwestycji, będzie musiał rozliczać dodatnie saldo już od pierwszego roku 

działania instalacji. 
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6.2. INSTALACJE PROSUMENCKIE 

Wg danych PTPiREE na koniec 2017 roku przyłączonych do sieci mikroinstalacji OZE było 29 tys. 

sztuk. Moc mikroinstalacji wynosiła ok. 172 MW. Na koniec 2015 r. łączna moc mikroinstalacji OZE 

wynosiła 20 MW. Przyrost mocy dla mikroinstalacji był niemalże dziewięciokrotny i w tym czasie 

wyniósł 152 MW.  

 

Rysunek 10 Mikroinstalacje OZE przyłączone do sieci w poszczególnych latach w podziale na OSD na podstawie danych 
PTPiREE oraz danych IEO 

Tempo przyrostu jest stabilne. W latach 2016/2015 przybyło 13,4 tys. sztuk mikroinstalacji (wzrost 

mocy zainstalowanej o 85 MW), a w latach 2016/2017 - 12,6 tys. sztuk (wzrost mocy o 67 MW). 

Zasadniczo są to nowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale potencjał sektora prosumenckiego jest 

jednak wykorzystywany w niewielkim stopniu. Udział mikroinstalacji w produkcji energii elektrycznej w 

Polsce stanowi zaledwie 0,1 %, a udział mikroinstalacji w produkcji energii elektrycznej z OZE wynosi 

jedynie 0,7 %. Wg analiz IEO17 bezinwestycyjne zdolności przyłączania mikroinstalacji do sieci w skali 

całego kraju (w poszczególnych węzłach sieci mogą się zdarzyć szczególne sytuacje, spowodowane 

gminnymi projektami parasolowymi lub punktowymi inicjatywami klastrowymi) są wykorzystane 

zaledwie w 0,9 %. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie co stoi za decyzjami inwestycyjnymi 

prosumentów, kim oni są i jaki jest rozkład przestrzenny mikroinstalacji i małych instalacji budowanych 

w systemie prosumenckim. Ale, częściowe odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższa analiza 

wsparcia finansowego.  

6.2.1. INSTALACJE W RAMACH RPO18 

Najważniejszym źródłem finansowania OZE w Polsce stały się fundusze strukturalne UE zarządzane 

z poziomu poszczególnych regionów. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną 

technologią  wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO).  

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 na przełomie 2016 i 2017 roku 

zakontraktowano dofinansowanie projektów instalacji energii słonecznej (łącznie PV oraz kolektory 

                                                           
17

 Instytut Energetyki Odnawialnej: Krajowy plan rozwoju mikroinstalacja odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. URL: 
http://ieo.pl/pl/raporty/45--12/file  
18

 Stan na 10 maja 2018 r., źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) 
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słoneczne) na łączną kwotę 1,26 mld złotych, przy całkowitych kosztach planowanych inwestycji 

równych 1,86 mld złotych. Dofinansowanie pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych 

stanowiło średnio 70 % całkowitych kosztów inwestycji. Regionalny rozkład dofinansowania energetyki 

słonecznej przedstawiono na rysunku 11. 

 

Rysunek 11 Dofinansowanie projektów energetyki słonecznej  w ramach RPO  w podziale na województwa, oprac. IEO na 
podstawie danych MIiR 

Największym beneficjentem wsparcia na budowę instalacji słonecznych w ramach RPO w ostatnich 

latach było województwo lubelskie, które wykorzystało 461 milionów złotych. Kolejnym 

województwem silnie wspierającym rozwój energii słonecznej było województwo podkarpackie, które 

przeznaczyło na ten cel 294 miliony złotych. Pozostałe województwa wykorzystały znacznie mniej 

środków na dofinansowanie projektów czerpiących energię ze słońca, były to kwoty poniżej 100 

milionów złotych.  

Warto wspomnieć, że nie wszystkie województwa skorzystały z możliwości finansowania projektów 

wspomagających rozwój energetyki słonecznej. Jedynie 11 z 16 województw postanowiło przeznaczyć 

środki ze swoich regionalnych funduszy na te cele.  

Podczas analizy finansowanych projektów wyróżniono 9 głównych rodzajów beneficjentów, są to 

m.in.: gminy, przedsiębiorstwa (w podziale na mikro i małe oraz duże i średnie przedsiębiorstwa), 

kościoły, stowarzyszenia oraz inne (w tym uczelnie, fundacje czy podmioty bez określonej formy 

prawnej).  

 

W województwach takich jak dolnośląskie, zachodniopomorskie, czy mazowieckie widoczny był 

również odsetek podmiotów oznaczonych jako inne. W województwie śląskim, natomiast 

dofinansowywano również jednostki takie jak zakłady opieki zdrowotnej, wspólnoty mieszkaniowe 

oraz spółdzielnie.  Strukturę beneficjentów przedstawiono na rys. 12. 
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Największym beneficjentem dotacji RPO w zakresie energii słonecznej były gminy, które stanowiły 

71 % wszystkich beneficjentów. Drugim w kolejności podmiotem wspieranym dotacjami były 

natomiast małe przedsiębiorstwa. 
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Rysunek 12 Struktura beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na projekty energii słonecznej w poszczególnych 
województwach, oprac. IEO na podstawie danych MIiR 

 

 
 

Podział zainstalowanych mocy w województwach przedstawiono na poniższym wykresie.  

 

Rysunek 13 Moce zainstalowane w instalacjach energetyki słonecznej  w poszczególnych województwach [MW] w ramach 
dotacji z RPO, oprac. IEO na podstawie danych MIiR 
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Szacuje się, że w ramach dotychczas zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO  powstanie 

łącznie około 27 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 189 MW oraz 86 tys. instalacji 

kolektorów słonecznych o łącznej mocy 321 MW. Większość instalacji zakontraktowanych w latach 

2016/2017 już została zrealizowana.  
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Moc zainstalowana w kolektorach słonecznych przewyższa prawie dwukrotnie moc zainstalowaną w 

fotowoltaice. Beneficjenci stawiali na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła. 

Dysproporcja ta jest najbardziej widoczna w województwie lubelskim, w którym zawnioskowano o 

dotacje na instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy równej ponad 165 MWt, przy czym 

zadeklarowana moc w instalacjach PV była równa 6,64 MWe.  

6.3. FARMY FOTOWOLTAICZNE  

Farmy słoneczne powstają zasadniczo w systemie aukcyjnym i tylko w niewielkim zakresie 

wspierane są dodatkowo dotacjami i innymi instrumentami finansowymi. Pierwsze aukcje OZE w 

ramach ustawy OZE z 2015 r. wystartowały pod koniec grudnia 2016 r., druga aukcja OZE odbyła się w 

czerwcu 2017 r. Łącznie w pierwszej aukcji (dla nowych instalacji fotowoltaicznych (PV) i wiatrowych o 

mocy poniżej 1 MW) wygrały 84 oferty, w drugiej aukcji aż 352 (ponad 4 razy więcej). Z monitoringu 

rynku IEO wynika, że obecnie (dane na koniec maja 2018 roku) łącznie uruchomiono ok. 40 sztuk 

instalacji fotowoltaicznych, w tym: 

 w ramach pierwszej aukcji uruchomiono ok. 20 instalacji o łącznej mocy ok. 19 MW 

 w ramach drugiej aukcji również ok. 20 instalacji o łącznej mocy ok. 8 MW (w większości są to 

małe instalacje o mocy poniżej 0,5 MW).  

Do końca 2018 roku powinno jeszcze powstać ok. 50 MW instalacji fotowoltaicznych, zaś do połowy 

2019 r. nawet 280 MW instalacji PV w systemie aukcyjnym. 

 

Rysunek 14 Projekty na instalacje PV zakontraktowane i zrealizowane  w systemie aukcyjnym, oprac. IEO 

Na mapie poniżej przedstawiono lokalizację instalacji fotowoltaicznych już funkcjonujących w ramach 

systemu aukcyjnego. Dotychczasowe aukcje OZE dla sektora fotowoltaiki dotyczyły wyłącznie instalacji 

do 1 MW, w związku z tym inwestorzy składali wnioski na budowę farm o wielkości niewiele 

nieprzekraczającej 1 MW, ale można zauważyć, że instalacje powstawały w kompleksach – kilka farm w 

tej samej okolicy. W sytuacji pewnej niepewności i trudności z uzyskaniem finansowania na rynku farm 

fotowoltaicznych do systemu aukcyjnego przystąpiły również małe projekty o mocach poniżej 0,5 MW. 

Najwięcej instalacji w systemie aukcyjnym powstało w województwie warmińsko-mazurskim, 

kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podlaskim.  
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Rysunek 15 Mapa inwestycji fotowoltaicznych zrealizowanych w systemie aukcyjnym, stan na 31 maj 2018 r., oprac. IEO na 
podstawie dostępnych informacji 

 

Część farm fotowoltaicznych, w systemie aukcyjnym zrealizowana została jeszcze w 2017 roku (w 

okresie krótszym niż 18 miesięcy) – około 7 MW,  większa część powstała w okresie styczeń-maj 2018 

roku – ok. 20 MW.  

 

7. FIRMY – GŁÓWNI GRACZE  NA POLSKIM RYNKU 

FOTOWOLTAICZNYM  
W 2017 roku rynek fotowoltaiczny w Polsce poddany był silnym przeobrażeniom, 

spowodowanym nie tylko jego dojrzewaniem i postępem technologicznym, ale będącym przede 

wszystkim efektem odchodzenia od wsparcia pojedynczego prosumenta na rzecz gminnych 

przetargów RPO oraz zastąpienia systemu zielonych certyfikatów systemem aukcyjnym. Okoliczności 

te spowodowały konieczne przeobrażenia na poziomie firm, które starały się zachować ciągłość i logikę 

swojego rozwoju, ale jednocześnie na rynku pojawiły się zupełnie nowi gracze. Od początku jednak 

zasadniczo rynek ten kształtował się jako rynek prosumencki. Tylko w latach 2011-2013 równolegle 
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rozwijane były koncepcje biznesowe w obu segmentach: prosumenckim i w segmencie farm 

fotowoltaicznych. Te ostatnie były często traktowane przez deweloperów jako alternatywa lub 

dywersyfikacja (a nawet zamiany) wobec projektów wiatrowych, które zaczęły trafiać na problemy z 

przyłączeniami do sieci i spadającą wartością zielonych certyfikatów. Początkowym impulsem 

aktywności w tym obszarze była też propozycja wprowadzenia w ustawie o OZE (projekt z lipca 2012 

roku) korzystniejszych dla farm słonecznych niż dla wiatrowych współczynników korygujących wartość 

certyfikatów. Ostatecznie jednak w ww. wersji projektu ustawy, szersze możliwości ekspansji branży 

dawał system taryf gwarantowanych dla prosumentów indywidulnych, który w 2015 roku, w wersji 

ograniczonej do mocy 10 kW, znalazł się w uchwalonej po raz pierwszy ustawie o OZE. W tym 

segmencie następował najszybszy przyrost firm w latach 2011-2013, wzmocniony programem 

(„Prosument”) dotacji dla gospodarstw domowych, a potem dodatkowo impulsem uchwalenia ustawy 

o OZE w 2015 roku.  

Sytuacja zmieniła się w momencie wejścia w życie systemu aukcji OZE oraz wycofania się z taryf 

gwarantowanych dla prosumentów. Na rynku większą rolę zaczęli odgrywać deweloperzy projektów 

fotowoltaicznych, a po przeprowadzonych dwóch pilotażowych aukcjach inwestorzy farm PV (głównie 

zagraniczni) oraz wykonawcy instalacji w formule EPC. Niezwykle istotne na rynku stały się także banki 

finansujące budowę dużych instalacji aukcyjnych, które jednocześnie mają bardzo duży wpływ na 

koszty finansowe i wysokość kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych. 

Nadal funkcjonują także instalatorzy, którzy  w przeciwieństwie do firm EPC zajmują się mniejszymi 

instalacjami oraz producenci i dystrybutorzy urządzeń. Na poniższym grafie schematycznie 

przedstawiono miejsce w łańcuchu dostaw poszczególnych uczestników, graczy na rynku. Taki 

schemat jest właściwy dla  dużych instalacji, w przypadku mniejszych instalacji – prosumenckich w 

miejsce wykonawcy w formule EPC wchodzi instalator (w tym przypadku nie mamy do czynienia z 

pozwoleniami i procedurą aukcyjną).  

 

Rysunek 16 Miejsce poszczególnych graczy na rynku fotowoltaiki w łańcuchu dostaw, oprac. IEO 
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7.1. INWESTORZY I DEWELOPERZY 

W efekcie uruchomienia systemu aukcji OZE tworzy się rynek dla inwestorów (którzy sami 

zrealizują inwestycje lub będą szukać partnerów biznesowych) oraz dla firm deweloperskich (firmy 

takie sprzedają gotowe projekty, dla których wygrały aukcje OZE). Po obu przeprowadzonych 

dotychczas aukcjach OZE branża PV powiększyła się o 298 firm19. 

Można przypuszczać, że inwestorzy oraz deweloperzy, zakładali spółki celowe, utworzone pod 

konkretny projekt (tzw. formuła SPV). Świadczy o tym fakt, że większość podmiotów, które wygrały 

aukcje to firmy o krótkim okresie działalności oraz o minimalnym kapitale zakładowym, który jest 

potrzebny do zawiązania spółki. Z kolei firmy o dłuższym okresie działalności oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, to w znacznej części inwestorzy, którzy prowadzą działalność w 

innej branży, ale posiadają np. wolną przestrzeń na dachu swoich przedsiębiorstw, którą 

zagospodarowują pod instalacje PV realizowane w systemie aukcyjnym, tym samym dywersyfikując 

swoją działalność.  

Na podstawie przeprowadzanych analiz wynika, że do największych inwestorów i deweloperów 

systemu aukcji OZE może zaliczyć następujące firmy:  

 Chatteris Investments  

 ENERGY INVEST GROUP 

 IDS - BUD  

 Lietuvos Energija 

 MESSNER & PARTNER  

 Modus Energy Group 

 Renesola New Energy  

 R. Power  

 Solar New Energy Holding 

 Sun Investment Group 

 VPL PROJECTS  

 YGE POLAND SOLAR 6  

Są to przedsiębiorstwa, które posiadają udziały w największej liczbie zwycięskich firm w I i II aukcji oraz 

dodatkowo inwestorzy, który kupują projekty z wygraną aukcją. Na rysunku 17 przedstawiono firmy, 

które wygrały najwięcej aukcji wraz z liczbą zwycięskich w aukcjach podmiotów, w których posiadają 

udziały20. Wykres nie uwzględnia podmiotów, które kupują projekty fotowoltaiczne z już wygranymi 

aukcjami.  

                                                           
19

 Nie oznacza to jednak, że powstało 298 całkowicie nowych firm. Rozumiemy przez to przyrost liczby firm, zarówno 
całkowicie nowych, jak i tych już istniejących, które weszły na nowy rynek aukcji OZE.  
20

 Więcej na temat podmiotów, które wygrały aukcje w raporcie IEO „Aukcje OZE – Fotowoltaika. Firmy fotowoltaiczne 
wygrywają w systemie aukcyjnym  - prezentacja firm i projektów”. 
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Rysunek 17 Zestawienie spółek posiadających udziały w największej liczbie zwycięskich firm w I i II aukcji, źródło: oprac. IEO na 
podstawie danych URE i danych KRS (np. Solar New Energy Holding GMBH posiada udziały u 17 podmiotów, które wygrały I 
aukcje).  
 

Są to nowi, już teraz znaczący gracze na rynku fotowoltaicznym w Polsce, ale raczej nieznani w innych 

segmentach rynku fotowoltaiki i OZE. Warto zatem po raz pierwszy opisać tę grupę, choćby na 

wybranych przykładach, tym bardziej ze informacja publiczna w tym zakresie jest ograniczona21.   

Prezes URE, ogłaszając wyniki aukcji nie podaje liczby wygranych projektów poszczególnych firm, więc 

jeśli dana firma złożyła więcej niż jedną ofertę i wygrała kilkoma projektami to w zestawianiu widnieje 

tylko raz. Na przykład ReneSola - chiński deweloper i producent modułów fotowoltaicznych w praktyce 

dysponuje 55 projektami do realizacji. Firma w pierwszej aukcji zagwarantowała sobie prawo do 

sprzedaży energii z 13 projektów, natomiast w drugiej - z 4222. Aktualnie w fazie budowy jest 14 

projektów (o mocy 14 MW), które mają zostać podłączone do sieci w II kwartale tego roku. Pozostałe 

spółka planuje zrealizować w IV kwartale 2018 r. Polska jest aktualnie jednym z 6 rynków (Polska, USA, 

Kanada, Turcja, Węgry oraz Chiny), w których Renesola posiada projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 

546,5 MW na zaawansowanym etapie realizacji.  

Innym przykładem zwycięzcy, który podaje do publicznej informacji liczbę swoich projektów jest 

Chatteris Investements – spółka z grupy Wento, związana z funduszem Enterprise Investors. Chatteris 

wygrało pierwszą aukcję dziesięcioma projektami farm fotowoltaicznych, a drugą dziewięcioma. 

Dziesięć projektów uzyskało finansowanie z mBanku i zostało zrealizowane w województwie 

warmińsko – mazurskim i kujawsko - pomorskim. Kolejnym graczem obecnym na polskim rynku jest 

litewska grupa Modus, w skład której wchodzi Modus Energy. Modus inwestuje w projekty, które 

wygrały aukcje OZE. Pierwsze 12 elektrowni fotowoltaicznych grupy ma powstać już na początku 

wakacji, natomiast do końca roku spółka zrealizuje ponad 30 podobnych farm PV23, a plany spółki 

dotyczące polskiego rynku są jeszcze większe. Innym  litewskim inwestorem działającym na polskim 

rynku jest Sun Investment Group24, który razem z partnerami: grupą energetyczną E-Energija oraz 

                                                           
21

 Instytut Energetyki Odnawialnej dysponuje szczegółowa informacją i bazą danych w tym zakresie.   
22

 Źródło: Renesola, Annual Report 2017, Power your world, May 18
th

, 2018 
23

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/30215/rusza-budowa-12-farm-fotowoltaicznych-w-systemie-aukcyjnym 
24

 http://suninvestmentgroup.com/pl/06-04-2018/ 
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spółką I+D Energias posiada portfolio 43 projektów z wygranymi aukcjami o łącznej mocy ponad 

42 MW, a do 2020 roku planuje powiększyć je do 250 MW.  

 

7.2. PRODUCENCI URZĄDZEŃ 

Polski rynek to także producenci modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji 

montażowych, do których możemy zaliczyć m.in. BrukBet Solar, Selfa, ML System, XDiSC, Hanplast, 

Corab, Remor czy Spirvent. Swoją fabrykę w Polsce miał także Jabil, który produkował moduły 

fotowoltaiczne na zasadzie OEM dla innych przedsiębiorstw. Jednak na początku 2018 r. ze względu na 

brak długoterminowych perspektyw, spowodowanych m.in. bardzo powolnym wzrostem na polskim 

rynku fotowoltaicznym Jabil zakończył działalność w tym zakresie, zamykając linie produkcyjne o 

zdolnościach produkcyjnych rzędu 700 MW.  

W szczegółowym badaniu rynku IEO wzięli udział kluczowi krajowi producenci modułów 

fotowoltaicznych oraz systemów mocowań paneli fotowoltaicznych. Ankietowani zarówno w 2016 jak i 

2017 r. producenci modułów w 2017 r. zwiększyli swoją produkcję o ponad 110%. Ponad 70% 

wyprodukowanych przez nich w 2017 r. modułów stanowiły te w technologii polikrystalicznej, 

natomiast pozostałe to moduły monokrystaliczne – w 2016 roku struktura produkcji wyglądała 

odwrotnie, większość stanowiły moduły monokrystaliczne. Polscy producenci zajmowali się także 

produkcją modułów w formule OEM dla innych zagranicznych przedsiębiorstw. Moduły te stanowiły 

ok. 7% łącznej produkcji.  

 

 

Rysunek 18 Struktura produkcji modułów fotowoltaicznych, oprac. IEO 

 

73% 

27% 

Moduły polikrystaliczne Moduły monokrystaliczne

Znamienne jest to, że państwowy system wsparcia OZE, jakim stał się system aukcyjny, 

zdominowali inwestorzy zagraniczni, a nie wzięły w nim bezpośrednio udziału spółki Skarbu 

Państwa, ani żadne inne, duże koncerny energetyczne. Ten segment rynku, podobnie jak na 

początku systemu świadectw pochodzenia, został zdominowany przez niezależnych inwestorów. 

Jednakże należy dodać, że cześć niezależnych inwestorów po wygranej aukcji zaoferowała projekty 

na sprzedaż, a państwowe spółki ogłosiły plany akwizycyjne w tym obszarze.  
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Zaledwie dwóch wiodących polskich producentów modułów posiada zdolności produkcyjne na 

poziomie ponad 200 MW/rok (prawie równomiernie zdolności te rozkładają się na moduły 

monokrystaliczne oraz polikrystaliczne). Niestety zdolności te są wykorzystywane w niecałych 13 %.  

Na rynku rodzimym pozostaje 80 % wyprodukowanych w Polsce modułów, natomiast pozostałe 20% 

zostało eksportowanych. Łącznie eksport wyniósł blisko 7 MW. Eksportowali głównie polscy 

producenci, ale także instalatorzy. Najwięcej modułów (lub całych instalacji) trafiło do Szwecji, Węgier, 

Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ukrainy, Niemiec, Holandii oraz Litwy, ale eksportowano także do innych 

krajów.  

Na polskim rynku mamy zarówno moduły od polskich producentów (są to moduły wyprodukowane w 

2017 r., jak i te które pozostały w magazynach z 2016 r.) oraz z importu. Ponad 50 % importowanych 

modułów pochodzi z krajów azjatyckich (Korea Południowa, Wietnam, Chiny) – import z tych krajów 

pozostał na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. Ok. 40 % pochodziło z  Niemiec – odnotowano 

wzrost w stosunku do ubiegłorocznego udziału modułów niemieckich. Dodatkowo nieznaczny udział 

mają moduły importowane z Włoch, USA oraz Norwegii. Warto także zaznaczyć, że na polskim rynku 

znajdują się moduły od producentów z poziomu tier 1 (wg klasyfikacji Bloomberg New Energy Finance) 

takich jak: Sharp, Hanwha Q Cells, JA Solar, Aleo Solar, SunPower, TaleSun, Trina, Canadian Solar,  

Eging, SolarWorld, REC Solar.  

7.3. WYKONAWCY INSTALACJI W FORMULE EPC ORAZ INSTALATORZY 

Wraz z wejściem w życie systemu aukcyjnego oraz zatrzymaniem rozwoju rynku prosumenckich 

instalacji fotowoltaicznych zmieniła się struktura firm w branży fotowoltaicznej. Wprowadzenie  

systemu aukcji OZE to pojawienie się na rynku inwestorów i deweloperów projektów PV, ale także 

dużą rolę na rynku zaczęli odgrywać wykonawcy instalacji w formule EPC (Engineering, Procurement & 

Construction) – czyli instalatorzy zajmujący się kompleksowym wykonawstwem dużych inwestycji 

(„pod klucz”). Jest wiele firm działających w tej formule i z pewnością wiele jeszcze powstanie w 

związku z planowanymi aukcjami OZE. Do firm działających w ten sposób możemy zaliczyć m.in. 

CentroEnergia, Coral, Eko Solar, Electrum, Elektromontaż Wschód, Etexinstal, Helios Strategia Polska, 

Hymon Energy, PBDI, Projekt-Solartechnik Polska, PVTEC Polska, RenCraft, Revolton, T&T Proenergy. 

Na rynku obok przedsiębiorstw zajmujących się głównie dużymi farmami fotowoltaicznymi, działa 

także wiele firm instalatorskich, które zajmują się mniejszymi instalacjami, prosumenckimi. Wiele z 

nich powstało w momencie, kiedy w Polsce pojawiła się koncepcja wprowadzenia systemu taryf 

gwarantowanych (FiT) dla mikroinstalacji. Firmy rozwijały się także dzięki programom wsparcia dla 

odnawialnych źródeł energii np. z RPO czy wcześniej programu „Prosument”. Niestety, w konsekwencji 

uchwalenia gorszych niż oczekiwano warunków funkcjonowania prosumentów indywidualnych na 

rynku (wprowadzenie od lipca ‘2016 w miejsce oczekiwanych taryf FiT systemu tzw. „opustów”) oraz 

wygaszenia programu dotacji „Prosument”, wiele firm zakończyło bądź zawiesiło swoją działalność. 

Firmy dynamicznie nakierowują swoją działalność tam „gdzie jest rynek” lub opuszczają nisze, z 

których ubywa klientów w efekcie zmian przepisów lub wyczerpywania się dotacji. Dane IEO  wskazują, 

że ok. ¼ wszystkich firm tego typu nie prowadzi już działalności w branży fotowoltaicznej.   

Wszystkie ankietowane przez IEO firmy w 2017 r. sprzedały łącznie ponad 62 MW modułów 

fotowoltaicznych, z czego większość trafiła do mikroinstalacji. Podobnie jak w roku ubiegłym znaczną 

część sprzedanych modułów (niemal 70 %) stanowiły moduły polikrystaliczne (rysunek 19), natomiast 
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pozostałe to moduły monokrystaliczne - w 2017 r. w sprzedaży ankietowanych firm nie pojawiły się 

moduły innych technologii.  

 

Rysunek 19 Sprzedaż modułów fotowoltaicznych ogółem w podziale na rodzaj technologii, oprac. IEO 

7.4. BANKI   

Sektor bankowy próbował włączyć się w finansowanie inwestycji fotowoltaicznych w trzech  

krokach. Jeszcze w ostatniej fazie funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów, w latach 2012-

2015, banki mające doświadczenia w finansowaniu farm wiatrowych sfinansowały pierwsze farmy 

fotowoltaiczne, wspierane dodatkowo dotacjami z funduszy unijnych. W latach 2013-2015 program 

mikrodotacji NFOŚiGW „Prosument” dla gospodarstw domowych zaangażował Bank Ochrony 

Środowiska S.A. i miał się stać pilotażem pod w pełni „bankowalny” i otwarty dla całego sektora 

bankowego system taryfy gwarantowanych.  W latach 2016-2017 sektor bankowy zaangażował się we 

współfinansowanie programu dotacji RPO dla mikroinstalacji oraz podjął pierwsze próby 

przygotowania oferty pod finansowanie farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym. O ile jednak 

sektor bankowy wspólnie z inwestorami w latach 2006-2007 wypracował rozwiązania w zakresie  

finasowania OZE w systemie zielonych certyfikatów, o tyle dotychczasowe prace nad produktami 

finansowymi dla OZE nie doprowadziły jeszcze do satysfakcjonujących rozwiązań. Obecny brak 

sprawdzonych i w pełni satysfakcjonujących rozwiązań w tym zakresie najbardziej uderza w najszybciej 

rozwijającą się technologię OZE czyli fotowoltaikę. Istniejące rozwiązania w tym zakresie omówiono na 

przykładzie segmentów: prosumenckiego i farm fotowoltaicznych.  

SEGMENT MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH    

Na rynku mikroinstalacji głównymi odbiorcami są osoby fizyczne instalujące dachowe systemy 

fotowoltaiczne. Odbiorcy często jako finansowanie zakupu i montażu systemu wybierają dedykowane 

kredyty OZE, poprawy efektywności energetycznej lub tzw. eko-kredyty. Badanie ankietowe  zostało 

przeprowadzone na 40 bankach oraz największych firmach zajmujących się sprzedażą i montażem mikro 

i małych instalacji fotowoltaicznych i jednocześnie oferującym klientom możliwości finansowania. 

Większość banków nie posiada w ofercie dedykowanego kredytu na takie inwestycje i proponuje 

skorzystanie z oferty dostępnych kredytów -  głównie gotówkowych. Banki dysponujące kredytem 

przeznaczonym na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych zostały opisane poniżej.   

68% 

32% 

Moduły polikrystaliczne

Moduły monokrystaliczne
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Alior Bank S.A. oferuje eko-raty dla osób fizycznych na sfinansowanie zakupu instalacji związanych z 

ekologicznym pozyskaniem ciepła i energii (np.: systemy fotowoltaiczne, instalacje solarne, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, pompy ciepła). Na ten cel można uzyskać środki do 60 000 zł, na 

okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. w swojej ofercie posiada aż trzy produkty pozwalające sfinansować 

zakup instalacji fotowoltaicznej. W wybranych województwach (kujawsko-pomorskie, lubelskie, 

lubuskie, łódzkie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), dzięki współpracy z 

wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dostępne są preferencyjne 

kredyty na finansowanie instalacji fotowoltaicznych. Preferencyjny charakter oznacza, że kredyt jest 

tańszy dla Klienta dzięki temu, że część kapitału lub odsetek spłaca Fundusz. Wysokość dotacji może 

wynieść nawet 40 % kwoty kredytu. Warunki finansowania różnią się w zależności od województwa. 

Ważnym elementem oferty Banku jest także EkoKredyt PV. Jego głównymi zaletami są możliwość 

sfinansowania 100 % kosztu inwestycji (nawet do 250 tys. zł) oraz długi okres spłaty kredytu – do 20 

lat. W ramach promocji „EKO Kredyt ze słoneczną energią” obowiązującej do końca czerwca 2018 r., 

przy zakupie instalacji fotowoltaicznej od firmy współpracującej z Bankiem obowiązuje obniżona 

prowizja i marża kredytu. Warta uwagi jest także promocja „Zielona inwestycja” skierowana do 

klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw. Jej wyróżnikiem jest to, iż w przypadku gdy 

przeznaczeniem kredytu jest urządzenie czy rozwiązanie proekologiczne, marża jest niższa niż dla 

analogicznych kredytów kierowanych na dowolne cele. Lista ekologicznych towarów i usług obejmuje 

m.in.:  odnawialne źródła energii. Kwota pożyczki wynosi od 1 000 do 150 000 zł, okres kredytowania 

wynosi do 10 lat (w tym przy kredycie na 36 mies. oprocentowanie jest stałe, a powyżej- zmienne). 

Bank BGŻ BNP Paribas oferuje finansowanie ekologicznych źródeł energii w tym mikroinstalacji do 10 

kW, ale tylko poprzez wybranych partnerów banku z branży instalacyjnej. Maksymalna kwota kredytu 

na instalacje fotowoltaiczne to 60 000 zł, a okres kredytowania to 84 lub 120 miesięcy. 

Euro Bank S.A. oferuje pożyczkę energooszczędną przeznaczoną na rozwiązania energooszczędne takie 

jak termoizolacja, wymiana źródła ciepła, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Oferta jest 

opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w ramach programu 

PolREFF, dzięki czemu można uzyskać 5 % zwrotu. Kwota pożyczki wynosi od 5 000 do 120 000 zł, a 

okres kredytowania do 108 miesięcy.  

Ikano Bank we współpracy z instalatorem proponuje pożyczkę: energia słoneczna na raty na kwotę od 

3 000 do 60 000 zł przy okresie kredytowania do 120 miesięcy. 

ING Bank proponuje ekopożyczkę, w której nagrodą w promocji jest zwrot równoważności prowizji 

(należy dostarczyć fakturę VAT zakupu ogniw fotowoltaicznych). Przy kredycie na 20 000 zł i 60 

miesięcy prowizja wynosi 1 598 zł.  

Santander Consumer Bank oferuje kredyt poprzez partnerów instalacyjnych w systemie Raty 0 %. 

Informacje na temat bieżących ofert banków zostały przedstawione w tabeli 8. Wyszczególniono 

maksymalną kwotę kredytu oraz maksymalny okres kredytowania25.  

                                                           
25

 Instytut Energetyki Odnawialnej wykonał także symulacje najbardziej korzystnych kredytów. Zainteresowanych zapraszamy 
do kontaktu. 
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Tabela 8 Oferta kredytowa dla mikroinstalacji fotowoltaicznych [oprac. IEO na podstawie materiałów promocyjnych 
poszczególnych banków]. 

Bank Program 
 Maksymalna kwota 

kredytu [zł]  
 Informacje dodatkowe  

Maksymalny 
okres 

kredytowania 

Alior Bank Eko raty 60 000,00 - 10 lat 

Bank Ochrony 
Środowiska 

EKOpożyczka Zielona 
inwestycja 

150 000,00 - 10 lat 

Bank Ochrony 
Środowiska  

Eko Kredyt PV 250 000,00 - 10 lat 

Bank Ochrony 
Środowiska  

EKO Kredyt ze słoneczną 
energią 

250 000,00 
zakup instalacji PV od firmy 
współpracującej z bankiem 

20 lat 

Bank Ochrony 
Środowiska  

EKOkredyty z dopłatami 
do 100% wartości 

inwestycji 
przykład dla w. 
wielkopolskiego 

10 lat 

BGŻ BNP Paribas 
Finansowanie ekologicznych 

źródeł energii 
60 000,00 

tylko we współpracy z 
partnerami 

10 lat 

Euro bank  pożyczka energooszczędna 120 000,00 - 6 lat i 2 m-ce 

Ikano Bank Energia Słoneczna na raty 60 000,00 
tylko we współpracy z 

partnerami 
5 lat 

ING Bank Ekopożyczka 160 000,00 - 8 lat 

Santander 
Consumer Bank  

Zakup instalacji fotowoltaicznej 
w systemie ratalnym 

b.d. 
tylko we współpracy z 

partnerami 
4 lata i 2 m-ce 

 Istotną zmianę i nowy element w finasowaniu mikroinstalacji OZE, w tym prosumenckich, w 

domach jednorodzinnych może przynieść program ,,Czyste powietrze”. Jest to nowy priorytetowy 

program rządowy, który będzie realizowany przez NFOŚiGW we współpracy z Bankiem Ochrony 

Środowiska S. A., przeznaczony na modernizację budynków jednorodzinnych w zakresie termoizolacji i 

wymiany źródła ogrzewania. Na realizację programu przewidziano wydatki wysokości 103 mld zł, a 

łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (budżet programu i wkład własny beneficjentów)26. Okres 

finansowania jest planowany na lata 2018-2029. Koszty realizowanych przedsięwzięć muszą znajdować 

się w przedziale od 7 do 53 tys. zł. Dofinansowanie będzie obejmowało zakup i montaż mikroinstalacji 

fotowoltaicznej w zakresie od 40 do 90 % kosztów kwalifikowanych, kryterium to dochód na osobę w 

gospodarstwie domowym.  

FINANSOWANIE PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W SYSTEMIE AUKCYJNYM 
Dotychczasowa ocena sytuacji na rynku OZE nie zachęcała banków do opracowania 

dedykowanych produktów na rzecz wspierania inwestorów i finansowania nowego systemu 

aukcyjnego. Badanie ankietowe przeprowadzone przez IEO na 23 rozpoznawanych w Polsce bankach 

pokazuje brak zainteresowania biznesem sektora farm fotowoltaicznych. Ostrożne nastawienie 

banków, wynika z negowanych doświadczeń z finansowaniem większych projektów w systemie 

zielonych certyfikatów i skutkuje dla inwestora wzrostem kosztu kapitału oraz kosztów energii, a dla 

odbiorców energii dodatkowym wzrostem opłaty OZE na rachunkach.  

Bankiem, który w ramach pilotażu  sfinansował budowę 10 farm PV dla grupy Chatteris jest mBank.  

                                                           
26

źródło: http://www.kurier-w.pl/program-nfosigw-czyste-powietrze-sposobem-na-odrobienie-wieloletnich-
opoznien-w-batalii-o-jego-jakosc 
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Środki na budowę mogą także udostępnić w postaci zwrotnej dotacji niektóre Regionalne Programy 

Operacyjne (RPO). W br. oczekiwane jest uruchomienie programu dotacji na energię elektryczną z 

farm fotowoltaicznych o mocach wyższych niż 2 MW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (działanie 1.1.1.). W tym przypadku konieczne będzie także finansowanie bankowe.  

Programy te nie są i nie będą szczególnie nastwione na projekty realizowane w systemie aukcyjnym.  

Pozytywną zmianę w finansowaniu przez cały sektor bankowy farm fotowoltaicznych w systemie 

aukcyjnym może przynieść Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). EIB zapowiada uruchomienie jeszcze w 

tym roku 450 mln zł na kredyty dla inwestorów, którzy planują udział w aukcjach fotowoltaicznych oraz 

budowę farm na lata 2018-2022. Kredyt maksymalnie może finansować 50 % wartości inwestycji27,28. 

EBI może podpisywać umowy kredytowe bezpośrednio z inwestorami, ale ograniczony udział tego 

produktu w  wartości inwestycji otwiera pole do udziału innych banków.  

8. CENY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH  W 

POLSCE 
Z przeprowadzonego przez IEO badania rynku wynika, że ceny kompletnych instalacji 

fotowoltaicznych wahają się od ok. 6-7,5 tys. brutto za 1 kW w przypadku mniejszych instalacji do 10 

kW (cena zależy m.in. od mocy oraz od tego czy zastosowano inwerter 1-fazowy czy 3-fazowy). W 

przypadku instalacji do 40 kW cena jednostkowa spada już do 4,5 tys. - 5,5 tys. zł/kW netto. Koszt 

budowy 1 MW farmy fotowoltaicznej zależy od wielu czynników i aktualnie może wynosić ok. 3,6-4,5 

tys./kW netto.  

Na podstawie uaktualnionej na 2018 rok bazy urządzeń i systemów fotowoltaicznych IEO dokonano 

także analizy dostępnych na rynku modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów. Część firm 

zajmujących się dystrybucją sprzętu zakończyła działalność, na rynku przetrwały najsilniejsze 

podmioty. Niektóre przedsiębiorstwa wycofały produkty z branży fotowoltaicznej. Warto jednak 

zauważyć, że w niektórych przedsiębiorstwach w przeciągu trzech lat cena produktu utrzymywała się 

na tym samym poziomie, mimo inflacji. 

Struktura modułów fotowoltaicznych dostępnych na polskim rynku kształtuje się podobnie jak w 2015 

roku: dominują technologie krystaliczne: polikrystaliczne 57 % i monokrystaliczne 30,6 %. Moc 

dostępnych modułów kształtuje się w granicach od 5 W (zastosowania niszowe) do 345 W 

(zastosowania profesjonalne).  

Na przestrzeni lat 2015 – 2017 ceny jednostkowe modułów fotowoltaicznych w różnych przedziałach 

mocy spadły średnio o ok. 14 % i aktualnie wynoszą od ok. 2 zł/W w przypadku modułów o mocach od 

100 W i więcej do ok. 23 zł/W w przypadku mniejszych modułów o mocach 10-20 W (rysunek 20).  

                                                           
27

 Puls Biznesu 2018-06-11 : EBI chce finansować polskie słońce. 
28

EIB: POLAND SOLAR POWER PROJECTS PROGRAMME, URL: http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20180211  
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Rysunek 20 Ceny jednostkowe modułów fotowoltaicznych, oprac. IEO.  

Analizy wskazują także na znaczny spadek kosztów inwerterów. Ceny jednostkowe tych urządzeń 

w stosunku do 2015 roku spadły średnio o ok. 18 %. Największy spadek cen odnotowano w przedziale 

mocy 0,5-2 kW. Zmiany przedstawiono na  rysunku 21.  

W związku z aktualnymi pracami nad Kartą Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnych (KA IRiESD) związanymi m.in. z koniecznością ograniczenia mocy mikroinstalacji 

przyłączanych jednofazowo, istotne dla prosumentów wydają się ceny inwerterów w podziale na ich 

typ: 1-fazowe oraz 3-fazowe. W przedziale mocy do 4,6 kW29 średnie ceny jednostkowe inwerterów 3-

fazowych są średnio o 50 % wyższe od cen jednostkowych inwerterów 1-fazowych. Ważna jest także 

dostępność tego typu sprzętu: spośród analizowanych inwerterów o mocy do 4,6 kW, prawie 80 % 

stanowią inwertery jednofazowe. Kwestie te są istotne dla właścicieli najmniejszych instalacji, 

ponieważ zmiany w zakresie konieczności stosowania inwerterów 3-fazowych mogą wpłynąć znacząco 

na koszt całej inwestycji.  

 

Rysunek 21 Ceny jednostkowe inwerterów oprac. IEO. 

                                                           
29

 Do tej pory instalacje do 4,6 kW mogły być wyposażone w inwertery 1-fazowe. 
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9. PERSPEKTYWY DLA RYNKU FOTOWOLTAIKI W POLSCE  
W efekcie aukcji pilotażowych rok 2017 stał się zapowiedzią poważnych zmian na rynku 

fotowoltaiki, które w 2018 roku mogą doprowadzić do przełomu w usytuowaniu branży na rynku OZE i 

pozycji na rynku energii elektrycznej. Branża fotowoltaiki w Polsce wychodzi z niszy i staje się liczącym 

graczem na rynku energii, a technologia fotowoltaiczna poważną propozycją dla krajowej polityki 

energetycznej. 

Rozpoczęte dekadę temu prace nad „Krajowym planem działań w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych” zakończyły się rządowym planem uzyskania 3 MW mocy w fotowoltaice w 2020 roku.   

Wiele wskazuje na to, że fotowoltaika w 2020 roku przekroczy 1200 MW i stanie się drugą technologią 

OZE o najszybszym tempie wzrostu i najniższych kosztach. Obojętna/bierna wobec OZE krajowa 

polityka energetyczna nie jest w stanie powstrzymać rozwoju fotowoltaiki, ale dobre regulacje mogą 

ten rozwój znacząco przyśpieszyć. Dobrym dla fotowoltaiki rozwiązaniem okazało się wydzielanie w 

systemie aukcyjnym segmentu źródeł o mocy poniżej 1 MW, gdzie farmy fotowoltaiczne okazują się 

bezkonkurencyjne cenowo wśród wszystkich technologii OZE (nie tylko w koszyku z farmami  

wiatrowymi). 

Fotowoltaika ma też otwarte alternatywne w stosunku do regulowanego systemu aukcyjnego ścieżki 

rozwoju. Silną stroną fotowoltaiki jest możliwość równoległego zdobywania kilku segmentów rynku 

energii elektrycznej: farm słonecznych (rynek hurtowy) oraz autoproducentów biznesowych i 

prosumentów indywidulanych (rynek detaliczny). Napędem rozwoju rynku PV stają się coraz bardziej  

rosnące w Polsce ceny energii, a nie tylko regulacje. 

Regulacje spowodowały szereg trudności w sektorze prosumenckim, który zostałby  skutecznie 

zatrzymany zmianami prawa w 2016 roku, gdyby nie programy dotacji z RPO, które podtrzymały 

koniunkturę w większości województw. System aukcji na energię z OZE może zbliżyć Polskę do 

realizacji celu OZE, ale potrzebna jest zmiana polityki i docenienie potencjału technologii 

fotowoltaicznej. Obecnie brak dłuższej perspektywy i pewności ogłoszenia kolejnych aukcji dla 

fotowoltaiki powodują, że inwestorzy mają trudności w znalezieniu finansowania projektów z lat 

2016/2017 oraz być może projektów przygotowywanych pod nową aukcję planowaną na jesień 2018 

roku. 

Ale może być też inaczej, o ile rząd uzna, że lepiej dla kraju będzie wesprzeć inwestycje w OZE  w 

latach 2019/2020, niż ponosić zagranicą koszty zakupu brakujących udziałów OZE np. w ramach 

transferu statystycznego, celem wypełnienia zobowiązań międzynarodowych w zakresie OZE w 2020 

roku.  Fotowoltaika jako obecnie już jedna z najtańszych, jeśli chodzi o nowe inwestycje, pozwala na  

realizację wielu inwestycji w krótkim okresie i może wnieść dodatkowy wkład w zrealizowanie przez 

Polskę celu na OZE w 2020 roku.  

W stosunku do aktualnej prognozy - 1,2 GW mocy PV w 2020 roku, możliwe byłoby dodatkowe zwiększenie 

potencjału wytwórczego technologii PV o 0,5 GW w segmencie prosumenckim i 1,5 GW w segmencie farm 

fotowoltaicznych, a tym samym zwiększenie produkcji energii z OZE w 2020 roku o 2 TWh i zwiększenie roli 

fotowoltaiki w wypełnieniu celu OZE w zakresie energii elektrycznej z 6,5% do 12,5%. Aby to mogło się stać 

konieczne byłoby uruchomienie dwóch skutecznych instrumentów wsparcia w postaci aukcji interwencyjnej dla 

wszystkich rodzajów OZE, które zagwarantują rozpoczęcie produkcji energii najpóźniej w I kwartale 2020 roku 

(ogłoszona na początku 2019 roku) oraz wprowadzenie taryf gwarantowanych na wszystkie rodzaje 

mikroinstalacji najpóźniej w I kwartale 2019 roku, z gwarancją utrzymania niezmiennej ceny do końca I kwartału 

2020 roku.  
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PRODUKTY IEO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ   

MIESIĘCZNY BIULETYN „RYNEK OZE W POLSCE” ZAWIERAJĄCY:  

 najnowsze analizy polityczno-regulacyjne rynku OZE (w tym monitoring ustawy o 

odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. i rozporządzeń wykonawczych)  

 monitoring polityki UE w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE do 2030 

roku oraz przygotowania polityki energetycznej państwa na najbliższe lata 

 nadchodzące i planowane programy dotacyjne dla OZE oraz konkursy na projekty badawczo-

rozwojowe (gdzie i jak aplikować, aby otrzymać dotacje – autoproducenci OZE, klastry, 

spółdzielnie energetyczne)   

 statystyka rozwoju krajowego rynku OZE 

 oferty firm z branży oraz aktualne projekty inwestycyjne 

 prognozy własne IEO i rekomendacje dla branży – w zakresie aukcji OZE, inwestycji oraz 

innowacyjnych rozwiązań w sektorach energetyki i ciepłownictwa 

Biuletyn zawiera możliwość rozszerzenia usługi o spotkania z ekspertami Instytutu, w ramach treści 

zawartych w dokumencie oraz rekomendacje  w oparciu o wyniki analiz i prognoz przeprowadzonych 

przez ekspertów.  

PROGNOZY CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Raport o prognozach cen i taryf energii do 2030 roku oraz jedyny w Polsce serwis informacyjny 

zawierający bieżące ceny energii, analizę prognoz cenowych oraz informacje o kosztotwórczych 

zmianach prawa. Serwis stanowi bogate źródło wiedzy dla inwestujących w źródła wytwórcze w tym 

autoproducentów i prosumentów oraz dostawców i sprzedawców energii. 

Serwis ukierunkowany jest na analizę cen oraz czynników mających bezpośredni wpływ na ich 

kształtowanie. Zakres merytoryczny proponowanego biuletynu uwzględnia: 

 analizę cen energii elektrycznej w hurcie w zakresie transakcji terminowych, jak i zawieranych 

na rynku dnia następnego 

 analizę czynników wpływających na bieżące trendy cenowe 

 monitoring prac legislacyjnych w UE oraz  rządowych strategii i regulacji mogących 

potencjalnie wpłynąć na przyszłe ceny energii elektrycznej, w tym: 

o aktualizacja stanu prawnego, planowane nowelizacje ustaw energetycznych oraz 

rozporządzeń wykonawczych  

o monitorowanie prac nad Polityką Energetyczną Polski 2040/2050 

 ocenę skutków proponowanych regulacji i strategii pod kątem przyszłego wpływu na ceny 

energii elektrycznej z wykorzystaniem autorskiego modelu kosztowego IEO 

 analizę danych statystycznych dotyczących rynku polskiego wraz z benchmarkiem na tle 

rynków europejskich 

IEO proponuje rozszerzenie serwisu o prognozę średnich cen energii elektrycznej wraz z opisem 

metodyki oraz przyjętych założeń, przygotowaną w oparciu o projekt polskiego miksu energetycznego 

zapowiadanego przez Ministerstwo Energii w ramach przygotowywanej Polskiej Polityki Energetycznej 

oraz Zintegrowanego krajowego planu energetyczno-klimatycznego, który zgodnie w przepisami UE 

będzie musiał być aktualizowany corocznie.  
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BEZPOŚREDNIE WSPARCIE DLA  INWESTUJĄCYCH W FARMY  FOTOWOLTAICZNE 

Przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej do udziału w aukcji 

 projektowanie instalacji fotowoltaicznej: symulacja wydajności i jej optymalizacja, ew. 

walidacja projektu i wydajności farmy fotowoltaicznej przygotowanych przez inne podmioty 

 przygotowanie studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej, w tym harmonogramu 

rzeczowo- finansowego 

 ocena ryzyka technicznego, finansowego, prawnego oraz wynikającego z lokalizacji 

 przygotowanie listy rekomendowanych dostawców technologii 

 wybór źródła finansowania, kredytodawcy i uzyskanie promesy bankowej 

 ustalenie konkurencyjnej (w danym koszyku) ceny aukcyjnej instalacji (zł/MWh) i określenie 

wolumenu energii do zaoferowania w okresie 15 lat 

 przygotowanie dokumentów do prekwalifikacji do aukcji  oraz wypełnienie formularza 

aukcyjnego 

Dedykowane, zamknięte  jednodniowe szkolenia z systemu aukcyjnego  

Due diligence projektów fotowoltaicznych 

 badanie stanu prawnego spółki 

 analiza umów do dysponowania gruntem (umowy dzierżawy) 

 analiza dokumentacji w zakresie wpływu na środowisko (decyzje środowiskowe)  

 analiza zagadnień lokalizacyjnych  

 analiza pozwoleń na budowę  

 ocena warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych  

 analiza finansowa projektu pod kątem wygranej aukcji 

 ocena ekonomicznych i technicznych możliwości realizacji projektu 

STUDIA PODYPLOMOWE „INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”  

Studia podyplomowe „Inwestycje w OZE” organizowane są w Warszawie i we Wrocławiu i realizowane 

są przez Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we 

Wrocławiu. W programie studiów uwzględniono specjalną rolę szeroko rozumianej energetyki 

prosumenckiej, w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducentów (energetyka przemysłowa) 

oraz inwestycji w elektrownie OZE realizowane w systemie aukcyjnym. Celem studiów 

podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne 

źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, rynku energii, prognoz cen energii, unijnych i 

polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania 

zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej, możliwościach 

dofinansowania oraz preferencyjnego finansowania ze środków UE i innych funduszy publicznych. 

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności samodzielnego przygotowania studium wykonalności 

projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji i wniosku o 

kredyt bankowy.  

Kontakt: 

Instytut Energetyki Odnawialnej 

ul. Mokotowska 4/6 

00-641 Warszawa 

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

e-mail: biuro@ieo.pl 

www.facebook.com/instytut.energetyki.odnawialnej 

www.twitter.com/InstEneregOdnaw 

www.twitter.com/Odnawialny  

 

www.ieo.pl 

www.odnawialny.blogspot.com  
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http://www.twitter.com/InstEneregOdnaw
http://www.twitter.com/Odnawialny
http://www.ieo.pl/
http://www.odnawialny.blogspot.com/


 Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2018 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 

 

Niniejsza publikacja „Rynek fotowoltaiki w Polsce ’2018” 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 ’2018” 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. 

 

 

 

 


