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WSTĘP 

 

Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce. Przewodnik dla inwestorów” stanowi szczegółową kompilację 

wiedzy na temat inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, w tym m.in. w zakresie aktualnych regulacji prawnych 

istotnych dla podmiotów realizujących proces inwestycyjny, kwestii podatkowych, zasad rozliczeń w zakresie 

sprzedaży energii, aktualnych źródeł dofinansowania oraz prognoz finansowych dla konkretnych instalacji 

fotowoltaicznych, które dopasowujemy w każdej indywidualnej wersji raportu do potrzeb i wskazówek klienta.  

 

Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2019. Przewodnik dla inwestorów” jest wydawany od 2012 roku 

przez Gramwzielone.pl Sp. z o.o. – wydawcę portalu Gramwzielone.pl – a jego kolejne edycje są aktualizowane 

o bieżące zmiany w prawie i zmieniające się warunki rynkowe tak, aby prezentowały możliwie aktualny stan 

wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku fotowoltaicznym. 

 

Treść wersji raportu na 2019 r. została zaktualizowana do najnowszych zmian w prawie. Kolejne nowelizacje 

ustawy o OZE, z których ostatnia weszła w życie w sierpniu 2019 r., zmieniły zasady wsparcia dla producentów 

zielonej energii. Te regulacje, a także nieustanny rozwój technologii fotowoltaicznej oraz spadek jej kosztów, 

idą w parze z rosnącymi cenami energii, a to zachęca coraz większą grupę inwestorów do przechodzenia na 

własną generację z elektrowni fotowoltaicznych. W efekcie, w roku 2019 możemy już mówić o boomie na 

inwestycje w  fotowoltaikę w Polsce, który powinien jeszcze przybrać na sile m.in. z uwagi na spodziewany 

wzrost cen energii z sieci.  

 

Końcowa część raportu poświęcona miesięcznym i rocznym prognozom nasłonecznienia oraz uzysków energii, a 

także prognozom przychodów jest dostosowywana każdorazowo (w trzech dowolnych wariantach) do 

wybranych przez naszego klienta lokalizacji na terenie Polski i do dowolnej wielkości planowanej instalacji 

fotowoltaicznej. Na tej podstawie pokazujemy w raporcie prognozę przychodów, które można osiągnąć z 

inwestycji w konkretne systemy fotowoltaiczne, uwzględniając odpowiednie zasady rozliczeń z produkowanej 

energii w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej, statusu inwestora czy sposobu i terminu jej 

uruchomienia. Raport zawiera ponadto analizę aktualnych kosztów na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym, 

a także przybliża regulacje istotne dla inwestora na etapie przygotowania projektu, w tym procedury i decyzje 

niezbędne do wybudowania dachowych lub naziemnych instalacji fotowoltaicznych – z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych w roku 2019.  

 

Mam nadzieję, że kolejna edycja wydawanego od wielu lat i cieszącego się dużym zainteresowaniem naszych 

klientów raportu „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce. Przewodnik dla inwestorów” dostarczy Państwu 

niezbędnych, aktualnych informacji, które pomogą w realizacji planów związanych z inwestycjami w 

fotowoltaikę. 

 

 

 
 

Piotr Pająk, prezes zarządu Gramwzielone.pl Sp. z o.o. 
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Grafika 9. Zestawienie w ujęciu kwartalnym w zakresie liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do 
sieci Energa Operator (str. 28) 
Grafika 10. Zestawienie w ujęciu kwartalnym w zakresie liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych 
do sieci Enea Operator (str.  29) 
Grafika 11. Zestawienie w ujęciu kwartalnym w zakresie liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych 
do sieci Innogy Stoen Operator (str. 29) 
Grafika 12. Prognoza Ministerstwa Energii w zakresie produkcji energii z elektrowni fotowoltaicznych 
oraz udział fotowoltaiki w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w latach 2020-
2040 (str. 54) 
Grafika 13. Rządowa prognoza zainstalowanego potencjału elektrowni fotowoltaicznych w latach 
2020-2040 w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (str. 55) 
Grafika 14. Rządowa prognoza zainstalowanego produkcji energii elektrycznej z elektrowni 
fotowoltaicznych w latach 2020-2040 w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (str. 55) 
Grafika 15. Schemat powstawania ujemnego salda w ramach systemu aukcyjnego (str. 60) 
Grafika 16. Schemat procesu rozliczania ujemnego salda w systemie aukcyjnym przez Zarządcę 
Rozliczeń S.A. (str.60) 
Grafika 17. Maksymalne poziomy dotacji z programu „Czyste powietrze” w zależności od poziomu 
dochodów (str. 86) 
Grafika 18. Warunku dotacji w programie „Czyste powietrze” w zależności od dochodów 
beneficjentów rozliczających się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, z uwzględnieniem ulgi 
termomodernizacyjnej (str. 86) 
Grafika 19. Mapa zasięgu operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce (str. 142) 
Grafika 20. Stawki podatkowe podatku dochodowego (str. 155) 
Grafika 21. Podmioty objęte regulacjami cienkiej kapitalizacji  (str. 157) 
Grafika 22. Opodatkowanie spółki osobowej i kapitałowej w transakcjach w ramach UE (str. 161) 
Grafiki 23. Sposoby opodatkowania spółek z udziałem kapitału zagranicznego (str. 162) 
Grafika 24. Stawki amortyzacji (str. 168) 
Grafika 25. Uproszczona procedura korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego (str. 170) 
Grafika 26. Porównanie kosztów produkcji energii z systemów fotowoltaicznych z uwzględnieniem 
rodzaju, nominalnej mocy, a także średnich wartości nasłonecznienia zbliżonych do warunków 
polskich. Dane z rynku niemieckiego na rok 2018 (str. 186) 
Grafika 27. Porównanie kosztów produkcji energii z różnej wielkości systemów PV z uwzględnieniem 
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średnich wartości nasłonecznienia zbliżonych do warunków polskich, a także kosztów  innych 
technologii wytwarzania energii elektrycznej. Dane z rynku niemieckiego na rok 2018 (str. 187) 
Grafika 28. Składniki kosztowe w inwestycji w bateryjny magazyn energii w wariantach w trybach 
pracy: 4, 2, 1 i 0,5 godziny. Dane w USD/kWh dla instalacji referencyjnej w USA w drugiej połowie 
2018 r. (str. 190) 
Grafika 29. Przeciętne koszty inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną o mocy 100 MW z 
jednoosiowym trackerem w połączeniu z bateryjnym magazynem energii o mocy 60 MW i 
pojemności 240 MWh Warianty dla lokalizacji obu instalacji w jednym miejscu (co-located) i różnych 
lokalizacjach. Dane w USD dla instalacji referencyjnej w USA w drugiej połowie 2018 r. (str. 191) 
Grafika 31. Przeciętne koszty produkcji energii z dachowych instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji 
fotowoltaicznych z bateryjnymi magazynami energii (ang solar-plus-storage)  (str. 192) 
Grafika 32 Struktura przykładowych kosztów inwestycyjnych w przypadku budowy gruntowej farmy 
fotowoltaicznej o mocy 1 MW (bez kosztu przygotowania projektu lub zakupu gotowego projektu). 
Dane w proc. (str. 195) 
Grafika 33. Struktura przykładowych kosztów inwestycyjnych w przypadku budowy dachowej 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Dane w proc. (str. 196) 
Grafika 34. Struktura przykładowych kosztów inwestycyjnych w przypadku budowy dachowej 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW. Dane w proc. (str. 197) 
Grafika 35. Mapa nasłonecznienie w Polsce. Wartości w kWh/m2/rok (str. 199) 
Grafika 36. Średnie miesięczne nasłonecznienie w kWh/m2 dla lokalizacji Warszawa. Roczna suma 
nasłonecznienia dla tej lokalizacji to około 1160 kWh/m2 przy optymalnym ustawieniu paneli – 
idealnie na Południe, nachylenie 35 st. (str. 200) 
Grafika 37. Średnie miesięczne nasłonecznienie w kWh/m2 dla lokalizacji Warszawa. Roczna suma 
nasłonecznienia dla tej lokalizacji to około 1240 kWh/m2 przy optymalnym ustawieniu paneli – 
idealnie na Południe, nachylenie 35 st. (str. 201) 
Grafika 38. Wykres przedstawiający średnie produkcji energii i nasłonecznienia dla instalacji 
fotowoltaicznej o mocy …………. kW (technologia krystaliczna) dla miejscowości ……….. Obliczenia 
wygenerowane na podstawie systemu Classic PV GIS przy ustawieniu paneli – nachylenie …….st. / 
azymut ……….. (str. 202) 
Grafika 39. Wykres przedstawiający średnie produkcji energii i nasłonecznienia dla instalacji 
fotowoltaicznej o mocy …………. kW (technologia krystaliczna) dla miejscowości ……….. Obliczenia 
wygenerowane na podstawie systemu Classic PV GIS przy ustawieniu paneli – nachylenie …….st. / 
azymut ……….. (str. 204) 
Grafika 40. Wykres przedstawiający średnie produkcji energii i nasłonecznienia dla instalacji 
fotowoltaicznej o mocy …………. kW (technologia krystaliczna) dla miejscowości ……….. Obliczenia 
wygenerowane na podstawie systemu Classic PV GIS przy ustawieniu paneli – nachylenie …….st. / 
azymut ……….. (str. 206) 
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