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WSTĘP
Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2017. Przewodnik dla inwestorów” stanowi szczegółową
kompilację wiedzy na temat inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, w tym m.in. w zakresie regulacji
prawnych istotnych dla podmiotów realizujących proces inwestycyjny, kwestii podatkowych,
aktualnych źródeł dofinansowania oraz zasad rozliczeń w zakresie sprzedawanej energii czy prognoz
finansowych dla konkretnych instalacji fotowoltaicznych, które dopasowujemy w każdej
indywidualnej wersji raportu do potrzeb i wskazówek klienta.
Końcowa część raportu poświęcona miesięcznym i rocznym prognozom nasłonecznienia oraz
uzysków energii, a także prognozom przychodów jest dostosowywana każdorazowo do wybranych
przez naszego klienta lokalizacji na terenie Polski i do dowolnej wielkości planowanych instalacji
fotowoltaicznych. Na tej podstawie pokazujemy w raporcie prognozę przychodów, które można
osiągnąć z inwestycji w konkretne systemy fotowoltaiczne. Raport zawiera też informacje na temat
możliwych źródeł dofinansowania oraz ich zasad, analizę kosztów inwestycji na poziomie
inwestycyjnym i operacyjnym, a także zasady rozliczeń z produkowanej energii w zależności od
rodzaju instalacji fotowoltaicznej, statusu inwestora czy sposobu i terminu jej uruchomienia. Raport
przybliża ponadto regulacje istotne dla inwestora na etapie przygotowania projektu, w tym
procedury i decyzje niezbędne do wybudowania dachowych lub naziemnych instalacji
fotowoltaicznych.
Treść wersji raportu na 2017 r. została zaktualizowana do najnowszych zmian w ustawie o
odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ustawy o OZE, wprowadzająca nowe zasady rozliczeń
producentów zielonej energii, weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i diametralnie zmieniła zasady
wsparcia dla producentów zielonej energii. Nowelizacja ustawy o OZE rozszerzyła krąg podmiotów
mogących zostać prosumentami, a także wprowadziła na polski rynek energii odnawialnej zupełnie
nową kategorię podmiotów – spółdzielnie i klastry energetyczne. O ile te regulacje wymagają jeszcze
doprecyzowania, wpisują się w rozwijający się na świecie trend rozproszonej energetyki i stanowią
szansę na powstawanie lokalnych kooperatyw energetycznych, w które mogą zaangażować się
zarówno przedsiębiorcy jak i podmioty należące do sektora samorządowego, a także pojedynczy
prosumenci.
Mamy nadzieję, że raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2017. 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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instalacji fotowoltaicznej o mocy ……… kW (MW) (technologia krystaliczna) dla miejscowości ……….
(str. 163)
Grafika 43. Wykres przedstawiający miesięczne średnie nasłonecznienia i produkcji energii dla
instalacji fotowoltaicznej o mocy ……… kW (MW) (technologia krystaliczna) dla miejscowości ……….
(str. 165)
Grafika 44. Wykres przedstawiający miesięczne średnie nasłonecznienia i produkcji energii dla
instalacji fotowoltaicznej o mocy ……… kW (MW) (technologia krystaliczna) dla miejscowości ……….
(str. 167)
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Autorzy informują, że niniejszy raport został przygotowany z zachowaniem największej staranności i
najlepszej dostępnej im wiedzy. Wiadomości zawarte w raporcie maja charakter prognoz i
interpretacji. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku kopiowania / bezprawnego
udostępniania niniejszego raportu bądź jego części Gramwzielone.pl Sp. z o.o. może podjąć działania
mające na celu wyegzekwowanie powstałych w ten sposób szkód.
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