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PESPEKTYWY FOTOWOLTAIKI W POLSCE 2019. PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

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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