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• placówka badawcza i rozwojowa powołana w 1974 roku przez federalny Departament Energii;

• od 1977 r. prowadzi prace w zakresie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i 
zrównoważonego transportu;

• współpracuje z biznesem i uczelniami technicznymi, organizacjami międzynarodowymi, 
agencjami federalnymi i stanowymi w USA;

• ok. 1/4 rocznego budżetu w 2020 NREL przeznaczyła na projekty związane z energią 
słoneczną;

• regularnie publikuje raporty i analizy o OZE w USA.

https://www.nrel.gov/


najsłynniejszy wykres - historia technologii PV mierzona efektywnością modułów



czemu sięgamy do danych z USA?

• dwa kraje przodują w 
inwestycjach OZE na świecie -
Chiny i USA;

• mają one też największy wpływ 
na światowe trendy w sektorze 
PV (produkcja ogniw i modułów 
PV oraz ich ceny);

• Chiny, Europa, USA i Indie 
łącznie tworzą 2/3 światowego 
rynku PV (171 GWp instalacji 
przyłączonych w 2021 roku);

• dostępność i przejrzystość 
danych i informacji rynkowych z 
USA;

• analizujmy doświadczenia lidera i 
uczmy się na nich.



mapy klimatyczne USA - Europa – PL

kontynenty, kraje, stany i regiony

wspólny mianownik uzysk z PV kWh/kWp

https://solargis.com/maps-and-gis-data/overview

https://solargis.com/maps-and-gis-data/overview






roczne uzyski z PV mierzone w kWh/kWp

• USA 800 – 2.000

• Europa 800 – 1.900

• Polska 950 - 1.200



sektor PV w USA

• specyfika USA - technologie CSP, wzloty i upadki firm z tego sektora, duża skala inwestycji;

• w 2021 r. na giełdę weszła firma Heliogen - deweloper systemów CSP;

• w 2021 r. w USA zainstalowano łącznie systemy PV o mocy ok. 27 GWp.

otoczenie prawne

• ustawodawstwo federalne - Infrastructure Investment and Jobs Act (1,2 bln USD), Build Back Better Act

(2,2 bln USD, obecnie zablokowana w Senacie);

• kredyty (ulgi) podatkowe (Investment Tax Credit);

• ustawodawstwo stanowe.



skumulowane instalacje PV w podziale na segmenty wg. mocy MWp (DC)



skumulowane instalacje PV w poszczególnych stanach wg. mocy MWp (DC)



Kalifornia

debata o zmianie systemu rozliczeń prosumentów w Kalifornii 

(net metering => net billing) znanej jako NEM 3.0

• zmiana wprowadzana po 20 latach istnienia obecnego systemu;

• propozycja wychodzi od władz stanu;

• rola stanowych OSD (Southern California Edison, Pacific Gas & 

Electric, Sempra Energy) i związków zawodowych jako 

promotorów zmian;

• argumenty socjalne i techniczne (dyskryminacja mniej 

zamożnych obywateli, stan sieci i konieczne inwestycje na jej 

modernizację);

• główne elementy propozycji:

(1) zmniejszenie stawki za energię oddaną do sieci z 

20/30 centów do 5 centów za kWh, 

(2) stała miesięczna opłata za posiadanie instalacji w 

wysokości $8 za kWp („podatek od słońca”),

(3) działanie wstecz uzupełnione o opcje finansowe

za instalację magazynu energii.



debata o zmianie systemu rozliczeń prosumentów w Kalifornii c.d. - argumenty w dyskusji

cytaty (bez oceny)

• mniej zamożni odbiorcy energii subsydiują net metering;

• właściciele systemów PV za darmo korzystają z sieci i obciążają ją ponad jej możliwości techniczne;

• właściciel PV powinien uzyskiwać wynagrodzenie za wartość, którą oddaje do sieci (nie tylko energia ale i uniknięte 

inwestycje oraz koszty przesyłu i dystrybucji);

• wyłączenia energii i stuletnie transformatory;

• pożary i sieć elektroenergetyczna;

• postulat wprowadzenia minimalnej opłaty za energię dla odbiorcy i przejęcia wszystkich kosztów dystrybucji i innych opłat 

(w tym subsydiów wliczanych w taryfy) w ciężar budżetu stanowego;

• taryfy dynamiczne (DSR) – w Kalifornii korzysta z nich tylko 2% odbiorców, a w Oklahomie 20%.

na początku lutego 2022 California Public Utilities Commission (CPUC) bezterminowo zawiesiła prace nad 

proponowaną zmianą.



porównania proponowanych zmian w Kalifornii z dokonaną w 2021 zmianą sposobu rozliczania 

prosumentów w Polsce od 1.04.2022

• pokusa łatwych analogii;

• różnica w poziomie merytorycznym debaty, w jej przebiegu i konsekwencjach;

• nie zmienia się polityka stanu Kalifornia na rzecz dekarbonizacji;

• zmiany prawne na poziomie stanu nie mają wpływu na federalne ulgi podatkowe;

• zużycie energii per capita w PL i w USA (4x);

• debata kalifornijska przypomina nieco dyskusję w Polsce w zakresie wyboru modelu wprowadzania 

OZE: (1) scentralizowany, czy (2) rozproszony.



średnie ceny systemów PVśrednie ceny modułów – świat vs. USA

• COVID i zaburzenia globalnej logistyki w latach 2020 i 2021 spowodowały 

wzrost cen modułów począwszy od 2 kw. 2021;

• w roku 2022 mogą trwać zaburzenia łańcuchów dostaw, co będzie wpływać 

na ceny modułów;

• obok cen gotowych modułów, dla rynku istotne są też zmiany cen krzemu 

krystalicznego i ogniw (wykres na następnym slajdzie);

• aspekty polityczne i etyczne (praca niewolnicza, prześladowanie Ujgurów).



ceny krzemu, ogniw i modułów (poli- i monokrystalicznych)



wnioski dla polskiego elektroprosumenta i firm/stowarzyszeń sektora PV w PL

• potrzeba rozbudowy zaplecza badawczo – rozwojowego sektora PV na bazie istniejących placówek np. laboratorium w 

Kozach http://www.imim.pl/lf , które istnieje od 1977 roku!

• konieczność integracji i spójności działań firm i stowarzyszeń sektora PV wobec działań władz i sektora WEK => 

przykładem braku spójności jest sytuacja z roku 2021, kiedy wprowadzono zmiany systemu rozliczeń prosumentów, a 

równocześnie podpisano fasadowe porozumienie sektora PV z Ministerstwem Klimatu;

• zwiększanie kompetencji firm sektora PV – szkolenia dla wiedzy a nie dla zaświadczenia.

http://www.imim.pl/lf
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