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W 2019 roku Polska może znaleźć się już na 
4. miejscu w UE pod względem rocznych przyro-
stów nowych mocy fotowoltaicznych.
Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował siód-
mą już edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 
2019”. Raport stanowi kompletne podsumowanie 
stanu i trendów na rynku fotowoltaiki (PV) w Polsce. 
Co roku raport powstaje we współpracy z firmami 
z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. 
Patronat honorowy nad raportem objęły instytucje: 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu S.A., Związek Banków Polskich. 
Partnerem głównym jest Bruk-Bet Solar, partnera-
mi są : Corab, Columbus Energy i EDP Renewables.
Premiera raportu odbyła się w Centrum Prasowym 
PAP w dniu 18 czerwca br.
Sektor fotowoltaiki jest jednym z najszybciej rozwi-
jających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Ry-
nek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi, ale dotąd 
wysoce niewykorzystany potencjał rozwoju. Łączna 
moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na 
koniec 2018 roku wynosiła ok. 500 MW, a już w maju 
2019 r. przekroczyła 700 MW. Przyrost nowych insta-
lacji PV jest dynamiczny. Wzrośnie znacząco do końca 
czerwca, kiedy to zakończy się czas na realizację in-
westycji fotowoltaicznych z II aukcji OZE. W 2018 roku 

Polska zaczęła się w końcu wyróżniać się na tle po-
zostałych krajów UE i z rocznym przyrostem 235 MW  
– znalazła się już na 9. miejscu. Biorąc pod uwa-
gę aktualne i realne inwestycje w toku oraz trendy,  
w 2019 roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu 
w UE pod względem rocznych przyrostów nowych 
mocy fotowoltaicznych. Autorzy raportu oceniają,  
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wania się dotacji unijnych w latach 2020-2021 i mogą 
zapewnić ciągłość rozwoju mikroinstalacji w gospo-
darstwach domowych.

Farmy słoneczne „aukcyjne”
Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (w 2016, 2017  
i 2018 r.), w których mogły startować nowe instalacje 
PV, w ramach których wygrało łącznie 990 projek-
tów o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc 
instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. 
Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” bazuje 
na rzeczywistych danych z ankiet od inwestorów  
i dostawców technologii PV, w tym uczestników 
systemu aukcyjnego. Ankiety potwierdzają spada-
jące koszty budowy farm PV o wielkości ok. 1 MW. 
Z aukcji na aukcję spadały koszty budowy farm fo-
towoltaicznych. Koszt przygotowania projektu, wy-
budowania i przyłączenia do sieci 1 MW farmy spadł 
z 3,8 mln zł w 2016 roku do nawet 2,8 mln zł w 2018 
roku. Biorąc pod uwagę koszt inwestycji fotowolta-
icznych w poszczególnych latach oraz dotychczas 
przeprowadzone aukcje oraz planowane do za-
kontraktowania moce w aukcji 2019, efektem sys-
temu aukcyjnego (trzech aukcji już przeprowadzo-
nych oraz aukcji planowanej na 2019 rok) może być 
blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne,  
z czego ponad 2 mld w aukcji, która planowana jest 
na IV kw. 2019 r. (zwycięzcy aukcji od jej rozstrzy-

gnięcia będą mieli dwa lata na realizację inwestycji).
Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wspar-
cia zależy od wielu czynników, natomiast za te naj-
bardziej wpływające na ekonomikę inwestycji moż-
na uznać wysokość nakładów inwestycyjnych, cenę 
sprzedaży energii (cenę z jaką dany projekt wygrał 
aukcję) oraz jakość technologii i projektu (produk-
tywność). Zdyskontowany okres zwrotu z takiej in-
westycji może wynosić ok. 10 lat (przy obecnie naj-
niższych nakładach inwestycyjnych – 2,5 mln zł/MW 
oraz przy najwyższej możliwej, bliskiej referencyjnej, 
cenie z wygranej aukcji), co pozwala na spłatę kre-
dytu kilka lat przed zakończeniem poaukcyjnego 
kontraktu różnicowego na sprzedaż energii i na ok.  
10 lat przed upływem żywotności urządzeń.

Prognozy dla sektora
Niedawno opublikowane projekty Polityki Energe-
tycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowe-
go planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 
2030) zakładają wzrost mocy zainstalowanej w źró-
dłach fotowoltaicznych w 2020 r. Najbardziej optymi-
styczny scenariusz rozwoju sektora PV zakłada pro-
jekt PEP 2040 – łączna moc instalacji PV ma wynieść 
ponad 20,2 GW w 2040 r. (projekt KPEiK 2030 zakła-
da budowę 15,7 GW instalacji PV w 2040 r.). Według 
tych założeń (PEP) w 2040 r. fotowoltaika będzie sta-
nowić około 25% mocy zainstalowanej.

że w całym 2019 roku przybędzie nawet 1 GW nowych 
instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowol-
taicznych w Polsce na koniec roku wyniesie 1,5 GW.
 
Mikroinstalacje oraz małe instalacje fotowoltaiczne
Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosi (stan na 
luty 2019 r.) ok. 350 MW. Znaczna część mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych (ok. 75% mocy) to instalacje  
o mocach do 50 kW (w praktyce do 10 kW) realizowa-
ne przez prosumentów indywidualnych (rozumianych  
zgodnie z definicją z ustawy o OZE), czyli w prakty-
ce inwestycje gospodarstw domowych. Pozostałe 
to mikroinstalacje w samorządach i przedsiębior-
stwach o mocach 10-50 kW (tzw. prosument bizne-
sowy wg definicji IEO).
Rozwój rynku małych instalacji PV o mocach do 500 kW  
realizowanych zazwyczaj na zasadach w pełni ko-
mercyjnych (rozwiązanie dla firm korzystniejsze od 
tzw. opustów, z których korzystają gospodarstwa do-
mowe) w przemyśle i usługach jest związany przede 
wszystkim ze wzrostem cen energii elektrycznej i ta-
ryf, korzystnym profilem produkcji energii w instala-
cjach PV w relacji do profilu zapotrzebowania na ener-
gię oraz w relacji do profilu cen energii elektrycznej.  

Dobrze dobrane pod względem mocy i profilu od-
biorcy, instalacje PV są w takiej sytuacji racjonalną 
ekonomicznie inwestycją.
Mikroinstalacje domowe wymagały do tej pory wspar-
cia dotacyjnego. W ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych na lata 2014-2020 do dnia 4 kwietnia 
2019 r. kwota dofinansowania do projektów energe-
tyki słonecznej (instalacje PV i kolektory słoneczne) 
przekroczyła 4 mld zł przy wkładzie finansów unij-
nych 2,5 mld zł. Szacuje się, że w ramach dotychczas 
zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO 
powstało lub powstanie łącznie ok. 280 MW insta-
lacji fotowoltaicznych (znaczna cześć tych instalacji 
już została wybudowana, jednak część czeka jeszcze 
na realizację). W br. prosumentów zaczynają wspie-
rać efekty nowych inicjatyw Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii, w tym ulgi w podatku PiT  
i korzystne programy kredytowe. Są też zapowie-
dzi dalszych zmian podatkowych (obniżona stawka 
VAT dla mikroinstalacji budowlanych na gruncie lub 
na dachach budynków inwentarskich i ulgi w podat-
kach od nieruchomości), które, wraz z nieuniknio-
nym wzrostem cen energii w 2020 roku, mogą skom-
pensować na rynku mikroinstalacji skutki wyczerpy 
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Prognozy rozwoju mocy fotowoltaicznych do 2040 roku z uwzględnieniem różnych scenariuszy, (w tym 
autorskich IEO) na 2020 rok ilustruje  poniższy wykres (rys.1).  

 

Rysunek 1 Prognoza rozwoju mocy fotowoltaicznych wg PEP 2040, KPEiK 2030 oraz scenariusz krótkoterminowy IEO na 2020. 
Oprac. IEO 

Projekt PEP 2040 zakłada, że w 2040 roku instalacje fotowoltaiczne w polskim systemie 
elektroenergetycznym będą miały łączną moc 20 GW, dzięki czemu stanowiłyby około 25% 
całkowitej mocy zainstalowanej.   

Największe rozbieżności dotyczą mocy na koniec 2020 roku, na które wpływają zamawiane wolumeny 
i daty przeprowadzenia aukcji oraz  wsparcie dla prosumentów (uzależnione od zaangażowania rządu 
w realizacje celów OZE na 2020 roku) i reakcje biznesu na wzrost cen energii elektrycznej, który w 
inwestycjach w fotowoltaikę upatruje szansy na ograniczenie kosztów zakupu drożejącej energii. 

Projekt KPEiK, jako dokument bardziej konkretny, zakłada nieco wolniejsze tempo wzrostu mocy 
fotowoltaicznych, ale za to – zgodnie z wymaganiami stawianymi tego typu dokumentom przez 
przepisy unijne  – wskazuje instrumenty wsparcia jakie mają być w kolejnej dekadzie dostępne dla 
inwestorów w określonych segmentach rynku. W latach 2019-2020 będą działać już obecnie 
wprowadzone instrumenty podatkowe, w tym zmniejszona akcyza na energię elektryczną z OZE w 
stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych oraz ulgi podatkowe dla prosumentów. Ulgi 
podatkowe zostały, staraniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wprowadzone od 
stycznia 2019 r. jako dodatkowy instrument, który może mieć wpływ na zwiększanie tempa inwestycji 
prosumenckich. Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne, w tym 
zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z 
osprzętem, podatnicy będący właścicielami domów mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w 
odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Tak, więc energetyka prosumencka to 
kolejny obszar, w którym przewiduje się zwiększenie mocy zainstalowanej w fotowoltaice i kolejne pole 
do jej rozwoju i inwestycji. Instrumenty te mają pomóc w realizacji celu OZE na 2020 rok (uzyskanie 
minimum 15% udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej brutto).  

IEO w  raporcie wykonanym w marcu  na zlecenie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) 
dot. realizacji celów OZE do 2020 r. przygotował rekomendacje dla rządu w zakresie działań prawnych 

0,9

5,2

10,2

15,2

20,2

1,1
3,6

8,2

12,0

15,7

2,3 3,2

0

5

10

15

20

25

2020 2025 2030 2035 2040

GW

Instalacje fotowoltaiczne wg projektu PEP 2040
Instalacje fotowoltaiczne wg projektu KPEiK 2030
Moc zainstalowana wg IEO wg obecnych trendów
Moc zainstalowana w PV wg scenariusza wzmocnionego wsparcia wg IEO

20 
 

Instytut Energetyki Odnawialnej | IEO 
 

 

Rysunek 4 Roczny przyrost nowych mocy PV w krajach UE. Opracowanie IEO na podstawie “The New European Renewable 
Energy Directive - Opportunities and Challenges for Photovoltaics”, Arnulf Jäger-Waldau (ed.), Katalin Bodis, Ioannis Kougias, 
Sandor Szabo, European Commission, Joint Research Centre, Energy Efficiency and Renewables Unit, Ispra, Italy  

Polska w 2018 roku zaczęła się w końcu wyróżniać się na tle pozostałych krajów UE i  znalazła się już 
na 9 miejscu  (0,235 GW – roczny przyrost w 2018 r.). Biorąc pod uwagę aktualne i realne inwestycje 
w toku oraz trendy, w 2019 roku Polska może znaleźć się już na 4 miejscu pod względem rocznych 
przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych instalując w całym 2019 r., które mogą sięgać nawet 1 
GW. Na wartość tą składają się instalacje, które już powstały na początku 2019 roku oraz wszystkie, 
które dopiero powstaną, czyli m.in. projekty z II aukcji OZE, które nie zostały jeszcze zrealizowane, cześć 
projektów z III aukcji, nowe instalacje u prosumentów biznesowych oraz prosumentów 
indywidualnych. Dzięki temu moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2019 
roku mogłaby wynieść ponad 1,5 GW, co dałoby szanse na wejście Polski do pierwszej 10-tki  krajów 
UE pod względem mocy skumulowanej w fotowoltaice.  
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które na potrzeby raportu „Rynek Fotowoltaiki  
w Polsce 2019” dostarczyły pogłębione kwestionariu-
sze nt. rynku fotowoltaiki: ABC Energia, AlterPower,  
Brewa, Bruk- Bet Solar, Columbus Energy, Corab, 
Electrum, Freevolt, Green Genius, Keno, Multisun, So-
larSpot, Soleko, SunSol, XDiSC (mapa na poprzed-
niej stronie).
Są to firmy znane, w większości funkcjonujące w bran-
ży PV od kilku lat, mające znaczące udziały w rynku  
i obejmujące jego większość. Syntetyczne dane i wskaź-
niki uzyskane z wiarygodnych badań kwestionariuszo-
wych są spójne z badaniami z poprzednich lat, wery-
fikowalne i reprezentatywne dla całej branży PV.

Sprzedaż modułów PV przez ankietowane firmy
Łączna sprzedaż ankietowanych firm w 2018 roku 
wyniosła ok. 170 MW. Moduły trafiły zarówno do mi-
kroinstalacji, jak i większych farm fotowoltaicznych, 
zbudowanych w systemie aukcyjnym. Podobnie jak 
w latach poprzednich dominuje nadal sprzedaż mo-
dułów polikrystalicznych, chociaż wzrosła sprzedaż 
modułów monokrystalicznych w stosunku do ubie-
głego roku (z 32% do 39%). Jedna trzecia modułów 
sprzedanych przez ankietowane firmy importowana 
była z Chin. Bezpośrednio od polskich producentów  

pochodziło 25% modułów. Znaczny udział miały także 
moduły importowane z Korei Południowej oraz Nie-
miec, nieco mniej z Włoch oraz Wietnamu. Na polski 
rynek trafiają moduły różnych producentów, w tym 
także od producentów z poziomu tier 1 (wg klasyfi-
kacji Bloomberg New Energy Finance) m.in. Hanwha 
Q Cells, LG Electronics, Sharp czy Suntech.
 
Zdolności wykonawcze ankietowanych firm
Ankietowane firmy maja zdolności wykonawcze na 
poziomie 250 MW/rok, które rozkładają się na różne 
rodzaje instalacji:
· 65 MW/rok zdolności wykonawczych dla mikroin-
stalacji
· 15 MW/rok zdolności wykonawczych dla małych 
instalacji
· 170 MW/rok zdolności wykonawczych dla instala-
cji powyżej 500 kW
Należy przypuszczać, że polskie firmy dostosują się 
do potrzeb rosnącego rynku fotowoltaicznego i pro-
blemu nie będą stanowić zdolności wykonawcze firm.

Opracowano na podstawie informacji prasowej 
Instytutu Energii Odnawialnej
Więcej informacji na www.ieo.pl

Już w 2019 roku wartość rynku inwestycji PV przekro-
czy 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wy-
tworzonej w 2019 roku przekroczą 4 mld zł. Rynek fo-
towoltaiczny stanie się głównym obszarem inwestycji 
w energetyce odnawialnej. W dalszym ciągu najwięk-
szy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspie-
rani dotacjami RPO. Szybko jednak rośnie rola auto-
producentów i farm fotowoltaicznych sprzedających 
energię na zasadach rynkowych. Wraz z komercjaliza-
cją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora 
przypada bankom inwestycyjnym, ale także bankom 
działającym w segmencie detalicznym (prosumenci).
Podsumowując, z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE,  
w tym w sektorze PV ulegną dalszej poprawie, a najbliż-
sze lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla 
inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Pol-
sce. Już w 2019 r. technologia PV stanie się liderem na 
krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska sta-
nie się jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE. 

Firmy/producenci na polskim rynku fotowoltaiki 
Na polskim rynku funkcjonują producenci modułów 
fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji mon-
tażowych, dystrybutorzy urządzeń dla rynku fotowol-
taicznego oraz instalatorzy. Rozwój rynku instalacji 
prosumenckich w Polsce nastąpił w latach 2010-2013, 
kiedy też powstało większość polskich firm produku-
jących urządzenia dla rynku fotowoltaiki. Wraz z wej-
ściem w życie systemu aukcyjnego zmieniła się struk-
tura rynku w branży fotowoltaicznej. Wprowadzenie 
systemu aukcji OZE to pojawienie się na rynku inwe-
storów i deweloperów projektów PV, ale także dużą 
rolę na rynku zaczęli odgrywać wykonawcy instala-
cji w formule EPC (Engineering, Procurement & Con-
struction) – czyli instalatorzy zajmujący się komplekso-
wym wykonawstwem dużych inwestycji („pod klucz”).
Ważnym elementem corocznego raportu jest bez-
pośrednia informacja o rynku PV uzyskana od pol-
skich firm z branży. Zespół IEO składa podziękowa-
nia wiodącym firmom polskiego sektora fotowoltaiki,  
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Dziękujemy wiodącym firmom branży 
fotowoltaicznej, które na potrzeby raportu 
dostarczyły pogłębione kwestionariusze 
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