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▪ The Rooftop Potential for PV Systems In the European 

Union to deliver the Paris Agreement, European Energy 

Innovation, wiosna 2018

https://ec.europa.eu/jrc


konteksty

▪ globalny potencjał PV na koniec 2019 wyniósł 650 GW 

▪ produkcja pokrywa 4% zapotrzebowania na energię

▪ 23% mocy zainstalowane jest w Europie i pokrywa 4,8%

potrzeb energetycznych UE (518 GW na koniec 2018)

▪ moc instalacji PV w Polsce przekroczyła na koniec roku 

2019 1,3 GW (wzrost o 158% do roku 2018)

▪ cel procentowy dla OZE do roku 2030 – 32 %

▪ UE musi zwiększyć produkcję energii z OZE do co najmniej 

65%, przy udziale produkcji z PV = 440 TWh/rok 



potencjał dachowych systemów PV 

w UE

▪ 25% zużycia energii w UE może być zaspokojone przez produkcję z 

dachowych systemów PV

▪ pełne wykorzystanie potencjału instalacji dachowych PV w UE 

pozwoliłoby na produkcję 1500 TWh/rok

▪ zakładany dla UE potencjał produkcji energii z instalacji dachowych 

do roku 2030: 467 TWh/rok



% powierzchni dachowych z PV do spełnienia 

celu z Porozumienia paryskiego

▪ na obszarze Benelux dla wypełnienia celu 

konieczne jest wykorzystanie ponad 60% 

powierzchni dachowych, pozostałe kraje 

członkowskie UE mieszczą się poniżej 50%;

▪ Polska wymaga zabudowy 20 – 30% 

dostępnych powierzchni.



potencjał dachowych 

systemów PV i LCOE

kolumna = całkowity 

dostępny potencjał 

dachowych systemów PV 

= produkcja energii w 

GWh/rok przy 100% 

wykorzystaniu dostępnych 

powierzchni dachowych. 



potencjał dachowych 

systemów PV w PL

▪ dostępna dla PV powierzchnia dachowa w Polsce = 469 km2

▪ potencjał techniczny dachowego PV = 30,91 TWh/rok

▪ 30 % wykorzystanie naszych dachów pod PV pozwoli na 

osiągnięcie celów produkcji energii z OZE w 2030 r. 



dlaczego dachowe systemy PV?

▪ wykorzystanie dostępnych powierzchni 

▪ konsumpcja energii w miejscu jej generacji (ograniczenie 

ryzyk sieciowych)

▪ minimalizacja kosztów dystrybucji energii

▪ zaspokajanie rosnących potrzeb energetycznych 

w pobliżu budynków (elektromobilność) 

▪ zwiększenie wartości nieruchomości

▪ poprawa charakterystyki energetycznej budynku poprzez 

dalszą elektryfikację



PV w PL 2020

popularność PV przyczyny:

▪ system aukcyjny dla instalacji do 1 MW – od 2016 do 2019 

w aukcjach przyjęto 1.749 ofert

▪ zwiększenie limitu prosumenckiego do 50 kW i 

rozszerzenie katalogu prosumentów

▪ program Energia Plus – dofinansowanie 5.000 zł

▪ program Agrorenergia

▪ podatkowa ulga termomodernizacyjna

▪ wzrost cen energii (zrealizowany i spodziewany)



PV na aukcjach OZE

podsumowanie aukcji:

▪ od 2016 do 2019 w aukcjach przyjęto 1.749 ofert w 

koszyku do 1 MWh

▪ łącznie zakontraktowano 26 TWh energii na okres 15 lat, 

czyli 1,7 TWh rocznie

▪ w 2020 aukcje w koszyku do 1 MW mają przynieść 

7,4 TWh w i 15 TWh w koszyku powyżej 1 MW

▪ PV wygrywa aukcje do 1 MW a wiatr powyżej 1 MW

▪ władze nie są skłonne podzielić obu koszyków wg. 

technologii



rynek

segment odbiorca model biznesowy dojrzałość

+/- 10 kW dom jednorodzinny, małe gospodarstwo rolne prosument 8

50 kW

mikro i małe przedsiębiorstwo, średnie 

gospodarstwo rolne, wspólnota/spółdzielnia 

mieszkaniowa

prosument 4

do 500 kW
średnie przedsiębiorstwo, duże gospodarstwo 

rolne
komercyjny (autokonsumpcja, PPA) 3

powyżej 500 kW duże przedsiębiorstwo komercyjny (autokonsumpcja, PPA) 1

dojrzałość segmentu w skali od 1 do 10 – szacunek własny



konkluzje

▪ polski rynek PV rośnie przy udziale bodźców politycznych i 

rynkowych

▪ obserwujemy przejście od modelu w 100% dotacyjnego do 

komercyjnego (dojrzewającego)

▪ zmienność polityk i zmienność rynku (przy wysokim 

poziomie regulacji
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