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jące instalacje OZE do produkcji energii elek-
trycznej, które korzystają w pewnym zakresie 
także ze wsparcia eksploatacyjnego, powin-
ny przede wszystkim wspierać mikroinstalacje 
i małe instalacje OZE do produkcji ciepła oraz 
nie wykluczać kolektorów słonecznych. 
Na tle Europy polski rynek kolektorów sło-
necznych plasuje się jednak bardzo dobrze. 
Polska to trzeci największy rynek zaraz po nie-
mieckim i włoskim. W rankingu wyprzedzamy 
m.in. Hiszpanię, Grecję i Francję. 

Kotły na biomasę

Według badań IEO, w 2013 roku w Polsce 
sprzedano łącznie ponad 16 tysięcy sztuk ko-
tłów na biomasę o łącznej mocy ponad 600 
MW. Wynik ten jest niemalże dwukrotnie wyż-
szy w stosunku do roku ubiegłego. Przedsię-
biorstwa w sektorze spodziewają się dalsze-
go wzrostu sprzedaży urządzeń grzewczych 
na biomasę w 2014 roku.
Nowe wyzwania stojące przed polską branżą 

producentów kotłów na biomasę przedsta-
wiła dr inż. Krystyna Kubica (Politechnika Ślą-
ska). Regulacje obejmują wprowadzenie dy-
rektywy Ecodesign, stawiającej urządzeniom 
dostępnym na rynku bardzo wysokie wyma-
gania techniczne odnoszące się do emisyj-
ności i efektywności energetycznej kotłów.  
W swoim referacie podkreśliła, że chociaż na 
polskim rynku dostępne są urządzenia o wyso-
kiej jakości, spełniające wymagania dyrektywy, 
to istnieje znaczna grupa produktów, które  
w momencie wejścia w życie przepisów nie speł-
nią rygorystycznych standardów emisyjności.

Systemy fotowoltaiczne

Drugi dzień odbywał się pod znakiem insta-
lacji fotowoltaicznych oraz wsparcia i szans 
rozwoju mikroinstalacji w systemach energe-
tyki prosumenckiej. 
Finansowanie inwestycji ze środków RPO zo-
stanie opóźnione do początku 2016 roku,  
a aktualne środki finansowania na energety-

Wnioski po Forum w Raciborzu 

W jakim kierunku  
zmierza energetyka 
prosumencka?

  Dwudniowy obszerny program wydarze-
nia został podzielony na 4 sesje tematyczne 
składające się z kilku prelekcji. W programie 
dominowały zagadnienia energetyki prosu-
menckiej widziane z perspektywy odbiorców 
i użytkowników końcowych oraz dostawców 
rozwiązań technologicznych. 
VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej  
i Biomasy otworzył prezes Instytutu Energe-
tyki Odnawialnej (IEO), Grzegorz Wiśniew-
ski, który przybliżył ideę spotkania, jako 
platformy wymiany doświadczeń otwiera-
jącej zarazem pole do debaty pomiędzy 
przedstawicielami przemysłu a przedsta-
wicielami instytucji rządowych. Głównym 
postulatem VII Forum jest wprowadzenie 
odpowiednich rozwiązań regulacyjnych 
stymulujących tworzenie podstaw energe-
tyki prosumenckiej.

Kolektory słoneczne

Według najnowszych danych IEO, dynamika 
sprzedaży na polskim rynku po kilkunastu la-
tach systematycznego wzrostu i przekrocze-
niu rok temu 1 GW mocy zainstalowanej za-
czyna zwalniać. W 2013 roku sprzedano 274 
tys. m2 kolektorów, co oznacza spadek o 9% 
w stosunku do roku poprzedniego. W tym 
roku trudno spodziewać się odwrócenia nie-
korzystnych trendów w sektorze, a ponowne 
ożywienie polskiej branży kolektorów słonecz-
nych jest możliwe poprzez konsolidację pod-
miotów na rynku i mówienie jednym głosem 
oraz przy wsparciu programów prioryteto-
wych Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Regional-
nych Programów Operacyjnych. Programy te 
(takie jak Bocian, czy Prosument), faworyzu-

W dniach 12-13 czerwca w Raciborzu odbyło się VII Forum Przemysłu 
Energetyki Słonecznej i Biomasy. W wydarzeniu udział wzięło około 
150 osób. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były kwestie 
związane ze stanem i perspektywami rozwoju mikroinstalacji OZE oraz 
systemów prosumenckich składających się z kolektorów słonecznych, 
technologii fotowoltaicznych lub kotłów na biomasę.

http://www.instalreporter.pl
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nej. Ponadto, projekt ustawy o OZE zakłada 
dodatkowe mechanizmy wsparcia instala-
cji prosumenckich w postaci wprowadzenia 
6-miesięcznego rozliczania oraz w przypadku 
spełnienia wymaganych kryteriów, obowiąz-
ku zakupu nadwyżek energii po cenie 100% 
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej 
w roku poprzedzającym. Na bazie doświad-
czeń z rozwiniętych rynków UE, Ministerstwo 
Gospodarki formułuje opracowanie doty-
czące funkcjonowania i regulacji spółdzielni 
energetycznych, będące swoistym przewod-
nikiem dla inwestorów zainteresowanych roz-
wijaniem tego rodzaju przedsięwzięć. 

O programach Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wspierających rozwój energetyki pro-
sumenckiej opowiedziała Maria Milewska 
(NFOŚiGW). Programy Prosument i Bocian 
obejmują dotacje i kredyty bankowe na pre-
ferencyjnych warunkach, skierowane do sa-
morządów, przedsiębiorstw i osób fizycznych, 
inwestujących w odnawialne źródła energii. 

Tematykę projektów UE na rzecz ener-
getyki prosumenckiej w ostatnim refera-
cie zaprezentował Grzegorz Wiśniewski (IEO). 
Pierwszy z nich, realizowany we współpra-
cy z NFOŚiGW w ramach programu unijnego 
Life+ o akronimie OZERISE, dotyczy integra-
cji odnawialnych źródeł energii w gospo-
darstwach rolnych i mikrosieciach. Celem 
projektu OZERISE jest rozwój i demonstracja 
praktycznych narzędzi do projektowania  
i doboru małoskalowych odnawialnych źró-
deł energii (OZE) w gospodarstwach rolnych. 
Drugi projekt RepowerMap to inicjatywa ma-
jąca na celu promowanie odnawialnych źró-
deł energii poprzez pokazanie na mapie 
przykładów istniejących w naszym sąsiedz-

twie rozwiązań opartych na zastosowaniu 
tych technologii. W swojej prezentacji pre-
zes IEO pokazał statystykę ok. 1200 projektów 
OZE zrealizowanych w ostatnich latach w Pol-
sce i skonfrontował wyniki w kontekście sta-
wianej przez przeciwników energetyki roz-
proszonej tezy, że na OZE „skorzystają jedynie 
osoby o wysokich dochodach”. Co do zasa-
dy, w OZE inwestycją gminy o niższej docho-
dowości od przeciętnej.

Dyskusja panelowa na zakończenie Forum  
z udziałem premiera RP Jerzego Buzka, dy-
rektora Departamentu Energii Odnawialnej 
w Ministerstwie Gospodarki Janusza Pilitow-
skiego, prezesa IEO Grzegorza Wiśniewskie-
go, prezes Związku Pracodawców Forum 
Energetyki Odnawialnej Katarzyny Motak 
oraz Henryka Kleina z OPA Labor, pokazała 
ciągle niezadowalające otoczenie regulacyj-
ne dla energetyki odnawialnej i wysokie ryzy-
ko ekonomiczne działalność prosumenckiej. 
Odwołując się do podstawowych praw  
w zakresie wolności obywatelskiej i obowiąz-
ków prosumentów w zakresie wzmacniania 
solidaryzmu społecznego, uczestnicy Forum 
poparli tzw. „deklarację raciborską”.
Refleksje i komentarz przewodniczącego 
Rady Programowej przygotowany po zakoń-
czeniu Forum można przeczytać na blogu.  

kę odnawialną będą pochodzić z Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 
Według najnowszych danych IEO, w I kwar-
tale 2014 roku powstało 2,4 MWp nowych in-
stalacji fotowoltaicznych. Około 85% z nich to 
systemy on-grid – przyłączone do sieci elek-
troenergetycznej. Obecnie łączna moc in-
stalacji fotowoltaicznych wynosi 6,6 MWp, 
podczas gdy na koniec 2013 łączna moc wy-
nosiła 4,2 MWp, a w samym 2013 roku po-
wstało tylko 0,6 MWp. Wynika to z faktu, iż 
obecny system regulacji prawnych nie sprzy-
ja powstawaniu instalacji fotowoltaicznych, 
w tym prosumenckich. Roczny potencjał pro-

dukcyjny paneli wynoszący niemalże 600 
MW jest wykorzystany zaledwie w 5%. Zagro-
żone firmy, nie mogąc rozwijać się na rynku 
krajowym, ratują się eksportem, który w 2013 
roku wynosił już 24 MWp. Wśród odnotowa-
nych trendów, znaczący jest wzrost udziału 
produkowanych w Polsce oraz w UE (Niem-
cy) paneli fotowoltaicznych w całkowitym 
wolumenie sprzedaży. 

Sesję poświęconą mikroinstalacjom OZE 
w systemach energetyki prosumenckiej 
rozpoczął referat Janusza Pilitowskiego (De-
partament Energii Odnawialnej, Minister-
stwo Gospodarki) na temat mechanizmów 
wsparcia energetyki rozproszonej w progra-
mach Ministerstwa Gospodarki. Moc zain-
stalowana w OZE w roku 2013 wzrosła do  
5551 MW, w porównaniu do 4416 w 2012, na-
tomiast w końcowym zużyciu energii brutto, 
11,04% stanowią źródła odnawialne. Dyrek-
tor Pilitowski podkreślił mechanizm wsparcia 
instalacji prosumenckich w „Prawie energe-
tycznym”. Do takich mechanizmów należy 
m.in. zwolnienie prosumentów z obowiązku 
rejestrowania działalności gospodarczej  
(w instalacjach do mocy 40 kW) oraz obo-
wiązku posiadania koncesji, promowanie 
OZE w nowo budowanych i modernizowa-
nych obiektach od 2015 roku, a także uła-
twienia prawne związane z przyłączeniem 
mikroinstalacji OZE do sieci. Przytaczając 
dane URE podał, że na koniec 2013 roku do 
sieci OSD przyłączonych było 41 instalacji 
prosumenckich o łącznej mocy 236,22 kW. 
Jako szanse rozwoju mikroinstalacji PV i ko-
lektorów słonecznych wymieniono krót-
ki czas i niskie ryzyko inwestycji, zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii, również 
na potrzeby własne prosumentów przy jed-
noczesnym wzroście cen energii elektrycz-
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