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FVe - integrator rozwiązań PV

FV Energia - integrator projektów fotowoltaicznych w 

Polsce dla końcowych odbiorców energii, deweloperów 

oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.



nasza misja

wspieranie transformacji polskiego rynku 

energetycznego poprzez wdrażanie skalowalnych 

rozwiązań fotowoltaicznych.



kontekst UE
opracowanie European Commission, Joint 

Research Centre, via Enrico Fermi 2749, 

21027 Ispra (VA), Italy

JRC Science Hub

https://ec.europa.eu/jrc

https://ec.europa.eu/jrc


kontekst UE

▪ globalny potencjał PV na koniec 2019 wyniósł 650 GW 

▪ produkcja pokrywa 4% globalnego 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)



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

▪ 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



PV na aukcjach OZE
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Prognozy



Porównania



Szanse

▪ wykorzystanie potencjału dachów

▪ wykorzystanie parkingów terenowych, 

niezagospodarowanych terenów w sąsiedztwie dużych 

odbiorców energii 

▪ rozwój instalacji komercyjnych (bez aukcji, model PPA)



Bariery do usunięcia
▪ uproszczenie procedur związanych z budową linii 

bezpośredniej (łącznie z pozwoleniem na budowę źródła, 

bez wymogu zgody Prezesa URE)

▪ umożliwienie sprzedaży sąsiedzkiej bez koncesji lub tylko 

przy koncesji wytwórczej

▪ podnoszenie limitu instalacji prosumenckich (docelowo do 

500 MW)

▪ rozbicie koszyków aukcyjnych wg. technologii

▪ skrócenie okresu na wydanie warunków przyłączeniowych 

źródła PV (obecnie 150 dni)
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