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Plan prezentacji

• Stan obecny
• Finansowanie i pomoc publiczna
• Scenariusz rozwoju energetyki 

słonecznej cieplnej do 2020r.
• System proponowanych instrumentów 

wsparcia
• Korzyści dla gospodarki
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Rynek sprzedaży kolektorów 
słonecznych

• Polska na 7 miejscu pod względem 
sprzedaży kolektorów słonecznych 
(obecnie w PL sprzedano 365 tyś, m2, w 
Europie ponad 27 mln m2)
• 2 % udział w sprzedaży na rynku 
europejskim
• 40 producentów kolektorów 
słonecznych

Źródło: ESTIF
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Niemcy W łochy Hiszpania Francja
Austria Grecja Polska Cypr
Wielka Brytania Szwajcaria Portugalia Belgia
Inni

Lokalizacja największych producentów 
kolektorów słonecznych 

Kolektory płaskie

Kolektory próżniowe

Zabrze (1xP)

W nawiasie przy nazwach miejscowości umieszczono
 informację o liczbie działających w niej producentów 
polskich (P) i zagranicznych (Z)

Włoszczowa (1xP)
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Gliwice (1xZ)
 Dąbrowa Górnicza (1xP)

Nowy Targ (1xP)

Łódź (1xP, 1xZ)

Bydgoszcz (1xZ)
Zamość (1xP)

Kobylanka (1xP)

Poznań (1xP)
Tarnowo Podgórne (1xZ)

Śmigiel (1xP)

Biskupiec (1xP)

Kielce (1xZ)

Piekary Śl. (1xP)

Częstochowa (1xZ)

Chorzów (1xP)

Racibórz (2xP)

Poczesna (1xP)

Bestwinka (1xP)

Gdańsk (1xP)

Warszawa (5xZ)

Kraków (1xZ, 1xP)

Zakopane (1xZ)

Myślenice (1xZ)

Lipinki (1xP)

Łęczyca (1xP)

Wrocław (2xZ)

Dzierżoniów (1xZ)
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Powierzchnia  kolektorów słonecznych 
instalowana w latach 2000-2008

Źródło: badania rynku Instytutu Energetyki Odnawialnej 

Średnie tempo wzrostu –
43%
Średnie tempo wzrostu –
43%
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Finansowanie i 
pomoc publiczna dla 

sektora
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ekofunduszu

Całkowita 
pow. czynna 
zainstalowan
a w latach 
2008-2009 
dzięki 
wsparciu 
Ekofunduszu
- 18,5 tys. 
m2

Ekofundusz

Średni koszt jedn. ok. 3 
tys. zł
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NFOŚiGW
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24 mln zł /rok – kwota wsparcia dla 
energetyki słonecznej termicznej w 

Polsce w latach 2005-2008

Sektory energetyki odnawialnej działające na 
rynkach zielonej energii elektrycznej i biopaliw, poza 
dotacjami na etapie inwestycji, mogą liczyć na 
wsparcie na etapie eksploatacji, w postaci ulg w 
podatku akcyzowym i sprzedaży tzw. zielonych 
certyfikatów. 
Dla porównania w przypadku wsparcia zielonej 
energii elektrycznej na etapie eksploatacji w 2008 r. 
przeznaczono ponad 700 mln zł!!!!!
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Szacunkowe średnioroczne udziały 
procentowe finansowania inwestycji 

słonecznych do 2013r.

Fundusz

Szacowany udział funduszy w 
finansowaniu inwestycji 

słonecznych
RPO 48,0%
WFOŚiGW 28,4%
POIŚ 12,1%
NFOŚiGW 4,9%
Powiatowe i gminne fundusze 
ochrony środowiska 6,7%
Razem 100%

Oszacowana całkowita możliwa skala dofinansowania inwestycji w 
energetyce słonecznej w tym okresie (do 2013r.) wynosząca ok. 280 mln zł

(56 mln zł/rok), dostępna będzie głownie poprzez krajowe fundusze ochrony 
środowiska, z mniejszym niż ma to miejsce w przypadku innych technologii 

OZE udziałem środków UE.
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Wizja rozwoju energetyki 
słonecznej termicznej w Polsce 

wraz z planem działań do 2020r. -
wkład polskiego przemysłu w Plan 

wykonawczy: Ścieżki rozwoju 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii  do 2020 roku 

(Plan działań)

Panel Producentów Urządzeń i Instalatorów 
Systemów Energetyki Słonecznej 
(Panel Słoneczny 20x2020)
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Wkład energetyki słonecznej w 
pokrycie lokalnych potrzeb 

energetycznych w Polsce do 2030 r. 

2005 2010 2015 2020 2030
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słoneczne chłodzenie w
mieszkalnictw ie 

słoneczne chłodzenie w
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przemyśle i rolnictw ie

c.o. w  uslugach i sektorze
publicznym

c.w .u. w  usługach i
sektorze publicznym

Systemy ogrzew ania
sieciow ego (c.o.+ c.w .u.)

c.o. w  mieszkalnictw ie

c.w .u. w  mieszkalnictw ie

Udział energii słonecznej w: 2005 2010 2015 2020 2030 2040
zużyciu zielonego ciepła 0,1% 0,7% 2,9% 7,5% 14,1% 23,0%
zużyciu zielonej energii ogółem 0,1% 0,4% 1,5% 4,4% 7,9% 11,5%
w zużyciu ciepła ogółem 0,0% 0,1% 0,5% 1,8% 4,2% 8,3%

Łącznie 
28 PJ 
(20 mln 
m2) do 
2020r. 

Łącznie 
28 PJ 
(20 mln 
m2) do 
2020r. 
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20 mln m2 kolektorów 
słonecznych na 2020r.
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Proponowane nowe instrumenty 
wsparcia sektora energetyki słonecznej 

Instrument wsparcia Oczekiwany wynik Docelowa grupa Data rozpoczęcia i 
zakończenia 

1. Dotacje, 30% nakładów 
inwestycyjnych

5 mln m2 zainstalowanej 
powierzchni kolektorów 
słonecznych

Właściciele budynków 
jednorodzinnych

2011-2013

2. Dotacje, 50% nakładów 
inwestycyjnych

1,2 mln m2 zainstalowanej 
powierzchni kolektorów 
słonecznych

Sektor publiczny, przemysł i 
rolnictwo

2011-2013

3. Ulgi w podatku 
dochodowym PIT, do 
wysokości 10 tys. zł.

13,7 mln m2 zainstalowanej 
powierzchni kolektorów 
słonecznych

Właściciele budynków 
jednorodzinnych

2012-2017

4. Szkolenia instalatorów i 
ich  certyfikacja w 
ramach 50% 
dofinansowania 
udzielanego przez 
fundusze ekologiczne

30 tys. przeszkolonych instalatorów Instalatorzy systemów 
słonecznych, producenci i 
dystrybutorzy kolektorów 
słonecznych

2013-2020

5. Ogólnokrajowa 
kampania edukacyjno-
informacyjna, 
sfinansowana przez 
fundusze ekologiczne, 10 
mln zł

Zmiana zachowań społecznych 
potencjalnych użytkowników 
instalacji słonecznych 

właściciele i administratorzy 
domów mieszkalnych, obiektów 
turystycznych, szkoły i inne 
ośrodki edukacyjne

2010-2020

6. Wspieranie prac 
badawczych dot. 
energetyki słonecznej, 100 
mln zł, budżet na naukę

Redukcja kosztów instalacji 
słonecznych i szersze zastosowanie 
w budownictwie

Uczelnie (politechniki),
Instytuty,
Laboratoria badawcze,
Jednostki certyfikujące urządzenia 
energetyki słonecznej

2010-2020
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180 mln zł/rok dla 
energetyki słonecznej 

W celu utrzymania wsparcia sektora energetyki słonecznej 
cieplnej w latach 2009-2014 środkami publicznymi na 
wymaganym średnim poziomie 12% całkowitych nakładów 
inwestycyjnych, roczna kwota subsydiów w tym okresie 
powinna sięgać 180 mln zł/rok (jest to skala dotacji 
udzielanych obecnie standartowo 4-5 projektom w innych 
sektorach OZE) i być rozdysponowana w sposób optymalny 
kosztowo, zapewniający powstanie jak największej liczby 
instalacji przy danej puli środków na dofinansowanie i 
najwyższą możliwą jakość produktów i usług trafiających na 
rynek.
Energetykę słoneczną należy, bardziej sprawiedliwie i 

poważniej niż dotychczas, uwzględnić jako beneficjanta w 
kolejnym okresie  programowania funduszy UE (2014-2020).
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Korzyści dla gospodarki
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Redukcja emisji CO2 do atmosfery za 
sprawą energetyki słonecznej 
termicznej wynosząca ok. 30 tys. 
ton/rok w 2005 roku, przy założeniu 
realizacji proponowanego 
scenariusza wzrośnie do niemalże 2,8 
mln ton/rok w roku 2020 i 4,8 mln 
ton/rok w roku 2030.

Redukcja emisji CO2 do atmosfery za 
sprawą energetyki słonecznej 
termicznej wynosząca ok. 30 tys. 
ton/rok w 2005 roku, przy założeniu 
realizacji proponowanego 
scenariusza wzrośnie do niemalże 2,8 
mln ton/rok w roku 2020 i 4,8 mln 
ton/rok w roku 2030.

W 2020 roku liczba miejsc pracy w 
PL wzrośnie do ponad 40 000 
pełnoetatowych stanowisk, 
podczas gdy,  wg prognozy 
Europejskiej Rady Energetyki 
Odnawialnej (EREC) zatrudnienie 
w sektorze energetyki słonecznej 
termicznej w UE w 2020 roku 
wzrośnie do 660 000 miejsc pracy i 
będzie najwyższe w całym  
sektorze OZE.

W 2020 roku liczba miejsc pracy w 
PL wzrośnie do ponad 40 000 
pełnoetatowych stanowisk, 
podczas gdy,  wg prognozy 
Europejskiej Rady Energetyki 
Odnawialnej (EREC) zatrudnienie 
w sektorze energetyki słonecznej 
termicznej w UE w 2020 roku 
wzrośnie do 660 000 miejsc pracy i 
będzie najwyższe w całym  
sektorze OZE.
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Deklaracja Panelu Słonecznego 
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www.ieo.pl/panelsloneczny

Prosimy o poparcie 
zaprezentowanych 

idei poprzez 
indywidualne wpisy 

na stronie oraz 
poprzez 

zamieszczenie 
logotypów 

Prosimy o poparcie 
zaprezentowanych 

idei poprzez 
indywidualne wpisy 

na stronie oraz 
poprzez 

zamieszczenie 
logotypów 
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Kontakt:

Aneta Więcka: awiecka@ieo.pl

Więcej informacji:

www.ieo.pl/panelsłoneczny

Dziękuję za uwagę

http://www.ieo.pl/panels�oneczny
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