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Informacja prasowa 

Jakie są szanse, że do 2020 r. powstanie 80000 instalacji prosumenckich? 

Po długich zawirowaniach z ustawą o OZE, od 1 lipca 2016 r. mamy już przejrzysty system wsparcia w 

zakresie mikroinstalacji. W przeciwieństwie do wcześniej planowanego systemu taryf gwarantowanych 

premiuje on zużycie energii na własne potrzeby, dlatego też wymaga nowego podejścia firm z branży 

fotowoltaicznej. Do połowy 2016 roku w Polsce zainstalowano ponad 150 MW instalacji fotowoltaicznych, 

w których istotny udział stanowią mikroinstalacje o mocy do 40 kW. 

Ministerstwo Energii szacowało, że liczba mikroinstalacji wyniesie do 8 000 na koniec roku. W kolejnych 

latach przyrost ma być jeszcze szybszy, aby w 2020 r. sięgnąć poziomu 80000 instalacji.  

 

Czy nowe regulacje spotkają się z aż tak entuzjastycznym odzewem ze strony rynku i inwestorów? 

Rosnąca konkurencja i malejące ceny modułów fotowoltaicznych to potencjał do dalszych wzrostów tego 

rynku. Branża fotowoltaiczna z dużym optymizmem patrzy na rok 2017, głównie z powodu uruchomienia 

dużych środków z Regionalnych Programów Operacyjnych. Samorządy otrzymają i będą dystrybuować 

wsparcie dla mikroinstalacji prosumenckich.  

Rozwój rynku to większa skala wyzwań, przed którymi stoi branża fotowoltaiczna. To także konieczność 

opracowania wytycznych dla inwestorów, a szczególnie samorządów przygotowujących postępowania 

przetargowe w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu w drugim dniu Targów ENEX w Kielcach 

odbędzie się VIII. Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar+.   
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2 marca 2017 r. spotkają się eksperci, inwestorzy oraz przedstawiciele branży fotowoltaicznej. Poza 

tematyką techniczną i wykonawczą uczestnicy porozmawiają też m.in. o, innowacyjnych rozwiązaniach na 

rynku, systemach magazynowania energii, aspektach prawnych i finansowych. Całość podsumuje 

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przedstawiając doroczny raport na temat rynku 

fotowoltaicznego. Po najświeższe i szczegółowe informacje zapraszamy na stronę wydarzenia 

globenergia.pl/wydarzenia/forumsolar.  

Do zobaczenia podczas Forum Solar+! 

 

GLOBEnergia – Grupa medialna oraz doradcza sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Marka budowana od 2006 roku zaczynając jako 

redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie organizuje szereg cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzi portale internetowe GLOBEnergia.pl 

oraz Termo24.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Prowadzi działalność 

doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiona została dodatkowa forma przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w wersji 

responsywnej, wydawany w cyklu miesięcznym. 
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