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wej aukcji interwencyjnej (1,5 GW w segmencie farm 
fotowoltaicznych) oraz wprowadzeniu wsparcia dla 
fotowoltaicznych instalacji prosumenckich (dodat-
kowe 0,5 GW).
Czy są realne szanse na realizację scenariusza 3,2 GW 
w 2020 r.? IEO próbując odpowiedzieć na to pytanie, 
przygotował nowy raport oraz bazą danych „Projek-
ty Fotowoltaiczne w Polsce 2018”.

Nowy raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 2018” 
przedstawia sytuację na rynku projektów PV, które 
są na etapie wydanych warunków przyłączenia, za-
wartych umów przyłączeniowych, a nawet w pew-
nym zakresie mają już wydane pozwolenia budowla-
ne. Taki stopień zaawansowania projektu daje realne 
szanse na wzięcie udziału tych projektów jeszcze  
w tegorocznych aukcjach OZE oraz w zaproponowa-

Instytut Energetyki Odnawialnej w ostatnio opu-
blikowanym raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 
2018” przedstawił:
• plan rozwoju OZE (zgodny z aktualnymi trendami 
oraz planami rządu co do tegorocznych aukcji OZE), 

wg którego w 2020 roku moc zainstalowana w foto-
woltaice może wynieść 1,2 GW w tym 750 MW w PV 
jeszcze z tegorocznej aukcji OZE oraz
• scenariusz wzmocnienia wsparcia wg IEO, który za-
kłada, że w 2020 r. łączna moc w fotowoltaice może 
wynieść nawet 3,2 GW – co wymagałoby dodatko-
wych 2 GW źródeł fotowoltaicznych – może to zo-
stać osiągnięte dzięki przeprowadzeniu dodatko-

Olbrzymi, ale niewykorzystany potencjał 
fotowoltaiki – 3,2 GW w 2020 roku to realny 
scenariusz mający oparcie w projektach. 

Projekty fotowoltaiczne w Polsce 2018
Nowy raport i baza już dostępne

http://www.instalreporter.pl


nej przez IEO aukcji interwencyjnej w 2019 roku ce-
lem przybliżenia Polski do zrealizowania w 2020 roku 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie energii 
z OZE. Na polskim rynku fotowoltaicznym aktualnie 
mamy 2,1 tys. projektów z warunkami przyłączenia 
większych instalacji fotowoltaicznych do sieci, któ-
re były wydane w latach 2010-2018. Sumaryczna 
moc tych projektów przekracza 2 GW. Część z po-
nad 2 GW projektów weźmie udział jeszcze w tego-
rocznej aukcji – ok. 750 MW. Pozostałe mogą wziąć 
udział w aukcji interwencyjnej, jeśli tylko rząd podej-
mie taką inicjatywę. Zgodnie z prognozami IEO cen 
energii elektrycznej, od 2020 roku możliwe będzie 
już realizowanie farm słonecznych na zasadach ko-
mercyjnych. Należy zauważyć, że oprócz 2 GW w pro-
jektach fotowoltaicznych, które otrzymały warunki 
przyłączenia, są jeszcze projekty na wcześniejszym 
stopniu zaawansowania projektu, np. starające się 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, które z pewnością mogą jeszcze zdążyć i wziąć 

udział w proponowanej przez IEO aukcji interwen-
cyjnej. Jest to olbrzymi potencjał dla branży foto-
woltaicznej, który nie został jednak do tej pory wy-
korzystany, co wskazuje powyższy wykres (niewielki 
odsetek projektów z wydanymi warunkami przyłą-
czenia został zrealizowany oraz oddany do użytku).
Biorąc pod uwagę potencjał tego rynku, warto przyj-
rzeć się zarówno projektom, jak i stojącym za nimi 
firmom, deweloperom i inwestorom. Wychodząc na-
przeciw, Instytut Energetyki Odnawialnej na podsta-
wie danych udostępnionych przez Operatorów Sie-
ci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, 
przygotował materiały dające najbardziej aktualny 
obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjne-
go technologii fotowoltaicznej:
• Raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 2018”. Ana-
liza projektów fotowoltaicznych gotowych do realiza-
cji w systemie aukcyjnym” – POBIERZ RAPORT oraz
• Bazę danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 
2018”– ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

ROTH POLSKA Sp. z o.o.
service@roth-polska.com, www.roth-polska.com
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Roth Quick-Energy Tacker

Zycie pełne energii
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Cennik ROTH TQ
Thermotank Quadroline

Ważny od 1 września 2018

Zycie pełne energii

NOWOŚĆ

A

B

Roth Thermotank Quadroline
– innowacyjny zasobnik z tworzywa sztucznego

•	 pierwszy	na	świecie
•	 bezdyfuzyjny,	bezkorozyjny,	bezobsługowy
•	 optymalny	rozkład	temperatury
•	 kompaktowy
•	 kompletna	jednostka	do	różnych	obszarów	

zastosowania
•	 higieniczny	sposób	pracy	przy	podgrzewaniu	

wody	użytkowej
•	 wysoce	wydajne	magazynowanie	ciepła
•	 nowoczesny	design
•	 króćce	1	1/4’’
•	 gwarancja	wytrzymałości
•	 lekka	konstrukcja
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http://ieo.pl/pl/raport-projekty-fotowoltaiczne-w-polsce-2018
http://www.sklepieo.pl/p/pl/138/nowa+baza+danych+8222projekty+fotowoltaiczne+w+polsce+821620188221.html
http://www.roth-polska.com
http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 137: 


