
1 
 

 
Aneta Więcka 
Michał Kwasiborski 
Instytut Energetyki Odnawialnej 
 
 

Energetyka słoneczna w Polsce:  
stan rozwoju, aktywność na rynku i perspektywy 

materiał przygotowany studentów i dla kandydatów na studia podyplomowe  
„Inwestycje w odnawialne źródła energii” 

 
 
 
Coroczne badania oraz analizy sprzedaŜy instalacji słonecznych przeprowadzane 

kaŜdego roku przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) potwierdzają, Ŝe rynek kolektorów 
słonecznych, w Polsce wszedł w fazę dynamicznego rozwoju o czym świadczy, z roku na rok, 
szybko rosnąca produkcja oraz sprzedaŜ systemów słonecznych. Lepsza jakość i efektywność 
produkowanych kolektorów oraz ich konkurencyjna cena w stosunku do rosnących kosztów 
eksploatacji tradycyjnych systemów grzewczych to główne czynniki powodujące wzrost 
zainteresowania energetyką słoneczną. W roku 2009 sprzedaŜ kolektorów słonecznych w 
Polsce przekroczyła 144 tyś m2, co stanowi wzrost sprzedaŜy kolektorów słonecznych w 
stosunku do poprzedniego (bardzo dobrego) roku o ponad 11%. Ogółem, na koniec 2009 
roku powierzchnia zainstalowana wynosiła 510 tyś m2; dla porównania łączna powierzchnia 
zainstalowana rok temu wyniosła 365 tyś m2.  
Przedstawiony poniŜej wykres (rys.1) ilustruje powierzchnię kolektorów słonecznych 
instalowanych w Polsce w latach 2000-2009 oraz wielkości skumulowane. 
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Rys.1. SprzedaŜ kolektorów w Polsce w latach 1995-2008   
 

 
Porównując tempo wzrostu sektora energetyki słonecznej termicznej – 39% w 2009 roku, z 
innymi sektorami i branŜami w Polsce moŜna wnioskować, Ŝe naleŜało ono do jednych z 
najwyŜszych spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Pomimo ogólnego 



spowolnienia gospodarczego, dynamika wzrostu sektora energetyki słonecznej w Polsce jest 
porównywalna jedynie z tempem wzrostu nowych technologii.  
Jako jedyny sektor OZE, energetyka słoneczna skutecznie eksportuje swoje wyroby. Eksport 
polskich kolektorów słonecznych stanowi 50% sprzedaŜy kolektorów w Polsce i wynosi od 
ponad kilku lat, średnio ok. 80 tyś m2. Odbiorcami polskich kolektorów są kraje: Niemcy, 
Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Czechy a takŜe 
Słowacja.  
Wg najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej 
Cieplnej (ESTIF) podsumowującego rynek instalacji słonecznej w Europie w 2009r.  Polska pod 
względem sprzedaŜy instalacji słonecznych jest na 9 miejscu w krajach UE 27  z udziałem 3 % 
(zanotowano wzrost - w 2008r.udział wynosił 2%).  Polski rynek kolektorów słonecznych wg 
ESTIF, został zaliczony do jednych z najbardziej obiecujących rynków EU.   
Na mapie (rys. 2) przedstawiono udział sprzedaŜy kolektorów słonecznych w podziale na 
województwa. Największa liczba kolektorów słonecznych instalowana była, podobnie jak w 
roku ubiegłym, w województwach śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Dodatkowo na 
mapie zaznaczono przy pomocy strzałek informację o wzroście/spadku sprzedaŜy kolektorów 
w stosunku do roku 2008. W dziewięciu województwach zauwaŜono wzrost sprzedaŜy, w 
czterech zanotowano spadek, w pozostałych trzech natomiast zaobserwowano sprzedaŜ na 
takim samym poziomie jak w roku 2008. 
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Rys.2 SprzedaŜ kolektorów słonecznych w Polsce w 2009r. w podziale na województwa.  

 
 
Na polskim rynku energetyki słonecznej działa 40  istotniejszych krajowych producentów 
kolektorów słonecznych oraz centralnych przedstawicielstw producentów zagranicznych 
oraz kilkadziesiąt mniejszych firm. Zdecydowana większość producentów krajowych 
zlokalizowana jest w Polsce południowej, w szczególności w województwie śląskim (ok. 25% 



wszystkich firm w Polsce). W pozostałych regionach przewaŜają siedziby dystrybutorów i 
przedstawicielstw firm zagranicznych. 

Obroty na rynku energetyki słonecznej w Polsce w 2009 roku moŜna ocenić na 430  
mln zł, plus wpływy z eksportu netto.  Pod względem finansowania inwestycji słonecznych rok 
2009 był przejściowy, bowiem w 2009 roku praktycznie zakończyła swoją działalność cześć z 
funduszy finansujących zakup kolektorów słonecznych, a rynek jeszcze nie skorzystał z 
nowych instrumentów planowanych do wprowadzenia w 2010 roku. W tabeli 1 
przedstawiono, na czym polegać będą zmiany w systemie wsparcia dotacjami w 2010 roku, 
w stosunku do 2009 roku.  

Tabela 1. Nowe i ustępujące programy wsparcia dla inwestycji słonecznych  

Do 2010r. Od 2010r. 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Program dotacji do zakupu i montaŜu 

instalacji słonecznych udzielany z NFOŚiGW 
Dotacje z powiatowych i gminnych funduszy 
ochrony środowiska 

Regionalne Programy Operacyjne 

Ekofundusz  
 
Rok 2010, a zwłaszcza jego II połowa, zapowiada się interesująco dla branŜy kolektorów 
słonecznych. Uruchomiony zostanie nowy program NFOŚiGW, w ramach którego udzielane 
będą dotacje na zakup i montaŜ kolektorów słonecznych (w formie dopłat na dokonywanie 
częściowych - w wysokości do 45% - spłat kapitału kredytów bankowych). Program 
przeznaczony będzie dla beneficjentów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. 
Realizowany będzie we współpracy z bankami. Wysokość kredytu z dotacją będzie wynosić 
do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeŜeniem, Ŝe jednostkowy koszt 
kwalifikowany nie moŜe przekroczyć 2500 zł/m2. Środki będą rozdysponowane przez 6 sieci 
banków komercyjnych. Na dotacje do spłat rat kapitałowych kredytów na lata 2010-2011 
przeznaczono wstępnie 138 mln zł.  Ponadto, w tym roku moŜna się spodziewać pierwszych 
naborów wniosków do 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na działania 
związane z OZE, w tym dotyczące montaŜu słonecznych systemów grzewczych. RPO nie są 
ze sobą zintegrowane i w zasadzie wsparcie dla energetyki słonecznej w kaŜdym 
województwie naleŜy rozpatrywać indywidualnie. Ogólna kwota środków wstępnie 
alokowana na energetykę słoneczną na lata 2007-2013termiczną w 16 RPO to 190 mln zł. W 
związku z otwieraniem pierwszych konkursów na wnioski z zakresu energetyki, ochrony 
środowiska i OZE o budŜetach pojedynczych projektów do 20 mln zł duŜą popularnością 
cieszą się projekty polegające na tzw. „pakietowaniu” wielu małych inwestycji w kolektory 
słoneczne w jeden duŜy projekt. PoniewaŜ osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o 
dofinansowanie z tych funduszy oraz poniewaŜ skala inwestycji byłaby wówczas zbyt mała 
lub nie uzasadniała ponoszenia wysokich kosztów transakcyjnych na przygotowanie 
dokumentacji i wniosku, z reguły zakładane są lokalne stowarzyszenia skupiające 400-700 
indywidualnych inwestorów (zazwyczaj właścicieli domów jednorodzinnych). Zgłaszają się oni 
z akcesem do wniosku zbiorowego, wypełniając ankietę i kierując się zazwyczaj własną 
oceną, czy ich dom spełnia warunki wystarczającego nasłonecznienia do instalowania 
kolektorów słonecznych oraz w pewnym zakresie starając się wyszacować wysokość kosztów 
zaopatrzenia w ciepłą wodę i moŜliwe korzyści.  

Energetyka słoneczna termiczna nie wymaga tak duŜego i kosztownego systemu 
wsparcia jak inne technologie OZE, ale w perspektywie do 2020 roku niezwykle waŜny jest 
stabilny system wsparcie i jego przewidywalność na kilka lat do przodu oraz organiczny, tak 
jak dotychczas, rozwój rynku wg jasnej wizji (mapy drogowej). We wrześniu 2009r. powstał 
raport opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z przedstawicielami 
krajowego przemysłu energetyki słonecznej zgrupowanego w „Panelu Słonecznym 20 x 
2020”, którego celem było przedstawienie potencjału gospodarczego i kierunku rozwoju 
energetyki słonecznej cieplnej, gwarantującego wdroŜenie przez Polskę dyrektywy UE o 
promocji stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). W szczególności raport, 
potwierdzający duŜe moŜliwości wykorzystania zielonego ciepła, w tym energetyki słonecznej 
w efektywnej realizacji celów wynikających z ww. dyrektywy, powinien być wykorzystany w 
„Krajowym planie działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” 
(„KPD”). Wg wykonanych w niniejszym raporcie analiz realny wkład energetyki słonecznej 
cieplnej w pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło i chłód wynosi prawie 28 000 TJ 



na 2020 r., co odpowiada blisko 20 mln m2 powierzchni kolektorów słonecznych. W 
najbliŜszych 2-3 latach rozwijać się będzie dalej intensywnie rynek najbardziej sprawdzonych 
aplikacji termicznej energetyki słonecznej w postaci przygotowania c.w.u. w domach 
mieszkalnych, ale coraz częściej takŜe w sektorze publicznym i w usługach oraz jako 
wspomaganie systemów ciepłowniczych (scentralizowanych). W następnej kolejności na 
rynku krajowym zaczną się pojawiać słoneczne systemy ogrzewania, a potem takŜe 
chłodzenia, poszerzając moŜliwości krajowego przemysłu energetyki słonecznej i 
instalatorów. Przewiduje się takŜe dalszy wzrost eksportu urządzeń energetyki słonecznej, 
przede wszystkim  do krajów UE, w tym coraz bardziej takŜe do nowych krajów członkowskich 
z Europy Środkowej, ale takŜe do krajów azjatyckich i USA.  
 


