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1 WSTĘP 

W dekadzie obowiązywania Pakietu klimatycznego UE „3 x 20%”sektor produkcji zielonej energii 
zalicza się zazwyczaj do tzw. „gospodarki niskoemisyjnej”. Ale rozwój gospodarki niskoemisyjnej 
stwarza okazję do rozwoju znacznie bardziej innowacyjnego sektora produkcji urządzeń dla 
energetyki odnawialnej, który jest jednym z ważniejszych składników tzw. „zielonej gospodarki”. Oba 
sektory, produkcji zielonej energii i produkcji urządzeń wpisują się w „zielony rozwój gospodarki” 
czyli taki model rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym szczególną uwagę zwraca się na kwestie 
ochrony środowiska. Sektor zielonej gospodarki wspierany jest przez rządy zarówno z punktu 
widzenia realizacji celów środowiskowych jak i społecznych i gospodarczych.  
 
W krajowej nomenklaturze nie występuje pojęcie „przemysłu urządzeń energetyki odnawialnej”. 
Dotychczas nie ma wyodrębnionego formalnie takiego działu przemysłu ani nawet branży, dlatego 
trudno ten sektor badać i monitorować oraz wspierać. W statystyce nie funkcjonuje  nawet pojęcie 
„przemysłu urządzeń dla energetyki”. Ale, po raz pierwszy, z perspektywy polityki państwa 
problematyka produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce została uwzględniona w 
„Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”, gdzie zwrócono uwagę na potrzebę i zasadność 
stymulowania rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej oraz wspierania 
przedsiębiorców zainteresowanych produkcją urządzeń lub ich elementów wykorzystywanych w 
instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE).  
 
Problem zaopatrzenia krajowych inwestorów w urządzenia do realizacji nowych projektów został 
dostrzeżony już w 2007 roku, wobec uruchamiania w Polsce  środków z funduszy UE 2007-2013 na 
dotacje do nowych inwestycji (jeszcze przed kryzysem gospodarczym), kiedy istniała poważna obawa 
o możliwości zaopatrzenia w urządzenia dla OZE i pozyskania ich z importu w sytuacji niepełnego 
pokrycia potrzeb produkcją krajową. Znaczenie tej problematyki, niezależnie od ciągle trwającego 
światowego spowolnienia gospodarczego, narasta także z powodu nowych zobowiązaniach Polski 
wobec UE w okresie do 2020 roku, wynikających z dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Pogłębia ją ogólnoświatowy, trwały boom inwestycyjny 
na zielone technologie. Światowy przemysł produkcji urządzeń, pomimo pewnego zahamowania w 
okresie 2007/2008, ponownie w niektórych branżach i regionach świata nie zaspokaja w pełni 
rosnących potrzeb inwestorów. Stwarza to szanse w Polsce nie tylko na rozwój krajowego przemysłu 
na rzecz pokrycia potrzeb rynku wewnętrznego ale i na eksport.   
 
Badaniu stanu oraz możliwości rozwoju krajowego przemysłu w tym zakresie, możliwościom 
wsparcia i warunkom efektywnego wykorzystania pomocy publicznej oraz wskazaniu priorytetowych 
kierunków działań poświęcona jest niniejsza praca. Ocena istniejącego stanu podaży na rynek krajowy 
urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych została poprzedzona ogólną analizą 
krajowych scenariuszy rozwoju odnawialnych źródeł energii, pod kątem oszacowania 
zapotrzebowania krajowych inwestorów na urządzenia do wytwarzania OZE do 2020 r. Podjęto próbę 
identyfikacji możliwości eksportu urządzeń energetyki odnawialnej, w szczególności do państw UE, 
oraz omówiono możliwości pogłębionej współpracy technologicznej i kooperacji pomiędzy firmami w 
trzech wybranych krajach członkowskich UE, o dużych rynkach OZE i znaczącym potencjale 
przemysłowym lub przewidywanym szybkim tempie rozwoju inwestycji w obszarach rozwijanych 
intensywnie także w naszym kraju. Do krajów o dużym potencjale przemysłowym w branży OZE 
(potencjał kooperacji w łańcuchu dostaw urządzeń), a jednocześnie o dużych rynkach wewnętrznych 
(eksport) zaliczać można np. Niemcy i Hiszpanię. Przykładem kraju o  przewidywanym   szybszym od 
średniej w UE (wobec zapóźnień w stosunku do potencjału) tempie rozwoju w rynku technologii 
rozwijanych w Polsce są Włochy. Generalnie wysoki stopień rozwoju przemysłu energetyki 
odnawialnej w tych krajach, dobre udokumentowanie danych statystycznych i trendów oraz podobne, 
zróżnicowane odnawialne zasoby energii i możliwości kooperacyjne, wydają się stanowić dobry punkt 
wyjścia do uogólnień i podobnych analiz w przyszłości dla innych krajów UE i regionów świata.  
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Niniejsza praca jest trzecią próbą inwentaryzacji i skatalogowania (klasyfikacji) oraz zaktualizowania 
stanu rozwoju sektora produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej. Pierwsza, wstępna  praca na 
podobny temat tj. „Ocena stanu i perspektywy produkcji krajowej urządzeń dla energii odnawialnej”1 
została wykonana na zamówienie Ministerstwa Środowiska w Instytucie Energetyki Odnawialnej w 
2007 r. Celem pracy była przede wszystkim ocena możliwości pokrycia potrzeb inwestorów - 
beneficjentów wsparcia z funduszy UE na inwestycje w OZE w latach 2007-2013. Wyniki ówczesnych 
badań prowadziły do wniosku, że krajowy potencjał produkcyjny istnieje i jest rozwojowy, ale w 
znacznym stopniu w okresie do 2013 roku  trzeba będzie się oprzeć na imporcie. Nie były wówczas 
badane możliwości eksportu urządzeń. W br. Ministerstwo Środowiska przeprowadziło jednak 
badania rynku krajowych  „zielonych technologii” (wśród nich także wybranych technologii OZE), 
również pod kątem eksportu w ramach programu „Akcelerator Zielonych Technologii” (GreenEvo). 
Wyniki badań, zawarte m.in. w raporcie dla Ministerstwa Środowiska „Rynek polskich zielonych 
technologii środowiskowych”2 wskazują na trudności krajowego przemysłu w wykorzystaniu szans, 
jakie daje rozwijający się rynek światowy, a jednocześnie na rosnącą konkurencję na rynku 
wewnętrznym i potrzebę wsparcia rozwoju tej nowej dziedziny gospodarki ze strony państwa.  
 
Autorzy niniejszego opracowania skorzystali z wyników ww. prac i elementów wykorzystanych w nich 
metodyk. Jednak w dalszym ciągu istnieją problemy z identyfikacją źródeł pozyskania danych, ich 
spójnością oraz problemy metodologiczne związane z ich grupowaniem i klasyfikowaniem. Wstępna 
analiza struktury krajowego przemysłu (gospodarki) oraz istniejących i pojawiających się na rynku 
nowych przedsiębiorstw produkujących urządzenia na rzecz sektora OZE, skłoniła do wykonania 
pogłębionej analizy dla gałęzi przemysłu, które dotychczas nie były związane z produkcją urządzeń a 
nawet komponentów dla OZE. W szczególności dokonano wstępnego przeglądu takich przemysłów jak 
zbrojeniowy, stoczniowy czy elektromaszynowy które szukają alternatyw (jak np. dwa pierwsze ww.) 
lub poszerzają dotychczasowy asortyment produkcji o nowe urządzenia z obszaru „zielonych 
technologii”. Jest jednak wiele innych obiecujących dla OZE przemysłów jak lotniczy, samochodowy, 
elektroniczny, czy np. przemysł maszyn rolniczych, których możliwości wejścia na rynek produkcji 
urządzeń OZE są na tym etapie trudne do określenia i gdzie całkowicie brakuje danych statystycznych. 
Niezbędne byłyby tu zatem bezpośrednie i kompleksowe badania ankietowe. 
 
Problem stanowi też wyodrębnienie urządzeń i komponentów oraz ich pogrupowanie w ramach 
poszczególnych przemysłów i w ramach rodzajów OZE oraz poszczególnych technologii. Podstawowy i 
oficjalny system klasyfikacyjny – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – tylko częściowo 
uwzględnia całą złożoność i specyfikę sektora energetyki odnawialnej. Wśród „produktów” 
zdecydowanie szerzej uwzględnione są nośniki energii, w tym: biopaliwa (substytut oleju napędowego 
(diester - biodiesel) z roślin oleistych, otrzymywany w procesie ekstrakcji oleju i przetworzenia; 
etanol pochodzący z fermentacji roślin zawierających cukier i/lub skrobię, wykorzystywany w 
transporcie) – PKWiU 24.66.48-93.00; energia elektryczna wytwarzana w elektrociepłowniach (i 
elektrowniach) wykorzystujących (…) biomasę lub odpady – PKWiU 40.11.10-20.00; energia 
elektryczna wytwarzana w elektrowniach wodnych – PKWiU 40.11.10-72.00;  energia elektryczna 
wytwarzana w elektrowniach wiatrowych PKWiU 40.11.10-73.00; energia elektryczna wytwarzana w 
ogniwach, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, podłączonych do krajowego 
systemu elektroenergetycznego  PKWiU 40.11.10-75.00; energia elektryczna wytwarzana w źródłach 
wykorzystujących energię geotermalną, podłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego  
PKWiU 40.11.10-77.00 oraz ciepło ze źródeł geotermalnych – PKWiU 40.30.10-00.14; ciepło ze 
spalania biogazu – PKWiU 40.30.10-00.15.  
 
Urządzenia energetyki odnawialnej są w oficjalnym systemie klasyfikacyjnym ujęte jedynie 
szczątkowo z jednym konkretnym wpisem „kolektory słoneczne” - PKWiU  29.72.14-00.40 oraz 

                                                 
 
 
1 Wiśniewski G. (red): „Ocena stanu i perspektywy produkcji krajowej urządzeń dla energii odnawialnej”. Instytut Energetyki 
Odnawialnej, Warszawa, 2007 r. http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_details/92-ocena-stanu-i-perspektywy-produkcji-
krajowej-urzdze-dla-energii-odnawialnej.html  
2 Wrzesiewski & Miler s.c. „Rynek polskich zielonych technologii środowiskowych”. Opracowanie cząstkowe, (niepublik.) 
wykonane w ramach programu GreenEvo dla Ministerstwa Środowiska. Warszawa 2010 r. 
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uogólnioną kategorią „Piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie 
wymienione” – PKWiU  29.72.14. Taka sytuacja w zakresie klasyfikacji gotowych urządzeń energetyki 
odnawialnej, poza problemami przy próbach określenia obowiązującej stawki VAT i 
uniemożliwieniem np. względnie prostego wprowadzenia ulg podatkowych dla producentów 
urządzeń, jest też nieprzydatna do systemowej klasyfikacji urządzeń w przemyśle energetyki 
odnawialnej.  
 
W tej sytuacji, na potrzeby niniejszej pracy, dokonano najprostszego, rodzajowego pogrupowania 
krajowego przemysłu energetyki odnawialnej. W podgrupy urządzeń połączono na poziomie 
indywidualnym rodzaj odnawialnych zasobów energii z rodzajem wytwarzanego w nich nośnika 
energii. Przyjęto następujący sposób grupowania urządzeń i technologii: 
 

1) energetyka wiatrowa: elektrownie wiatrowe do 100 kW i powyżej 100 kW oraz morskie 
elektrownie wiatrowe  

2) przetworniki energii promieniowania słonecznego: kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe) 
i systemy fotowoltaiczne 

3) biogazownie: rolnicze, na oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach  
4) wytwórnie biopaliwa: bioetanolu i biodiesela 
5) kotły na biopaliwa stałe (biomasę): ciepłownicze, energetyczne 
6) małe elektrownie wodne 
7) systemy geotermalne: ciepłownie geotermalne (geotermia głęboka), indywidualne systemy 

grzewcze (geotermia płytka we współpracy z pompami ciepła). 
 
Tam gdzie było to niezbędne, urządzenia podzielono dodatkowo z uwagi na ich znaczenie w 
instalalacji OZE i w łańcuchu dostaw na: a) zasadnicze i b) towarzyszące, oraz z uwagi na zasadniczy 
cel i przeznaczenie produkcji na c) specyficzne dla OZE i d) niespecyficzne (o wielorakim 
przeznaczeniu i zastosowaniach). Tam, gdzie było to możliwe, analiza rynku na urządzenia w każdej z 
ww. podgrup została poszerzona o  montaż podzespołów i produkcję elementów towarzyszących oraz 
urządzeń pomiarowych i naukowo-badawczych. 
 
Oprócz problemów związanych ze zdefiniowaniem na potrzeby pracy pojęcia „urządzenia dla 
energetyki odnawialnej” (jako produktu wprowadzanego na rynek OZE) zaszła konieczność 
zdefiniowania na potrzeby pracy pojęcia „producenta urządzeń dla OZE. Definicja producenta jest 
zatem bardzo szeroka. Ze względów metodycznych oraz z uwagi na brak dostępnych informacji 
statystycznych o producentach sensu largo, na potrzeby niniejszej pracy skupiono się w 

szczególności na producentach w sensie „wytwarzania produktu na terenie kraju” oraz na 
zasadniczych i technologicznie specyficznych dla branży OZE produktach występujących w 

poszczególnych branżach (rodzajach) OZE. Lista zidentyfikowanych przedsiębiorstw znajduje się w 
załączniku nr 1 do opracowania. W mniejszym zakresie poświęcono uwagę importerom i instalatorom 
oraz urządzeniom stosowanym w sektorze OZE, ale niespecyficznym dla OZE (towarzyszącym) i 
występującym także w wielu innych branżach.  
 
Zasadniczym źródłem danych do ekspertyzy były: baza danych małych i średnich przedsiębiorstw 
Instytutu Energetyki Odnawialnej opracowana m.in. w ramach projektów UE (6 PR) o akronimach 
RESCUE i FIRE, katalogi branżowe, strony internetowe producentów urządzeń, katalogi wystawców na 
targach poświęconych energetyce odnawialnej (w tym krajowych jak POLEKO, ENEX, CENERG i 
zagranicznych: RENEXPO, ESTEC, EWEC), ogólnodostępne bazy danych przygotowane z myślą o 
odbiorcach i użytkownikach, w tym baza danych Ministerstwa Gospodarki. Wykorzystano też 
zestawienia i artykuły przeglądowe dotyczące przemysłu energetyki odnawialnej publikowane w 
czasopismach naukowo-technicznych i branżowych, a w szczególności w „Czystej Energii” oraz 
„Aeroenergetyce” i „Magazynie Instalatora”. 
 
W przypadku jakichkolwiek dalszych uwag lub dostrzeżonych nieścisłości prosimy o ich przekazanie 
na adres Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej biuro@ieo.pl.  
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2 WPROWADZENIE DO RYNKU URZĄDZEŃ ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ 

 
Energetyka odnawialna jest najszybciej się rozwijającym sektorem w światowej energetyce i staje się 
istotnym elementem przemysłu produkcji urządzeń i dostaw zielonych technologii, w szczególności w 
krajach Unii Europejskiej, która jest dalej liderem w zakresie energetyki odnawialnej, ale też np. w 
Chinach, które dążą do roli światowego lidera w tej dziedzinie  i USA, które w inwestycjach w zieloną 
energetykę upatrują szansy na przełamanie kryzysu gospodarczego.  
 
Z punktu widzenia przemysłu produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej liczą się zdolności 
produkcyjne (moce zainstalowane) i dynamika ich zmian w sensie inwestycji budowlano-
montażowych oraz odnowy majątku. W dalszym ciągu światowe bilanse energetyki odnawialnej 
zdominowane są przez niekomercyjne wykorzystanie biomasy na cele cieplne (w tradycyjnych 
paleniskach) oraz tzw. dużą energetykę wodną do produkcji energii elektrycznej. Te sektory, silnie 
wpływając tradycyjnie na bilanse energii z OZE, a znacznie mniej na nowe inwestycje, nie są 
szczególnie atrakcyjne dla krajowych producentów urządzeń. Ponadto istnieją zasadnicze problemy z 
wiarygodnymi statystykami dotyczącymi lokalnego wykorzystania biomasy i ew. skali inwestycji w 
tym sektorze. Niezwykle szybko rozwijają się jednak inne tzw. „nowe technologie” OZE i zaczynają 
decydować nie tylko o skali   inwestycji w energetyce odnawialnej, ale w całej energetyce. 
 
W tabeli 2.1 przedstawiono w postaci syntetycznej światowe, europejskie i krajowe inwestycje w 
nowe technologie OZE oraz podano rozkład mocy (zdolności produkcyjnych) zainstalowanych z 
podziałem na trzy zasadnicze rynki: energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych (biopaliw). W 
celach porównawczych rynek biopaliw wyrażany zazwyczaj w liczbach obrazujących produkcję roczną 
w litrach (tonach) sprowadzono do umownych zdolności produkcyjnych wyrażonych w GW. W tabeli 
pominięto technologie „tradycyjne”, o zanikającej skali inwestycji choć mające jeszcze w dalszym ciągu 
znaczące udziały w rynku paliw i energii. W tabeli przedstawiono też udziały Polski w mocach 
zainstalowanych w nowych technologiach na świecie i w UE oraz szacunkowe udziały Polski w 
inwestycjach zrealizowanych w 2009 r.  
 
Analiza danych w tabeli prowadzi do wniosku, że na świecie zdolności produkcyjne „nowych 
technologii” OZE (695 GW)  są podzielone prawie w równych częściach (po ok. 43%) pomiędzy rynki 
energii elektrycznej i ciepła, a niemalże 14% jest zainstalowane  w wytwórniach biopaliw. Nowe 
technologie OZE o najwyższych globalnych mocach zainstalowanych to kolektory słoneczne (do 
podgrzewania wody) – 180 GW i elektrownie wiatrowe – 158 GW.  Udział Polski w światowych 
zdolnościach produkcyjnych w zakresie „zielonej energii” to ponad 0,3%, a w UE prawie 1,2%. Z uwagi 
na dynamikę przyrostów mocy i skalę nowych inwestycji w 2009 r. (łącznie ok. 754 mln Euro), wyższe 
są udziały Polski w nowych inwestycjach w 2009 r. w obszarze nowych technologii; odpowiednio 
prawie 0,7% na świecie i 1,5% w UE. W 2009 r. Polska miała największe udziały w zdolnościach 
produkcyjnych w sektorze biopaliw (w UE 3,8%) w tym w szczególności w przypadku biodiesla. 
 
Jeżeli jednak przyjrzeć się bliżej strukturze samych nowych inwestycji w 2009 r. to okazuje się (tabela 
2.1.), że na końcowy wynik finansowy krajowego sektora OZE (754 mln Euro) w największym stopniu 
wpłynęły inwestycje w sektor wytwarzania energii elektrycznej z OZE (598 mln Euro), następnie w 
nowe technologie produkcji zielonego ciepła (ponad 99 mln Euro), podczas gdy istotnych inwestycji w 
nowe moce produkcyjne w sektorze bioetanolu  nie zanotowano (podobna sytuacja miała miejsce w 
2008 r.) natomiast wzrost zdolności produkcyjnych w sektorze biodiesla, jako efekt zakończenia w 
2009 r. wcześniej rozpoczętych inwestycji, szacować można na równoważnik inwestycji rzędu 50 mln 
Euro.  
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Tabela 2.1. Syntetyczne (szacunkowe) wskaźniki wielkości rynków energetyki odnawialnej: 
dotychczasowa sprzedaż urządzeń (moce zainstalowane) oraz globalne obroty na rynku nowych 
technologii energetyki odnawialnej w 2009 r. na świecie, w UE i w Polsce (opracowanie własne) 
 Wskaźnik/technologia OZE  Jedn. Świat3 UE4 Polska5 Udział PL  w 

świecie [%] 
Udział 
PL  w 
UE [%] 

Inwestycje w nowe zdolności 
produkcyjne w 2009 r.  

mld 
Euro 

107,914 50,360 0,754 0,70% 1,50% 

Moc elektryczna OZE (bez dużych 
elektrowni wodnych) 

GWe 305 127,5 1,233 0,40% 0,97% 

Moc elektrowni wiatrowych GWe 158 75 0,725 0,46% 0,97% 
Moc elektryczna systemów na 
biomasę  

GWe 54 24 0,324 0,60% 1,35% 

Mała energetyka wodna GWe 60 11,6 0,183 0,31% 1,58% 
Moc systemów PV GWe 21 16 0,001 0,00% 0,01% 
Moc elektryczna systemów 
geotermalnych  

GWe 11 0,9 0 0,00% 0,00% 

Moc cieplna OZE  GWc 300 44,6 0,4086 0,14% 0,91% 
Moc cieplna kolektorów 
słonecznych  

GWc 180 22 0,357 0,20% 1,62% 

Moc cieplna brutto systemów 
geotermalnych  

GWc 120 11,6 0,036 0,03% 0,31% 

Moc systemów ciepłowniczych na 
biomasę (bez lokalnego 
wykorzystania biomasy) 

  11 11 0,015 0,13% 0,13% 

Umowna moc wytwórni biopaliw, 
w tym: 

GWb 90 13 0,497 0,55% 3,82% 

Zdolności produkcyjne bioetanolu 
w odniesieniu do umownej mocy  

GWb 77 
[ok.76 
mld l/rok] 

4 
[ok.3,6 
mld 
l/rok 

0,17 
[0,17 
mld 
l/rok 

0,22% 4,59%  

Zdolności produkcyjne biodiesla w 
odniesieniu do umownej mocy 

GWb 13 
[ok. 17 
mld l/rok 

9 
[ok. 11.3 
mld 
l/rok 

0,33 
[0,33 
mld 
l/rok 

2,53%  2,68% 

Ogółem (udziały w jedn. mocy) GW 694 185 2,138 0,31% 1,16% 
 
 
Największe obroty na rynku sprzedaży i montażu technologii OZE do wytwarzania energii elektrycznej 
odnotowała energetyka wiatrowa i systemy kogeneracyjne na biomasę (łącznie z biogazem), a na 
rynku zielonego ciepła liderem była termiczna energetyka słoneczna (tu głównie kolektory słoneczne 
do podgrzewania wody).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
3 REN21: Renewables 2010. Global status report. Paris, September. 2010.  
4 JRC: Renewable Energy Snapshots 2010. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg  2010 oraz 
raporty branżowe projektu EurObservER http://www.ieo.pl/pl/rynek-oze.html 
5 Urząd Regulacji Energetyki: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2009 r. Warszawa 2010 r.  
6  Dane statystyczne i szacunki Instytutu Energetyki Odnawialnej  
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Tabela 2.2 Inwestycje i obroty na rynku energetyki odnawialnej w Polsce w 2009 r. (opracowanie 
własne na podstawie URE, GUS oraz danych statystycznych IEO). 
 Polska 

[MW] 
Polska 
[MW] 

Polska, przyrost 
mocy [MW] 

Nakłady 
jednostkowe 
[Euro/MW] 

Obroty  
[mln Euro] 

 2008 2009 2009/2008 2009 2009 
Technologie 
zielonej energii 
elektrycznej (bez 
dużych 
elektrowni 
wodnych), w 
tym: 

1548,3 2251,4 259,4   597,9 

Elektrownie 
wiatrowe 

451,1 725,0 259,4 1 300 000 337,2 

Współspalanie 
biomasy z 
węglem 

634,0* 1018,0* 384,0 265 000 101,8 

Systemy CHP  
na biomasę  

287,0 324,0 37,0 3 936 000 145,6 

Mała 
energetyka 
wodna 

175,2 183,0 7,8 1 531 000 11,9 

Systemy PV 1,0 1,4 0,4 3 689 024 1,4 
Technologie 
zielonego ciepła, 
w tym: 299,5 408,1 108,5 

  99,2 

Kolektory 
słoneczne  

256,2 357,0 100,8 892 857 90,0 

Systemy 
geotermalne  

29,1 36,3 7,3 1 252 000 9,1 

Systemy 
ciepłownicze na 
biomasę 

14,3 14,8 0,5 250 000 0,1 

Wytwórnie 
biopaliw- razem 

     ≈57,0 

RAZEM     754,1 
* umowna, przeliczeniowa moc jako równoważnik mocy w kotłach na czystą biomasę wg ilości energii  
wyprodukowanej wg URE w elektrowniach współspalających biomasę z węglem    
 
Szybki rozwój inwestycji w w szczególności w obszarze wytwarzania zielonej energii elektrycznej 
zauważalny był w całej UE. Na rysunku 2.1 przedstawiono zestawienie nowych inwestycji w tym 
sektorze w UE na tle wszystkich inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej, łącznie z mocami 
odinstalowanymi w starych źródłach7. Na ogólną nową moc zainstalowaną 27,5 GW, już ponad 62% 
stanowiły OZE  - 17 GW, w tym energetyka wiatrowa 12,2 GW oraz fotowoltaika (zaraz po nowych 
mocach na gaz ziemny). Energetyka odnawialna już po raz drugi z rzędu zapewniła więcej niż połowę 
nowych inwestycji w moce wytwórcze energii elektrycznej w UE. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 
2009 r. w przypadku energetyki węglowej i jądrowej więcej starych mocy zostało deinstalowanych niż 
nowych zainstalowanych.   
 

                                                 
 
 
7 JRC: Renewables account for 62% of the new electricity generation capacity installed in the EU in 2009. Publication of Joint 
Research Centre of the European Commission  IP/10/886, Brussels, 05th July 2010 
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Rys. 2.1 Zestawienie nowych inwestycji w tym sektorze w UE na tle wszystkich inwestycji w 
wytwarzanie energii elektrycznej. Źródło: JRC. 
 
Udział Polski w inwestycjach w nowe moce w OZE do wytwarzania energii elektrycznej w UE w 2009 
r. wyniósł  niecałe 2% (ok. 260 MW), ale warto także zauważyć, że przyrosty mocy w 2010 r. mogą być 
dwukrotnie wyższe (tylko do końca listopada 2010 r. wg szacunków URE8  przybyło ponad 402 MW 
oddanych do użytku).   
 
Przytoczone dane świadczą o wysokiej dynamice przyrostu inwestycji w nowe technologie OZE 
pomimo bieżącego światowego kryzysu finansowego. Szereg przesłanek przemawia także za tezą o 
wysokim potencjale rozwoju rynku w dłuższej perspektywie.  
 
Rozwój przemysłu produkcji urządzeń dla OZE był w ostatniej dekadzie, jest i będzie w UE 
przynajmniej do 2020 r. pochodną dwu czynników:  

a) wyznaczania dla energetyki odnawialnej celów ilościowych (politycznych- jak Pakiet 
klimatyczny UE „3x20” z 2007 r., a także prawnie wiążących – jak dyrektywa 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z 2009 r. ) udziału zielonej 
energii w bilansach energetycznych całej UE i poszczególnych krajów członkowskich; 
prowadzi to do konsekwentnej promocji jej rozwoju i stosowania instrumentów wsparcia 
adresowanych do inwestujących w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i produkcję 
zielonej energii 

b) oferowania zachęt dla przemysłu do inwestowania w uruchamianie produkcji innowacyjnych 
urządzeń do wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

 
Obydwa ww. działania na rzecz wspierania energetyki odnawialnej muszą być, przynajmniej w UE, 
zgodne z warunkami zachowania konkurencyjności i kryteriami udzielania pomocy publicznej dla 
przedsiębiorstw, co wymaga uzasadnienia celem publicznym i odwołania się do dopuszczalnych 

                                                 
 
 
8http://energetyka.wnp.pl/energia-odnawialna-wyraznie-przybylo-tylko-wiatrakow,126744_1_0_0.html  
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warunków horyzontalnego wsparcia dla przedsiębiorstw. W pierwszym przypadku uzasadnieniem do 
ustalania zobowiązań dla przemysłu i angażowania środków odbiorców końcowych energii i 
podatników, są przewidywane korzyści społeczne jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, w szczególności kwestie związane z ograniczeniem emisji do atmosfery i poprawą stanu 
środowiska naturalnego. W drugim przypadku, horyzontalnym instrumentem wsparcia są ramowe 
programy badawcze UE oraz krajowe środki publiczne na badania, rozwój, demonstracje i wdrożenia z 
budżetów państw członkowskich. W ten sposób Pakiet klimatyczny uzupełnia i wspiera Strategię 
Lizbońską i wpisuje się w nową, ogłoszoną w listopadzie br. przez Komisję Europejską  strategię UE do 
2020 roku (EU 20209). Dokument ten jest w zasadzie kontynuacją Strategii lizbońskiej wokół 
innowacyjnych i zielonych technologii, gdzie już na wstępie stwierdzającym, że „nowe, bardziej 
ekologiczne technologie mogą stymulować wzrost gospodarczy, przyczyniać się do tworzenia miejsc 
pracy i powstawania nowych usług oraz pomóc UE osiągnąć cele z zakresu przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym”. 
 
 
Energetyka odnawialna bazująca na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach, doskonale 
wpisuje się w ramy pomocy publicznej UE, związanej prawie wyłącznie takimi efektami jak ochrona 
klimatu, wzrost innowacyjności i tworzenie miejsc pracy (wiodące cele społeczne). Przy takich 
priorytetach może być i staje się jej ważnym, a na okres 2011- 2020 być może najważniejszym 
beneficjentem. W praktyce występują pewne problemy z synchronizacją i spójnością wykorzystania 
dostępnych środków i instrumentów wsparcia przez beneficjentów końcowych, ale problem ten ma 
swoje źródło i charakter bardziej ogólny.  
Jeden z kluczowych problemów związanych z wprowadzaniem urządzeń energetyki odnawialnej 
na rynek energii i z synchronizacją pomocy publicznej i instrumentów wsparcia na ten cel 
zilustrowany jest na rysunku 2.2. Schemat obrazuje możliwość powstania w systemie wsparcia 
błędnego koła, polegającego na ograniczaniu skuteczności instrumentów wsparcia na rynku energii 
odnawialnej, w sytuacji braku dostatecznej podaży innowacyjnych, efektywnych kosztowo i 
sprawnych energetycznie urządzeń i technologii.  
 
 

 

B+R technologii 
Stymulowanie rynku poprzez dotacje 
i instrumenty pr awne 

 

MAŁA SKALA 
PRODUKCJI 

 

WYSOKIE 
KOSZTY 

 
 
Rys.2.2 Błędne koło przy wprowadzaniu technologii energetyki odnawialnej na rynek w sytuacji 
braku wystarczającego wsparcia przez instrumenty prawne, stymulujące rynek oraz przez badania i 
rozwój. 
 
Sytuacja taka może być wywołana np. niedostatecznym wsparciem krajowych producentów urządzeń 
lub niedostatecznym wykorzystaniem przez nich możliwości, tworzonych przez rynek energii i 
dostępne instrumenty wsparcia. Wsparcie polityczne na rzecz produkcji energii w odnawialnych 
                                                 
 
 
9 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  
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źródłach, w sytuacji rosnących cen konwencjonalnych nośników energii i poważnych obaw o 
bezpieczeństwo energetyczne jest, przynajmniej w ostatnich latach, zdecydowanie większe (poprzez 
coraz bardziej ambitne cele ilościowe dla energetyki odnawialnej), niż wsparcie dla przedsiębiorstw 
produkujących urządzenia na rzecz tego sektora. 
 
Dodatkowo warto wspomnieć o czynnikach, wpływających na powstawanie różnic w sytuacji 
przedsiębiorstw produkujących urządzenia dla energetyki odnawialnej. UE prowadzi w szerszym 
zakresie politykę unifikacji i harmonizacji celów rozwojowych i instrumentów wsparcia na rzecz 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, niż wsparcia z badawczych programów ramowych w 
zakresie produkcji urządzeń (korzystają z niego zazwyczaj te kraje, które już mają rozwiniętą tę 
gałąź przemysłu). Przyrost nowych mocy zainstalowanych i produkcji energii przenosi się obecnie 
stopniowo z krajów będących do tej pory liderami  na obszary, gdzie potencjał ekonomiczny 
odnawialnych zasobów energii jest nadal w niewielkim procencie wykorzystany i stwarza większe 
możliwości rozwojowe. Sytuacja w przemyśle produkującym urządzenia jest jednak odmienna. 
Następuje raczej intensyfikacja produkcji w krajach, które w sposób konsekwentny i ciągły wspierały 
wcześniej nie tylko własne rynki energii ze źródeł odnawialnych, ale także rodzimy przemysł (w 
szczególności poprzez dotacje i ulgi podatkowe do wprowadzanych w tym przemyśle innowacji) i 
sektor badawczo-rozwojowy.  
 
Punktem wyjścia do analizy  możliwości rozwoju krajowego przemysłu urządzeń energetyki 
odnawialnej powinny być możliwości jakie stwarza rynek krajowy, a następnie dopiero jednolity 
rynek wewnętrzny UE, wspierany nowymi celami dla OZE na 2020 rok i nową dyrektywą 
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.  
 
Ogłaszając nowy pakiet eko-energetyczny „3x20%”, z celem 20% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii w 2020 r., Komisja Europejska w dokumencie wspierającym projekt 
tzw. dyrektywy ramowej  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oceniła 
roczne koszty (wymagane nakłady inwestycyjne w latach 2009-2020 w skali całej UE)  na ok. 18 mld 
Euro10.  Kwota ta uwzględnia także oczekiwany spadek kosztów jednostkowych inwestycji ze względu 
na efekt skali, ale podana wartość, choćby w świetle wyników za 2009 r. (tabela 1)  wydaje się 2-3 
krotnie zaniżona. Przyczyną może być efekt uboczny Pakietu klimatycznego UE, który nie wywołał 
spodziewanych inwestycji w sektorze czystych technologii węglowych w elektroenergetyce i 
dodatkowo, poza samą dyrektywą 2009/28/WE stymuluje szybszy od planowego rozwój OZE, w 
szczególności w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. 
 
Także w Polsce skala inwestycji w najbliższej dekadzie i ich profil nie będą zależały tylko od ogólnego 
celu w postaci 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej w 2020 roku, ale 
od przyjętych priorytetów technologicznych. Dla przemysłu produkcji urządzeń dla energetyki 
odnawialnej liczą się branże o najwyższym tempie wzrostu, a nie o największych udziałach na 
rynku energii.  
 
Poprzednia  dekada to okres szybkiego rozwoju technologii współspalania biomasy z węglem w 
elektrowniach cieplnych, nie niosąca ze sobą większych inwestycji. W sektorze biopaliw rozwinęła się 
produkcja biodiesla z rzepaku.  Obie technologie zaistniały szerzej na rynku i wniosły swój wkład w 
rozwój rynku biomasy i technologii jej przetwarzania na cele energetyczne, ale nie będą one wiodące 
dla kolejnej dekady. W latach 2006-2010 rynek energetyki odnawialnej zaczął się zmieniać i 
dywersyfikować. Pojawiły się nowe, obiecujące technologie i tzw. niezależni producenci energii, 
zaczynając od gospodarstw domowych, a kończąc na firmach spoza tradycyjnej energetyki.  Spośród 
nowych technologii, które już zaistniały na rynku wyróżnić w szczególności należy: termiczne 
kolektory słoneczne (na początek do podgrzewania wody, a obecnie coraz częściej także do 
ogrzewania), lądowe farmy wiatrowe i w końcu biogazownie rolnicze, w sposób znaczący poszerzające 
dotychczasowy, niewielki rynek biogazu tzw. „wysypiskowego” (z odmetanowania składowisk i 

                                                 
 
 
10 European Comission: MEMO/08/33, Brussels, 23 January 2008. 
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wysypisk). Przyjęta przez rząd w listopadzie 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” 
wskazała na nowy cel na 2020 rok – 15% udział odnawialnych źródeł energii w 2020 roku. Jest to cel 
zgodny z nową dyrektywą 2009/28/WE. Nowa polityka energetyczna przewiduje dalszą 
dywersyfikację sektora energetyki odnawialnej w okresie 2010-2020. W okresie do 2020 roku 
(perspektywa inwestorska), najszybsze roczne tempo wzrostu w całym sektorze rząd przewidywał w 
nowych technologiach: biogaz, energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna termiczna – rys. 2.3. W 
pierwszej połowie dekady szczególnie wysokie tempo wzrostu (w sensie podaży energii) będzie miał 
biogaz rolniczy i energetyka wiatrowa (45-70% rocznie), a w drugiej w szczególności termiczna 
energetyka słoneczna (35%)  i w dalszym ciągu biogaz i energetyka wiatrowa z bardzo wysokim (w 
obu przypadkach)  tempem wzrostu  rzędu 17-30% rocznie.  
 

 
 
 
Rys. 2.3. Średnioroczne tempo wzrostu rynku energetyki odnawialnej do 2020 roku w Polsce w [%], z 
uwzględnieniem kluczowych branż i podokresów (do 2015 r. i  po) wg „Polityki energetycznej Polski 
do 2030 r.” (opracowanie własne).   
 
Takie tempo wzrostu, w szczególności ww. sprawdzonych ale perspektywicznych technologii ma 
zapewnić wdrożenie „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”11 (KPD), 
jaki, w ramach zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE został zatwierdzony przez rząd w 
grudniu br. Dla krajowego sektora produkcji urządzeń, KPD otwiera rynek na nowe inwestycje 
budowlano-montażowe i popyt wewnętrzny na urządzenia. Na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6 
przedstawiono prognozowane przyrosty (bez zdolności produkcyjnych zbudowanych do końca 2010 
r.) mocy zainstalowanej OZE do produkcji energii elektrycznej oraz zakładane w KPD przyrosty 
produkcji ciepła i paliw transportowych z odnawialnych zasobów energii w latach 2011-2020.  

                                                 
 
 
11 Ministerstwo Gospodarki: „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, Warszawa, 2010 r. (wersja z 
29 listopada) 
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Rys. 2.4. Prognozowany w KPD przyrost mocy elektrycznych zainstalowanych w OZE w latach 2011-
2020 w [MW] 
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Rys. 2.5 Prognozowany w KPD przyrost produkcji ciepła z nowych mocy zainstalowanych w OZE w 
latach 2011-2020 w [ktoe] 
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Rys. 2.6 Prognozowany w KPD przyrost produkcji biopaliw i alternatywnych - wyprodukowanych z 
odnawialnych zasobów energii - paliw i energii elektrycznej w latach 2011-2020 w [ktoe] 
 
W celu określenia realnego potencjału inwestycji w urządzenia i technologie (wraz z kosztami 
montażu) energetyki odnawialnej w Polsce dokonano szacunkowych przeliczeń, z uwzględnieniem 
założonego rocznego czasu pracy (różnego dla różnych technologii OZE), planowanej w KPD produkcji 
ciepła (rys. 2.5) oraz biopaliw i alternatywnych paliw w transporcie (rys. 2.6) na moce nowe 
zainstalowane i dodatkowe zdolności produkcyjne  netto (wydajności) niezbędne do 2020 r. Mając 
oszacowane wymagane zdolności produkcyjne i moce niezbędne do zainstalowania na wszystkich 
trzech końcowych rynkach energii (energii elektrycznej, ciepła i biopaliw), oraz przyjmując 
jednostkowe nakłady inwestycyjne (na jednostkę mocy/wydajności)  wg prognoz Komisji 
Europejskiej12 oraz DLR13 na lata 2011-2020, dokonano oszacowania wysokości nakładów 
inwestycyjnych w obrębie poszczególnych technologii – tabela 2.3. 
 
Dane i wyniki analiz  w tabeli 2.3 oparte są na kilku istotnych, dodatkowych założeniach 
upraszczających.  Przyjęto m.in. że: a) nie będzie importu ani eksportu energii i paliw z OZE, b) 
uwzględniono jedynie inwestycje budowlano montażowe, bez odtworzeniowych i przyjęto, że nie 
będzie wymiany istniejącego parku maszynowego na nowy, c)  nie będzie inwestycji w dodatkowe, 
nowe  zdolności produkcyjne w zakresie bioetanolu (wzrost produkcji, zresztą założony w KPD jako 
umiarkowany odbędzie się w ramach istniejących, ale obecnie  niewykorzystanych zdolności 
produkcyjnych), d) nie uwzględniono nakładów inwestycyjnych na stopniowe zastępowanie biopaliw 
pierwszej generacji droższymi biopaliwami drugiej generacji (o trudnych obecnie do ustalenia 
kosztach), e) wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby zielonego transportu  będzie się odbywało 
w ramach mocy OZE przewidzianych w KPD w obszarze elektroenergetyki (nie będzie dodatkowe) 
oraz nie uwzględniono w tym przypadku inwestycji jakie mogą się pojawić w obszarze środków 
transportu elektrycznego i komponentów (np. akumulatory), f) w okresie 2011-2020 nie będzie 

                                                 
 
 
12 European Commission: Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating 
and Transport.  COM(2008) 781 final. Brussels, 13.11.2008. 
13 Wolfram Krewitt, Sonja Simon, Thomas Pregger: “Renewable energy technology investment costs. DLR, Institute of 
Technical Thermodynamics Systems Analysis and Technology Assessment,  Stuttgart 2008. 
 



Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu,  
 

Instytut Energetyki Odnawialnej  13 

zapotrzebowania na nowe urządzenia w ramach współspalania biomasy w elektrowniach węglowych, 
g) nakłady inwestycyjne na ciepło (i koszty jednostkowe – na jednostkę mocy zainstalowanej) 
produkowane z jednostek kogeneracyjnych ujęto w nakładach na moce wymagane w sektorze 
elektroenergetycznym. Przytoczone w tabeli 2.3 szacunki mogą być zatem obarczone błędem 
wszystkich ww. założeń, ale wydają się wystarczającym przybliżeniem przy próbie wymiarowania 
krajowego rynku na urządzenia i usługi montażowe w sektorze OZE w najbliższej dekadzie.  
 
 
Tabela 2.3 Oszacowanie oczekiwanej do 2020 r. (na podstawie KPD)  skali nowych w energetyce 
odnawialnej z podziałem na technologie OZE i rodzaje końcowych nośników energii  

Technologia OZE 
wg KPD 

Przyrost mocy 
zainstalowanej [MW] 

Nakłady jednostkowe 
[Euro/MW] 

Skala inwestycji 
2011-2020[MEuro] 

Energia elektryczna 
Elektrownie 
wodne<1MW 40         2 900 000             116 
Elektrownie wodne 
1MW - 10MW 60         2 331 000             140  
Elektrownie wodne >10 
MW 100         1 800 000             180  
Systemy PV 3         3 499 000               10  
Elektrownie wiatrowe 
duże 4500         1 088 000          4 896  
Elektrownie wiatrowe 
morskie 500         2 772 000          1 386   
Elektrownie wiatrowe 
małe 550         3 000 000          1 650  
Układy CHP na biomasę 1250         2 017 000          2 521 
Biogazownie CHP 900         4 000 000          3 600  

Ciepło 
Ciepłownie geotermalne 
(bez pomp  ciepła)              225        1 150 000             259   
Kolektory słoneczne 
(płaskie i próżniowe)         11 281               700 000          7 897    
Kotły na biomasę           1 838               355 000             652    
Biogazownie - ciepło z 
CHP**              564    -                           -      
Pompy ciepła (p.c.)              286               600 000             172    

Transport 
Bioetanol** 250***   
Biodiesel 1111***           2 600 000*    2 893 
Energia elektryczna – 
drogowy** 29 - - 
Energia elektryczna -
szynowy ** 22 - - 
Biogazownie  w sieci 
gazowej (biometan do 
sieci gazowej i bezpośr. 
do środków transp.) 96         4 000 000    384 

RAZEM         23 605     26 756  
*3 euro/litr, **por. założenia c),  e) i g) z poprzedniej strony, *** przy zał. 8000 godzin pracy instalacji 
wytwórczych na rok. 
 
Z przedstawionych analiz wynika, że można oczekiwać, że całkowite nakłady inwestycyjne (nowe 
inwestycje) w sektorze energetyki odnawialnej do 2020 roku mogą sięgać 26,7 mld Euro (2,7 
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mld/rok). Oznacza to, że w stosunku do 2009 r. (por. tabela 2.1) moce i zdolności produkcyjne do 
2020 r. wzrosną ok. 10-krotnie, natomiast średnioroczne obroty na rynku inwestycji w okresie 2011-
2020, będą ok. 3 krotnie wyższe niż w 2009 roku, co odpowiada średniorocznemu wzrostowi całego 
sektora rzędu 38%. Nieco wyższe nakłady od wcześniej szacowanych całkowitych nakładów 
inwestycyjnych (nie kosztów realizacji celu na 2020 r., gdyż te rosną np. wraz z kosztami zaopatrzenia 
w biomasę energetyczną) na OZE do 2020 roku (≈90 mld PLN14) wynikają z nadania w KPD priorytetu 
zielonej energii elektrycznej. W obecnej strukturze wytwarzania energii z OZE w Polsce dominującą 
rolę odgrywa ciepło (ponad 90% zużycia energii z OZE, wobec ok. 8% energii elektrycznej). Zgodnie z 
KPD w roku 2020 energia elektryczna będzie stanowiła 26% zużycia energii z OZE. W związku z tym 
ok. 54% nakładów przypadnie na sektor zielonej energii elektrycznej, 34% na sektor zielonego ciepła i 
chłodu a 12% na sektor wytwarzania paliw dla zielonego transportu , przy czym ze względów 
metodycznych (ww. założenia c, e i g) może się okazać, że w praktyce udziały inwestycji OZE w 
ciepłownictwie i transporcie mogą być  proporcjonalnie do elektroenergetyki nieco wyższe. 
 
Wiodącymi technologiami OZE jeśli chodzi o inwestycje, w oparciu o KPD i powyższe założenia, w 
okresie do 2020 roku będą: elektrownie wiatrowe i kolektory słoneczne (udział każdej z technologii 
sięga 30%) oraz biogazownie (13%). Technologiom o najszybszym tempie wzrostu a jednocześnie o 
największej skali inwestycji w urządzenia dla OZE koniecznych dla wdrożenia KPD, poświęcono 
proporcjonalnie nieco więcej miejsca w dalszej części pracy.  
 

 

                                                 
 
 
14 http://www.ieo.pl/pl/raporty/doc_details/93-prognoza-ieo.html  
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3 PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE NA POLSKIM RYNKU ZAJMUJĄCE 
SIĘ PRODUKCJĄ URZĄDZEŃ LUB ICH ELEMENTÓW 
WYKORZYSTYWANYCH W INSTALACJACH OZE 

 
3.1 Energetyka wiatrowa 

 
3.1.1 Rynek energetyki wiatrowej 

 
W końcu roku 2009 całkowita moc zainstalowana energetyki wiatrowej na świecie wyniosła prawie 
158 GW. Większość elektrowni wiatrowych (ok. 87%)  zainstalowana jest obecnie w 10 krajach 
przodujących na światowym rynku. W ciągu ostatnich 10 lat ta sytuacja niewiele się zmieniała – 
najwyższe moce zainstalowane notowano w krajach takich jak Niemcy, Dania i USA. Jednakże, jak 
pokazuje tabela 3.1, w ostatnich latach obraz rynku ulega zmianie – w UE do liderów dołączają kraje 
Europy południowo-zachodniej (Hiszpania, Francja, Portugalia), na świecie wzrasta rola rynków 
azjatyckich (Indie i Chiny).  
 
Tabela 3.1 Dziesięć największych światowych rynków energetyki wiatrowej, 2009, w MW oraz 
udziały poszczególnych krajów w rynku światowym 
 

Całkowita moc zainstalowana, koniec 
2009 roku 

Moc zainstalowana w roku 2009 

 MW %   MW % 

USA 35 159 22,3% Chiny 13 000 34,7% 

Niemcy 25 777 16,3% USA 9 922 26,5% 

Chiny 25 104 15,9% Hiszpania 2 459 6,6% 

Hiszpania 19 149 12,1% Niemcy 1 917 5,1% 

Indie 10 926 6,9% Indie 1 271 3,4% 

Włochy 4 850 3,1% Włochy 1 114 3,0% 

Francja 4 492 2,8% Francja 1 088 2,9% 

W. Brytania 4 051 2,6% W. Brytania 1 077 2,9% 

Portugalia 3 535 2,2% Kanada 950 2,5% 

Dania 3 465 2,2% Portugalia 673 1,8% 

Reszta świata 21 391 13,5% Reszta świata 3 994 10,7% 

Razem 157 899  Razem 37 465  

 
Około połowy światowej mocy zainstalowanej (75 GW) zlokalizowane jest w krajach Unii Europejskiej.  
W ciągu 2 ostatnich lat energetyka wiatrowa przodowała w Europie pod względem nowych mocy 
zainstalowanych w elektroenergetyce, zarówno wśród źródeł odnawialnych jak i konwencjonalnych 
(rys. 2.1). 
 
 
Krajem o największej w Europie mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej pozostają od lat Niemcy 
(rys. 3.1). Niemniej jednak tempo rozwoju tamtejszego rynku elektrowni wiatrowych na lądzie 
słabnie, ze względu na  wyczerpywanie się dogodnych lokalizacji  oraz plany rozwoju sektora morskiej 
energetyki wiatrowej.  
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Rys. 3.1  Całkowite moce zainstalowane w krajach europejskich na koniec 2009 roku, wg. EWEA 
 
Ze względu na rynek urządzeń dla energetyki wiatrowej, warto przyjrzeć się rocznym przyrostom 
mocy zainstalowanej (rys. 3.2). W latach 2008/2009 systematycznie rosły one w takich krajach jak 
Hiszpania, Włochy i Francja . Poziom instalacji w Niemczech, choć słabnie w stosunku do lat 
wcześniejszych jest nadal wysoki, natomiast do grupy krajów o wysokich rocznych przyrostach mocy 
zainstalowanej dołącza Wielka Brytania.  
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Rys. 3.2 Moce instalowane rocznie w poszczególnych krajach europejskich, 2008 i 2009, wg. EWEA 
 
Stosunkowo nową technologią pozyskiwania energii elektrycznej jest morska energetyka wiatrowa. O 
ile pierwsze elektrownie na morzu powstawały już w latach dziewięćdziesiątych, to znaczący wzrost 
mocy zainstalowanej można było zaobserwować dopiero od roku 2001 (rys. 3.3). 
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Rys. 3.3 Skumulowana moc zainstalowana w MW oraz poziom nowych instalacji w danym roku w 
morskiej energetyce wiatrowej w Europie. Źródło: EWEA.15 
 
Ostatnie dziesięciolecie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju morskich farm wiatrowych. Pomimo 
lekkiego zahamowania w latach 2004-2006, już od 2007 r. widoczne jest znaczące zwiększenie tempa 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wziąwszy dodatkowo pod uwagę najnowsze plany rozwoju 
sektora, przygotowywane w wielu nadmorskich krajach europejskich, można wnioskować, że trend 
ten powinien się utrzymać także w nadchodzących latach. Na początku 2010 roku w Europie 
funkcjonowało 38 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2 056 MW. Szacuje się, że w trakcie 
budowy jest obecnie 17 farm o całkowitej mocy ponad 3,5 GW. Tylko w roku 2009 ukończono 8 
projektów, dzięki którym przyłączono do sieci dodatkową moc 577 MW. 
 
Do niedawna największą mocą zainstalowaną dysponowała Dania, będąca pionierem rozwoju 
technologii farm wiatrowych na morzu (pierwszą zainstalowano w roku 1991 w Vindeby). Jednak od 
roku 2008 na czołową pozycję wysunęła się Wielka Brytania, systematycznie zwiększająca swój udział 
w rynku morskiej energetyki wiatrowej w UE. Wynika to nie tylko z wysoko ocenianych zasobów 
energii wiatru na wodach przybrzeżnych, ale także z faktu, że Wielka Brytania jest w stosunku do 
średniej UE nieco opóźniona w rozwoju zielonej energetyki i rozwój sektora jest kluczowy dla 
osiągnięcia zobowiązań zapisanych w dyrektywie 2009/28/WE16. 

 

                                                 
 
 
15 Annual Wind Statistics, EWEA, 2010 
16 Informacja prasowa: The Crown Estate Launches Round 3 of Offshore Windfarm Development, Crown Estate, 4 czerwca 2008 
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Rys. 3.4 Udział poszczególnych państw w całkowitej mocy zainstalowanej w morskiej energetyce 
wiatrowej w Europie. Stan na koniec roku 2009. Źródło: EWEA.17 
 
Obecnie większość (74 %) mocy morskich farm wiatrowych w Europie zainstalowanych jest w Danii i 
Wielkiej Brytanii, ale istnieje stosunkowo liczna grupa państw, które planują dynamiczny rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej na swoich morzach terytorialnych i w wyłącznych strefach 
ekonomicznych. Do tej grupy, należą głównie kraje północnoeuropejskie, a w szczególności Niemcy i 
Holandia. 
 
Na tle innych krajów europejskich o porównywalnym potencjale energii wiatru, Polska nie osiągnęła 
wielkiego sukcesu rynkowego. Polski sektor energetyki wiatrowej boryka się z wieloma problemami, 
które powodują, iż posiadając potencjał rozwojowy porównywalny do niemieckiego, w ciągu 10 lat 
rozwoju  do czerwca 2010 roku Polska zanotowała tylko 1000 MW mocy zainstalowanej (rys. 3.5). 
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Rys. 3.5 Moce zainstalowane energetyki wiatrowej w Polsce, 2001-2010, źródło: GUS, URE 

                                                 
 
 
17 Offshore Statistics, EWEA, 2010 
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3.1.2 Zapotrzebowanie na urządzenia w sektorze energetyki wiatrowej. 

 
Ok. 80 % dostaw turbin wiatrowych na światowy rynek energetyki wiatrowej realizowanych jest 
przez 10 największych producentów (tab.3.2).  W ostatnich latach odnotowuje się wzrost udziału w 
dostawach firm azjatyckich, co spowodowane jest znaczącym rozwojem energetyki wiatrowej w tym 
regionie.  Obraz rynku nie jest jednak w rzeczywistości tak jednoznaczny, kiedy zwracamy uwagę na 
jego szczegółową strukturę, biorąc pod uwagę: 
• moc elektrowni; występuje znaczące zróżnicowanie udziału poszczególnych firm w zależności od 

mocy turbiny wiatrowej (np. wysoka pozycja Enercona i REpowera w segmencie turbin >2.5 MW) 
• regionalizację rynków (dominacja lokalnych producentów na rynku chińskim lub Gamesy na 

rynku hiszpańskim) 
• lokalizację elektrowni na morzu (wyższa niż na lądzie pozycja REpower, liczące się projekty 

Clipper i Multibrid/Areva) 
 
 
Tab. 3.2 Najwięksi światowi dostawcy turbin wiatrowych, 200918 

Nazwa firmy Kraj Udział w rynku światowym 

Vestas Dania 12,5% 

GE Wind Energy USA 12,4% 

Sinovel Chiny 9,2% 

Enercon Niemcy 8,5% 

Goldwind  Chiny 7,2% 

Gamesa  Hiszpania 6,7% 

Dongfang Chiny 6,5% 

Suzlon  Indie 6,4% 

Siemens Wind Power  Dania/Niemcy 5,9% 

REpower Niemcy 3,4% 

 
Przykładem regionalnego zróżnicowania rynków może być struktura dostaw na rynek polski (rys. 
3.6), znacząco odmienna od ogólnoświatowych tendencji. W skali poszczególnych krajów duże 
znaczenie mają długoterminowe kontrakty na dostawę dużych ilości turbin zawierane przez 
największych developerów z producentami urządzeń, stąd struktura rynku jest zwykle odbiciem 
aktywności developerskiej w danym kraju (w Polsce np. firm hiszpańskich i niemieckich).  
 

                                                 
 
 
18 Źródło: BTM Consult 
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Rys. 3.6 Udziały w rynku największych producentów i dostawców elektrowni wiatrowych w Polsce, 
32 projekty o łącznej mocy 941 MW.  
 
Koszt turbiny wiatrowej jest najważniejszym składnikiem kosztów inwestycyjnych (rys. 3.7). 
Występuje tu jednakże znaczące zróżnicowanie pomiędzy farmami wiatrowymi na lądzie (koszt 
turbiny ok. 70%) i na morzu (ok. 50%). Jest to spowodowane znacznie wyższymi kosztami 
fundamentowania i przyłączenia do sieci morskich farm wiatrowych. Dla poszczególnych projektów 
wartości te są zresztą znacznie bardziej zróżnicowane niż w farmach wiatrowych na lądzie, ze względu 
na znaczącą rolę jaką w kosztach inwestycyjnych odgrywa głębokość morza i odległość farmy 
wiatrowej od brzegu morskiego. 
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Rys. 3.7 Struktura kosztów inwestycyjnych w farmach wiatrowych na morzu i na lądzie.  

Typowa turbina wiatrowa składa się z około 8000 komponentów.  Tabela 3.3 przedstawia udział 
najważniejszych komponentów w całkowitym koszcie turbiny wiatrowej. Podane dane dotyczą 
turbiny 5MW, stąd struktura kosztów dla najpopularniejszych obecnie turbin 2-3 MW może być nieco 
odmienna, jednakże przy zachowaniu ogólnej tendencji. Największe udziały w kosztach mają skrzydła 
i elementy wież, oraz systemy przekładniowe. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku turbin 
bezprzekładniowych (oferowanych np. przez Enercon) rosną koszty generatora i systemów 
elektronicznych turbiny.  
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Fuhrländer  
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Tabela 3.3 Podstawowe komponenty turbiny wiatrowej, ich rola i udział w kosztach urządzenia, na 
przykładzie 5MW turbiny REpower19 

Komponent 
Udział w 
kosztach 

urządzenia 
Podstawowa charakterystyka 

Wieża  26,30% 

Wysokość od kilkunastu do powyżej 100m, zwykle wykonywane (w 
segmentach) ze stali walcowanej; niekiedy stosowane są wieże 
betonowe lub kratownicowe 

Skrzydła 22,20% 

Mają długość do powyżej 60 m, wykonywane są w specjalnie 
zaprojektowanych formach z materiałów kompozytowych, zwykle 
mieszanek włókna szklanego i żywic epoksydowych; niekiedy 
stosowany jest poliester i włókna węglowe w celu zwiększenia 
odporności struktury 

Piasta wirnika 1,37% Odlewana struktura metalowa utrzymująca skrzydła 

Łożyska wirnika 1,22% 
Najważniejsze elementy łożyskowe w elektrowni wiatrowej, odporne 
na zmienne obciążenia generowane przez wiatr 

Wał główny 1,91% Przenosi obroty wirnika na skrzynię przekładniową 

Zamocowanie 
gondoli 2,80% 

Wykonana ze stali, utrzymuje cały system napędowy turbiny 
(gondolę), przy wymaganym niezbyt wielkim ciężarze samej struktury 
stalowej 

Skrzynia 
przekładniowa 12,91% 

Jej zadaniem jest przeniesienie wolnych obrotów wirnika, w kilku 
fazach, na szybkoobrotowy generator 

Generator 3,44% 
Służy do konwersji energii mechanicznej na energię elektryczną; 
używane są generatory synchroniczne i asynchroniczne 

Serwomechanizmy 
obrotu gondoli i 
skrzydeł  3,91% 

Ich zadaniem jest obrót gondoli wraz ze zmieniającym się kierunkiem 
wiatru oraz ustawienie skrzydła dla uzyskania optymalnego kata 
natarcia 

Konwerter  5,01% 
Dostosowanie prądu z generatora do wymagań sieci 
elektroenergetycznej 

Transformator 3,59% 
Dostosowanie napięcia wyjściowego do wymaganego przez operatora 
sieci elektroenergetycznej 

System hamowania 1,32% Umożliwia w razie konieczności zatrzymanie turbiny 

Obudowa gondoli 1,35% Lekka konstrukcja z włókna szklanego 

Okablowanie 0,96% 
Umożliwia podłączenie poszczególnych turbin wiatrowych do GPZ 
farmy wiatrowej 

Śruby  1,04% 
Wymagana wysoka odporność i wytrzymałość na ekstremalne 
obciążenia 

 
Zarządzanie łańcuchem dostaw komponentów jest kluczowym elementem działalności producentów 
elektrowni wiatrowych. W ciągu ostatnich lat problem ten stał się kluczowy, ze względu na trudności 
ze sprostaniem wymaganiom szybko rozwijającego się sektora energetyki wiatrowej.  Łańcuch dostaw 
determinuje podstawy strategii produktowych, potencjału rozwojowego i polityki cenowej wszystkich 
wytwórców turbin wiatrowych. Wypracowane zostały strategie, mające na celu znalezienie 
optymalnego balansu pomiędzy produkcją w systemie pionowo zintegrowanym, wewnątrz 
poszczególnych firm produkujących turbiny wiatrowe, a outsourcingiem niektórych komponentów.  
Doprowadziło to do powstania rynku komponentów o bardzo specyficznym charakterze, odmiennym 
dla każdej grupy urządzeń (tab. 3.4).  Część rynku (głównie skrzydła, łożyska i przekładnie) jest silnie 
skoncentrowana i ograniczona do niewielkiej liczby uczestników, co powoduje możliwe przerwy w 
łańcuchu dostaw (zdolności produkcyjne w zakresie produktu finalnego ograniczone są poprzez 
zdolności najsłabszego ogniwa łańcucha). Jednakże silne bariery wejścia (wysokie koszty inwestycyjne 

                                                 
 
 
19 Wind directions, January/February 2007 
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i wymagania rynku) ograniczają możliwość wejścia nowych uczestników w te segmenty rynku. Z 
drugiej strony, rynek innych elementów charakteryzuje się większą elastycznością i niższymi 
barierami wejścia, przy równocześnie większej konkurencji (większa liczba graczy już obecnych na 
rynku). Zwłaszcza w zakresie elementów odlewanych i stalowych, duże znaczenie ma lokalizacja 
producenta względem rozwijających się rynków regionalnych (zmniejszenie kosztów transportu 
ciężkich elementów wielkogabarytowych), ale wśród wydawałoby się powszechnie produkowanych 
elementów stalowych są też wyjątki, jak choćby śruby kotwiczne, których produkcja na rzecz 
producentów elektrowni wiatrowych odbywa się m.in. w wyspecjalizowanych fabrykach w USA.  
 
Specyficznym rynkiem może być, tworzący się dopiero, rynek dostaw dla energetyki wiatrowej na 
morzu, obejmujący oprócz samych turbin wiatrowych także różnego rodzaju struktury towarzyszące i 
służące do montażu w warunkach morskich (statki, platformy).  Przy założeniu realizacji scenariusza 
40 GW do 2020 roku producenci turbin mogą oczekiwać zamówień o wartości powyżej 30 mld EUR. 
Obecny potencjał produkcyjny wydaje się być wystarczający do realizacji zamówień, zwłaszcza 
w ciągu najbliższych 5 lat, choć niektóre opracowania20 wykazują konieczność pozyskania 
dodatkowych mocy wytwórczych w zakresie dostaw elementów wieżowych oraz łożysk. Także 
produkcja skrzydeł, zwłaszcza w powiązaniu z logistyką dostaw, będzie wymagała zmian 
organizacyjnych. Dodatkowym ograniczeniem potencjału wytwórczego może stać się rozwój 
energetyki wiatrowej lądowej, wykorzystującej obecnie te same moce wytwórcze. Dlatego tez należy 
się spodziewać, że do obecnych liderów dostaw turbin dołączą wkrótce inni wytwórcy, być może z 
krajów pozaeuropejskich. 
 
Z sektorem produkcji urządzeń dla morskiej energetyki wiatrowej związany jest silnie 
wyspecjalizowany sektor usług inżynieryjno-inastalacyjnych, który także korzysta z 
wyspecjalizowanych urządzeń. Np. drugim co do wielkości składnikiem kosztów inwestycyjnych jest 
fundamentowanie turbin wiatrowych i budowa struktur towarzyszących (może osiągnąć nawet 34% 
kosztów inwestycyjnych). W dotychczasowych farmach wiatrowych wykorzystywano w tej dziedzinie 
doświadczenie firm inżynieryjnych wyspecjalizowanych w innych inwestycjach morskich (np. 
instalacja platform wiertniczych). Do liderów należą MT Hojgaard, Per Aarslef, Bilfinger and Berger, 
Hochtief, Zueblin, Dredding International, Van Oord oraz Ballast Nedam. Podobna sytuacja miała 
miejsce w zakresie wykorzystywanych do instalacji statków, holowników i dźwigów – zatrudnione 
firmy wyspecjalizowane są ogólnie w pracach budowlano-montażowych na morzu, a energetyka 
wiatrowa stanowi tylko jeden z segmentów ich działalności. W tym zakresie obecny potencjał firm 
instalacyjnych oceniany jest jako niewystarczający, zarówno pod względem zatrudnienia jak i 
sprzętu jakim firmy te dysponują. Ponadto procedury i techniki instalacji zaadaptowane głównie z 
przemysłu wydobywczego, nie odpowiadają potrzebom energetyki wiatrowej i przy ich 
wykorzystaniu realizacja scenariuszy na 2020 rok nie będzie możliwa. W celu umożliwienia instalacji 
farm wiatrowych na głębszych wodach prowadzone są obecnie prace nad technologiami pływającymi. 
Wydaje się, że najbardziej obiecujące są obecnie 3 koncepcje: Hywind, rozwijany przez Statoil Hydro, 
koncepcja szwedzkiej firmy Blue H oraz Sway, przygotowywany wspólnie przez Statkraft i Shella. 
Jednak do roku 2020 te i podobne koncepcje nie będą wykorzystywane na szerszą skalę. Ze względu 
na brak wystarczająco dużej floty statków, które mogą być używane do montażu turbin 
wiatrowych przewiduje się21 już po roku 2011 problemy z realizacją rządowych celów w 
zakresie energetyki wiatrowej na morzu, przy jednoczesnej dostatecznej podaży projektów 
oraz turbin.  Obecnie na świecie istnieją jedynie 2 statki przeznaczone do instalacji turbin wiatrowych 
(Resolution, własność MPI Vroon i Kraken, w posiadaniu Seajacks), które są w stanie pracować na 
głębokościach powyżej 30 m, przy czym świadczą one także usługi dla przemysłu naftowego i 
gazowego, co ogranicza ich dostępność. Rekomendacje Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej mówią o konieczności budowy 12 statków, przeznaczonych do instalacji farm 
wiatrowych na głębokościach 30-40 m i zdolnych do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych 
(260-290 dni w roku w porównaniu do obecnych 180). Powinny one być zdolne do jednoczesnego 

                                                 
 
 
20 MAKE Consulting, 2009 „The wind forecast. Supply side” 
21 New Energy Finance 
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przewożenia minimum 10 wstępnie zmontowanych turbin wiatrowych. Koszt jednej takiej jednostki 
oceniany jest na 200 mln EUR. Zdaniem sektora przemysłowego w celu redukcji ryzyka inwestycja 
ta powinna korzystać ze specjalnych mechanizmów wsparcia i zaangażowania Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EIB).  
 
Kolejnym co do wartości segmentem rynku związanym z budową farm wiatrowych na morzu będzie 
instalacja morskich sieci elektroenergetycznych, zarówno związanych z poszczególnym farmami 
wiatrowymi, jak i z ogólnymi koncepcjami optymalizacji przesyłu energii elektrycznej z farm 
wiatrowych na ląd (np. Supergrid). Ze względu na brak w chwili obecnej spójnej koncepcji budowy 
takiego systemu, skala niezbędnych inwestycji jest trudna do ustalenia. Oszacowania wykonane w 
ramach kilku projektów europejskich (Tradewind, Greenpeace) wskazują na konieczność inwestycji 
rzędu 20-30 mld EUR do roku 2030, co pokazuje skalę możliwych dostaw sprzętu i usług 
instalacyjnych w tym zakresie. 
 
 

3.1.3 Krajowy potencjał produkcyjny i usługowy w sektorze energetyki 
wiatrowej. 

 

Główne zespoły elektrowni wiatrowej oraz odpowiadające im dziedziny przemysłu to: 
- konstrukcja wież, gondoli oraz piast wirników (przemysł stalowy, hutniczy) 
- generatory, transformatory, układy regulacji (przemysł elektromaszynowy) 
- przekładnie, wały, sprzęgła, hamulce, łożyska, systemy hydrauliczne i pneumatyczne 

(przemysł maszynowy) 
- kompozytowe skrzydła wirników (przemysł lotniczy) 
- układy automatyki i sterowania (producenci automatyki i elektroniki przemysłowej) 

 

Ponieważ energetyka wiatrowa w Polsce znajduje się w dalszym ciągu we wczesnej fazie rozwoju, 
trudno jest wskazać konkretną dziedzinę przemysłu krajowego, która byłaby zdolna skutecznie 
konkurować na rynku europejskim w tym obszarze. Obecne doświadczenia z produkcji w Polsce 
obejmują raczej firmy, będące polskimi oddziałami firm już aktywnych na rynku światowym (m.in. KK 
Electronics, ABB, LM Glasfiber, Aarslef).    

Polskie przedsiębiorstwa dysponują teoretycznym potencjałem produkcyjnym pozwalającym 
wykonać wszystkie elementy nowoczesnej elektrowni wiatrowej. Do wyciągnięcia takiego wniosku 
uprawnia fakt, iż przemysł energetyki wiatrowej wykorzystuje technologie i materiały stosowane w 
innych gałęziach przemysłu. Obecnie największym potencjałem z punktu widzenia przemysłu 
wiatrowego odznaczają się te dziedziny, w których myśl technologiczną i potencjał produkcyjny 
można wykorzystać do produkcji elementów konstrukcyjnych elektrowni. Chodzi tu przede wszystkim 
o przemysł stalowy i hutniczy (wieże, gondole). Niestety często działania tego typu nie są wynikiem 
przemyślanej strategii firmy i jej dążenia do uczestnictwa w rynku energetyki wiatrowej, a są jedynie 
odpowiedzią na jednorazowe zamówienia ze strony inwestorów lub metodą zagospodarowania 
wolnych w danej chwili mocy produkcyjnych. Większość firm charakteryzowała dotąd raczej postawa 
reaktywna (oczekiwanie na zamówienie) niż aktywna (rozwój innowacyjnych konstrukcji, marketing 
wyrobów). Spośród polskich przedsiębiorstw kilka pozyskało zamówienia na dostawę elementów dla 
elektrowni wiatrowych budowanych w Europie Zachodniej oraz dla nielicznych jak dotąd elektrowni 
wybudowanych w Polsce. Dotyczy to głównie produkcji stosunkowo prostych konstrukcji, takich jak 
wieże i konstrukcje stalowe, gdzie w procesie wytwarzania wykorzystywane są tradycyjne materiały i 
technologie przemysłu stalowego.  
 
Należy jednak mieć na uwadze fakt, że mimo podobieństwa niektórych komponentów elektrowni 
wiatrowych do produkowanych wcześniej części innych maszyn i urządzeń, do ich produkcji 
niezbędna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Teza ta wynika ze specyfiki warunków pracy, 
rodzaju obciążeń mechanicznych, wymagań eksploatacyjnych itp., niekoniecznie znanych w 
odpowiednim zakresie w innych dziedzinach przemysłu i nauk technicznych. Dzisiejszy przemysł 
energetyki wiatrowej na świecie budowany jest od prawie 40 lat z dużym wsparciem państwowym, 
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zarówno w dziedzinie szeroko zakrojonych programów badawczo-rozwojowych, jak i wspierania 
przemysłu poprzez odpowiednie stymulowanie rynku. U źródeł sukcesu rynkowego duńskich 
producentów (zarówno OEM jak i komponentów), leżą długoletnie, konsekwentne działania rządowe.  
W ciągu ostatnich 20 lat wydatki na badania i rozwój w zakresie energetyki wiatrowej osiągnęły w 
Danii najwyższy poziom na świecie (mierzony w % PKB). Przemysł energetyki wiatrowej w Europie 
Zachodniej notuje ostatnimi laty roczny poziom wzrostu rzędu 40-50%, co lokuje go wśród najbardziej 
dynamicznych gałęzi gospodarki.  
 
Pojawiają się również próby współpracy zachodnich producentów elektrowni wiatrowych z polskimi 
przedsiębiorstwami w dziedzinach bardziej zaawansowanych technologicznie. Nie są to jednak 
zazwyczaj  liderzy rynku, a brak stabilnych podstaw i perspektyw rozwoju lokalnego rynku na 
elektrownie wiatrowe może jednak odłożyć plany kooperacyjne na dalsze lata.  
 
Początek krajowego przemysłu energetyki wiatrowej był obiecujący. W latach 80-tych Państowowy 
Ośrodek Maszynowy POM Nowe Miasto Lubawskie (obecnie Expom) wyprodukował kilkadziesiąt 
elektrowni wiatrowych o mocach 10-20 kW. W latach 90-tych w Polsce działał jeden większy 
producent kompletnych elektrowni wiatrowych wywodzący się z przemysłu górniczego – 
Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A.. Firma ta dużym wysiłkiem finansowym 
i organizacyjnym samodzielnie zaprojektowała i wdrożyła do sprzedaży elektrownię wiatrową o mocy 
160 kW reprezentującą poziom techniki z początku lat dziewięćdziesiątych. Wysiłek ten podjęto z 
powodu spadającej ilości zamówień głównego odbiorcy – górnictwa oraz chęci znalezienia nowych 
form produkcji. Brak rynku krajowego i zamówień zatrzymał rozwój tej krajowej konstrukcji. W 
obszarze niszowym – mniejszych konstrukcji o mocach kilkanaście/kilkadziesiąt kW, często 
rozważanych także jako źródła nie przyłączone do sieci, próbuje działać na krajowym rynku inna 
firma DR ZĄBER, ale pomimo prób wprowadzania innowacji technologicznych, prób ich 
komercjalizacji, realne zapotrzebowanie na tego typu zdecentralizowane rozwiązania w Polsce nie 
zwiększa się. Firma ta podjęła także, we współpracy z innymi partnerami, próbę skonstruowania 
elektrowni wiatrowej o mocy rzędu 1 MW, jednak jak dotąd idea ta nie wyszła poza fazę projektową. 
 
Analiza oferty handlowej dostawców urządzeń i komponentów dla energetyki wiatrowej 
doprowadziła do wyodrębnienia 43 firm posiadających dorobek w tym zakresie, z czego 28 produkuje 
urządzenia zasadnicze, specyficzne dla tej technologii (blisko połowę z tej liczby stanowią dostawcy 
różnego rodzaju konstrukcji stalowych). Pozostałe firmy posiadają w swojej ofercie produkty, które 
mogą znaleźć zastosowanie w energetyce wiatrowej, ale nie są specyficznie dostosowane do jej 
potrzeb (np. kable).  
 
Perspektywiczną ofertę dla przemysłu energetyki wiatrowej wydaje się posiadać przemysł stoczniowy 
i morski, który zostanie szerzej opisany w kolejnym rozdziale. Obok rozpoczynającej się właśnie w 
Stoczni Gdańskiej produkcji wież dla elektrowni wiatrowych należy tu wspomnieć prywatne stocznie 
Crist (platforma montażowa THOR dla morskich elektrowni wiatrowych) oraz ODYS (wykonawca 
także prototypu elektrowni falowej Wave Star). 
 
Swoją specyfikę posiada także rynek małej energetyki wiatrowej (urządzenia dla odbiorców 
indywidualnych). Według badań prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej, aktualnie na 
rynku małej energetyki wiatrowej, w Polsce aktywnie działają ponad 124 firmy. Są to głównie mikro i 
małe przedsiębiorstwa, które dystrybuują i instalują autonomiczne systemy przydomowych 
elektrowni wiatrowych (w tym same turbiny wiatrowe, bądź turbiny wraz z akumulatorami i 
systemem sterowania). Oprócz tego w Polsce funkcjonują także producenci małych turbin wiatrowych 
oraz ich komponentów (głównie masztów i generatorów) – tego typu ofertę posiada 10 firm. Należy 
podkreślić, że firmy często nie ograniczają się tylko do jednego rodzaju usług (tzn. dystrybutorzy i 
producenci często świadczą także usługi instalacyjne), a zakres oferowanych produktów obejmuje cały 
sektor OZE (głównie systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła).  Instytut zbadał 
również, jaki jest udział przychodów w firmach z tytułu sprzedaży i instalacji małych turbin 
wiatrowych. Ponad połowa badanych firm wskazała na małe przychody z tego tytułu, ale ponad 20% 
firm wskazała małą energetykę wiatrową, jako główne źródło utrzymania.    
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Dominującym przedmiotem działalności firm z sektora małej energetyki wiatrowej jest dystrybucja 
urządzeń importowanych od producentów zagranicznych (prawie 80% wszystkich firm). Instytut 
Energetyki Odnawialnej sprawdził częstotliwość występowania małych turbin wiatrowych z różnych 
krajów w ofercie wszystkich firm będących przedmiotem badań. Na podstawie przeglądu oferty 
stwierdzono, że głównymi krajami, z których importuje się małe turbiny wiatrowe są: USA, Chiny, 
Wielka Brytania i Niemcy. 
 
Należy podkreślić fakt, że w przypadku energetyki wiatrowej największe znaczenie dla rozwoju 
produkcji urządzeń ma przyrost mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych i konsekwentne 
wspieranie rozwoju rynku, także w postaci prowadzonej polityki i rozwiązań prawnych.  Jest to cechą 
charakterystyczną tej technologii wykorzystania OZE i dotychczasowe doświadczenia krajów UE 
pokazują, że przemysł rozwijał się głównie w krajach, które konsekwentnie i skutecznie dążyły do 
zrealizowania celów w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej (Dania, Niemcy, ostatnio Hiszpania). Ze 
względu na gabaryty współczesnych elektrowni wiatrowych i związane z nimi trudności transportowe 
zwykle opłacalna jest ich produkcja w pobliżu miejsca instalacji.  Kolejną okolicznością sprzyjającą 
ekspansji przemysłu energetyki wiatrowej na nowe rynki są obecne trudności czołowych 
producentów elektrowni wiatrowych z pokryciem zapotrzebowania na sprzęt. Dopóki jednak polski 
rynek energetyki wiatrowej nie zacznie być postrzegany jako stabilny i przewidywalny, a moc 
zainstalowana (a nie tylko plany budowy farm wiatrowych) nie zacznie systematycznie przyrastać 
trudno się spodziewać znaczących inwestycji zagranicznych w rozwój przemysłu 
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Tab. 3.4 Łańcuch dostaw dla energetyki wiatrowej (Emerging Energy Research). 
Element łańcucha 
dostaw 

Skrzydła Łożyska Przekładnie 
Systemy kontroli i 

sterowania 
Generatory 

Elementy 
odlewane 

Wieże 

Koncentracja 
rynku 

Rynek silnie 
skoncentrowany; 
jeden niezależny 
producent dla turbin 
>2MW, 50% 
zapotrzebowania 
rynku pokrywane 
przez producentów 
(OEM) 

Rynek silnie 
skoncentrowany; 3 
firmy są w stanie 
dostarczyć komplet 
elementów, tylko 
kilku producentów 
dla elektrowni typu 
multi-MW  

Skoncentrowany; 
trzech dominujących 
producentów na 
rynku multi-MW, poza 
tym ok. 12 firm 
konkurujących 

Rynek silnie 
skoncentrowany, za 
wyjątkiem kilku 
niezależnych 
producentów, w 
większości produkcja 
wewnętrzna 

Rynek silnie 
rozproszony; 
kilkudziesięciu 
dostawców 
generatorów <1 
MW, kilkunastu na 
rynku multi-MW 

Rynek silnie 
rozproszony; na 
jego rzecz pracuje 
wiele firm z branży 
odlewniczej, wybór 
dostawcy zależy od 
lokalizacji  

Rynek silnie 
rozproszony; na 
jego rzecz pracuje 
wiele firm z 
branży stalowej, 
wybór dostawcy 
zależy od 
lokalizacji 

Liderzy rynku • LM Glasfiber 
• Euros 
• NOI 
• Abeking & 
Rasmussen 

• SKF 
• NTN 
• Timken 
• Kaydon 

• Winergy 
• Hansen 
• Moventas 

• Mita Teknik 
• KK Electronic 
• Ingeteam 

• ABB 
• Winergy 
• Elin 
• GE 

• Sakana 
• Felguera Melt 
• Siempelkamp 
• Metso Foundries 

• Coiper 
• DMI 
• Trinity 
• TowerTech 

Typowa strategia 
producenta 

Dostawy wewnętrzne, 
outsourcing starszych 
modeli lub na mniej 
istotne rynki 
regionalne 

Outsourcing od 
zaufanych i 
sprawdzonych 
partnerów 
biznesowych 

Dla większych turbin 
przywiązanie do 1-2 
sprawdzonych 
partnerów 
biznesowych; 
otwarcie na nowych  
dostawców pod 
warunkiem 
zapewnienia 
niezawodności 

Wybór jednego 
dostawcy; zależny od 
strategii projektowej 
i typu turbiny 

3-4 sprawdzonych 
dostawców 
zewnętrznych; 
zwykle 1-2 w 
przypadku 
większych turbin  

Wybór dostawcy 
zależny od 
lokalizacji dostawy 

Wybór dostawcy 
zależny od 
lokalizacji dostawy 

Bariery wejścia Rynek silnie 
skoncentrowany, ale 
podzielony pomiędzy 
produkcję 
wewnętrzną i 
outsourcing; silne 
bariery wejścia 

Rynek silnie 
skoncentrowany, z 
reguły outsourcing, 
silne bariery wejścia 

Rynek 
skoncentrowany, 
outsourcing, silne 
bariery wejścia 
(referencje) 

Rynek silnie 
skoncentrowany, 
podzielony pomiędzy 
produkcję 
wewnętrzną i 
outsourcing, 
przeciętna bariera 
wejścia 

Rynek 
rozproszony, 
outsourcing; 
przeciętna 
bariera wejścia 

Rynek 
rozproszony, 
outsourcing; słaba 
bariera wejścia 

Rynek 
rozproszony, 
outsourcing; słaba 
bariera wejścia 
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3.2 Biogaz 

 
3.2.1 Urządzenia stosowane w instalacjach wykorzystujących biogaz rolniczy 

 
Rynek urządzeń biogazowych jest rynkiem bardzo złożonym i rozbudowanym. Ciąg technologiczny 
biogazowni to w zasadzie zestaw urządzeń produkowanych przez bardzo różnorodne branże (tab.  3.5 
poniżej). Instalacje do produkcji biogazu rolniczego mogą się różnić pod względem doboru 
poszczególnych elementów ciągu technologicznego, w zależności od lokalnych uwarunkowań, takich 
jak rodzaj i właściwości zastosowanych substratów, sposób wykorzystania biogazu czy 
zagospodarowania masy pofermentacyjnej. Konfiguracja elementów biogazowni, która odbywa się już 
na etapie planowania i projektowania, zależy w pierwszej kolejności od dostępnych substratów. 
Rodzaj, ilość i jakość stosowanych substratów (zawartość suchej masy, produktywność metanu, 
pochodzenie) decyduje o wielkości produkcji biogazu, a także o objętości zbiorników, rodzaju i 
wielkości urządzeń i instalacji oraz o mocy układów kogeneracyjnych do skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Schemat przykładowej instalacji biogazowej przedstawia rys. 3.8 
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Rys. 3.8 Uproszczony schemat blokowy typowej instalacji do produkcji biogazu rolniczego22  
 

Urządzenia te można pogrupować na kategorie (tabela poniżej) i podkategorie, przy czym każda 
biogazownia będzie bazowała na typowych dla danego schematu technologicznego, wybranych 
urządzeniach. Najważniejszymi składnikami ciągu technologicznego wykorzystującego biogaz w 
procesie kogeneracji są komora fermentacyjna oraz układ do skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła (kogeneracyjny), stanowią one zazwyczaj sumarycznie od 35-45% całkowitych 
nakładów inwestycyjnych dla biogazowni. Natomiast w przypadku produkcji biogazu przeznaczonego 
do zatłaczania do sieci gazu ziemnego układ kogeneracyjny wraz z oprzyrządowaniem i orurowaniem 
będzie zastąpiony instalacją do zatłaczania i oczyszczania biogazu.  
 

                                                 
 
 
22 Xergi AS 
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Tab. 3.5 Kategorie urządzeń stosowanych w instalacjach do produkcji biogazu rolniczego 
Kategorie Podkategorie  Branże działalności  
Komora 
fermentacyjna 

Wraz ze zbiornikiem biogazu, 
wymiennikiem ciepła i oprzyrządowaniem  

Urządzenia dla budownictwa 
przemysłowego. 
Urządzenia dla budownictwa 
rolniczego 
Urządzenia wodno-ściekowe 

Układ 
kogeneracyjny 

Silnik CHP Urządzenia ciepłownicze  
Urządzenia elektroenergetyczne 

Instalacja do higienizacji 70 oC 
Instalacja do sterylizacji 133 oC 
Zbiorniki buforowe/odstojniki na 
substraty płynne 
Hala przyjęć substratów na odpady stałe 
Waga samochodowa  

Składowanie i 
obróbka wstępna 
materiału 
wsadowego 

Dozownik substratów z systemem 
rozdrabniającym  

Urządzenia dla przetwórstwa  
rolno-spożywczego 
Urządzenia wodno-ściekowe  
Urządzenia ciepłownicze 
Urządzenia dla budownictwa 
rolniczego 
Urządzenia stosowane w 
agrotechnice  

Tabor samochodowy do transportu wsadu 
do biogazowni 
Tabor samochodowy do rozwożenia 
substratu na pola własne  

Środki transportu 

Ładowarka teleskopowa 

Urządzenia stosowane w 
agrotechnice 
 

Kocioł gazowy 
Rozdzielnia ciepła i rurociągi ciepłownicze  

System grzewczy 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej 

Urządzenia ciepłownicze  

Instalacje i przyłącza 
Instalacja do odsiarczania biogazu 

Instalacje 
(wod/kan/gaz) 

Pochodnia do spalania biogazu 

Urządzenia wodno-ściekowe  
Urządzenia w przemyśle 
rafineryjnym 
Urządzenia gazowe. 

Instalacje elektryczna, odgromowa, 
przepięciowa 

Urządzenia elektryczne  

Aparatura kontrolno pomiarowa 
Stacja Trafo  

Instalacje 
elektryczne i 
pomiarowe 

Rozbudowa sieci do GPZ 

Automatyka i systemy sterowania w  
Urządzenia dla przetwórstwa rolno 
spożywczego 
Urządzenia ciepłownicze  
Urządzenia wodno-ściekowe 
Urządzenia elektroenergetyczne 

Zbiornik żelbetowy Przechowywanie 
pulpy 
pofermentacyjnej 

Laguny 
Urządzenia dla budownictwa 
przemysłowego. 

Urządzenia do ewaporacji (po dekantacji) 
Urządzenia do suszenia osadu 
pofermentacyjnego (słoneczne) 
Dekanter (wirówka) 
Prasa 

Obróbka pulpy 
pofermentacyjnej 

Urządzenie do odwróconej osmozy 

Urządzenia wodno-ściekowe 
Urządzenia dla przetwórstwa rolno 
spożywczego  
Urządzenia stosowane w 
agrotechnice 

Rozbudowa przyłączenia (przy zatłaczaniu 
gazu do sieci) 

Instalacje do 
zatłaczania biogazu 
do sieci 
dystrybucyjnej 
gazu ziemnego  

Instalacja do oczyszczania gazu do 
standardów wtłaczania do sieci 

Urządzenia gazowe. 
Urządzenia w przemyśle 
rafineryjnym 
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Rys. 3.9 Struktura nakładów dla przykładowej biogazowni o mocy 1 MWe 
 

3.2.2 Rynek biogazu i urządzeń biogazowych w Polsce  

 
Biogaz pozyskiwany z rolnictwa oraz przetwórstwa odpadów spożywczych posiada w Polsce nadal 
skromny udział w bilansie energetycznym kraju. W dalszym ciągu dominują na rynku biogazownie 
działające na oczyszczalniach ścieków  oraz na wysypiskach odpadów komunalnych. W rolnictwie 
działa obecnie 8 biogazowni rolniczych o łącznej mocy zainstalowanej 7,5 MWel. Do biogazowni 
dotychczas zrealizowanych należy 5 instalacji firmy Poldanor S.A. (woj. kujawsko-pomorskie i 
pomorskie), jedna instalacja zbudowana przez firmę Agrogaz w Liszkowie (woj. kujawsko-pomorskie), 
biogazownia w Kalsku (woj. lubuskie) oraz mikro biogazownia w Studzionce, eksploatowana przez 
rolników indywidualnych. Mimo, że potencjał biogazu rolniczego, oceniany na podstawie wielkości 
areału uprawnego i dostępności odpadów z rolnictwa, porównywalny jest z niemieckim, produkcja 
energii pierwotnej w roku 2008 z biogazu ze źródeł rolniczych wyniosła w Polsce 2,6 ktoe, a w 
Niemczech 2938 ktoe, natomiast w całej UE 3632 ktoe23. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego 
całkowita produkcja energii pierwotnej z biogazu rolniczego w Polsce w 2009 r osiągnęła wartość 188 
TJ. Produkcja energii elektrycznej z biogazowni rolniczych w 2009 r. wyniosła 21,7 GWh natomiast 
produkcja ciepła - 80 TJ 24. 

 
Biogaz rolniczy dysponuje w Polsce dużym potencjałem rozwojowym. Istniejące rozbieżności w 
wynikach przeprowadzonych dotychczas ocen potencjału biogazu w Polsce, wynikają z różnic w 
przyjętych założeniach sposobu oceny wielkości odnawialnych zasobów energii oraz w założeniach co 
do kierunków zmian wielkości i intensywności instrumentów wsparcia a także trendów kosztów dla 
wszystkich technologii OZE. Całkowity potencjał biogazu w Polsce na 2020 rok został oszacowany w  
przyjętym przez Radę Ministrów w 2010 roku dokumencie programowym „Kierunki rozwoju 
biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”. Wynosi on 1,7 mld m3 biogazu, co pozwoliłoby 
na wytwarzanie w 2020 r. 125 tys. MWhel i 200 tys. MWhc. 
 

                                                 
 
 
23. EurObserv’ER. 2009. The state of renewable energies in Europe 9th EurObserv’ER Report. 2009. EurObserv’ER: Paris. ISSN 
2101-9622. 
24 GUS. 2010. Odnawialne źródła energii w 2009 roku. Publikacja: in press. 
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Oficjalne dokumenty oraz niezależne prognozy przewidują, że biogaz rolniczy w najbliższym 10–leciu 
będzie się rozwijał w Polsce w tempie kilkunastu procent rocznie. Wiele wskazuje jednak na to, że w 
ciągu najbliższych kilku lat biogaz rolniczy nabierze znacznie większego znaczenia na rynku zielonej 
energii, a jego tempo wzrostu będzie jednym z najwyższych w całym „zielonym koszyku 
energetycznym”. Świadczą o tym także zauważalne obecnie tendencje na rynku deweloperskim i 
inwestorskim. Sektor będzie rozwijał się w ramach określonych przez istniejące prawo oraz dzięki 
planowanym do wprowadzenia nowym mechanizmom wsparcia. Monitoring funkcjonujących i 
realizowanych inwestycji pokazuje, że w obecnych warunkach rynek zainteresowany jest budową 
raczej dużych inwestycji, ale nowe zmiany prawne mogą szerzej otworzyć rynek także dla małych 
biogazowni, w tym biogazowni w typowych gospodarstwach rolnych. Dostępna wiedza na temat 
realizacji procesu inwestycyjnego oraz eksploatacji biogazowni jest nieadekwatna do przewidywanej 
skali inwestycji. Brakuje także zweryfikowanych i potwierdzonych dłuższą praktyką doświadczeń, z 
których początkujący inwestorzy mogliby skorzystać. Warto pamiętać, że budowa biogazowni to duże 
wyzwanie, a ogólnie pozytywne nastawienie polityki państwa do promocji biogazu, nie przekłada się 
automatycznie na sukcesy inwestorów, zwłaszcza wtedy gdy niedoceniane jest ryzyko techniczne, 
ekonomiczne i, na obecnym etapie tworzenia prawa, także regulacyjne. Ramy prawne nie zostały w 
Polsce do końca przygotowane do rozwoju biogazowni rolniczych, szczególnie w zakresie 
wykorzystania materiału pofermentacyjnego jako nawozu.  
 
Charakterystyka producentów urządzeń na rynku polskim  
 
W Polsce istnieją producenci urządzeń, które można z powodzeniem zastosować w ciągu 
technologicznym biogazowni. Producenci ci zostali przypisani do najbardziej typowych branż 
działalności produkcyjnej  (tab. 3.6) 
 
W bazie danych zgromadzonej przez Instytut Energetyki Odnawialnej istnieje ok. 200 firm 
zajmujących się produkcją urządzeń w poszczególnych branżach, natomiast ok. 90 z nich produkuje 
urządzenia w Polsce, pozostali zajmują się dystrybucją urządzeń zagranicznych oferowanych przez 
przedstawicieli producentów bądź firmy wykonawcze.  

Producenci urz ądzeń dla biogazowni  na polskim rynku
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Rys. 3.10 Producenci urządzeń krajowi i zagraniczni na polskim rynku.  
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Tab. 3.6 Charakterystyka branż wytwarzających urządzenia dla biogazowni rolniczych 
Branże działalności  Urządzenia wykorzystywane do produkcji biogazu  
Urządzenia dla budownictwa 
przemysłowego 

Zbiorniki z elementów prefabrykowanych  
Wyposażenie zbiorników  
Membrany EPDM (laguny, zbiorniki na gaz, przykrycia 
kiszonek) 
Zbiorniki ciśnieniowe 

Urządzenia dla budownictwa 
rolniczego 

Zbiorniki z elementów prefabrykowanych 
Mieszadła i mieszalniki 
Zbiorniki, silosy i rękawy na kiszonkę 
 Suszarnie 

Urządzenia stosowane w 
agrotechnice 

Tabor samochodowy oraz osprzęt do załadunku, wozy 
asenizacyjne 
Systemy rozprowadzania przefermentowanej gnojowicy jako 
nawozu 
Wagi samochodowe 
Systemy dozowania i podajniki  

Urządzenia wodno-ściekowe Pompy i armatura, orurowanie 
 Mieszadła  
Maceratory 
Urządzenia przetwarzania przefermentowanej masy: prasy, 
dekantery. 
Systemy sterowania i automatyzacji stosowane w tej branży 

Urządzenia ciepłownicze  Kotły 
Pompy i armatura, orurowanie 
Wymienniki ciepła 
Instalacje do higienizacji 
 System ogrzewania komór 

Urządzenia dla przetwórstwa rolno 
spożywczego 
 (w szczególności przemysł 
owocowo-warzywny i mięsny) 

Systemy rozdrabniania i homogenizacji materiału wsadowego: 
maceratory, rozdrabniacze, młynki, mieszalniki 
Systemy sterowania i automatyzacji stosowane w tej branży 
Systemy rozdziału frakcji: prasy, dekantery 
Suszarnie (otrzymywanie pozostałości pofermentacyjnej w 
formie stałej) 
Systemy dozowania- podajniki 
Instalacje do higienizacji  

Urządzenia gazowe. Pompy i armatura, orurowanie 
Pochodnia do spalania biogazu 

Urządzenia w przemyśle 
rafineryjnym 

Urządzenia stosowane do oczyszczania gazów 

Urządzenia elektroenergetyczne Urządzenia służące do przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej  
Układy gazowe do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i 
ciepła 

Urządzenia elektryczne Instalacje i osprzęt elektryczny  
 
 
Poniżej omówiono udział polskich producentów w dwóch najważniejszych składowych ciągu 
technologicznego do produkcji biogazu tj. układów kogeneracyjnych i komór fermentacyjnych. 
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Układy kogeneracyjne produkowane są w Polsce przez 3 producentów.  
 

Producent układów 
kogeneracyjnych  

 

H. Cegielski Poznań S.A.  Gazowe zespoły prądotwórcze z silnikami A20G  

Zakład Mechaniczny 
"PZL-Wola" w Siedlcach Sp. z 
o.o. 

Skojarzone zespoły prądotwórcze, napędzane silnikami 
gazowymi WOLA 135-G o mocach: 
-elektrycznej 100 - 360 kWe 
- cieplnej 160 - 555 kWc 

Viessmann Sp. z o.o., zakład 
produkcyjny w Legnicy 

Bloki energetyczno-cieplne do biogazowni – kompleksowe 
urządzenia biogazowe wytwarzające biogaz oraz generujące 
energię elektryczną i cieplną (moce 18kWe – 1MWe), 

 
Inne podmioty na polskim rynku oferują produkty wytwarzane zagranicą przez producentów takich 
jak: General Electrics (Jenbacher), Deutz, Caterpillar, FG Wilson, Perkins, MAN, Elteco, Turboden, 
Subaru, Lombardini, John Debre czy Dresser Wakuesha.  
 
Wśród producentów komór fermentacyjnych wymienić można firmę Mostalex, która powstała w 1996 
roku, nieprzerwanie świadczy usługi w branży konstrukcji stalowych dla  przemysłu komunalnego 
(m.in,. konstrucje dla oczyszczalni ścieków, np. wtórnych komór fermentacyjnych). Dotychczas firma 
zrealizowała zlecenia na montaże i dostawy elementów przeszło 350 zbiorników na terenie Polski, a 
także Czech, Niemiec, Rumunii, Węgier, Austrii i Łotwy. Firma specjalizuje się w technologiach 
zbiorników membranowych, a także szkliwionych z uszczelnieniem. W przypadku sprzętu 
przeznaczonego do komór fermentacyjnych wyróżniają się producenci mieszadeł:  

  

Producent mieszadeł  

AGIMIX Polska Sp. z o.o. 
Małe mieszadła o osi pionowej, boczne, zatapialne, 
przenośne, montowane w dnie, zastosowania specjalne, 
wirniki 

POM Ltd Wieża i mikser do gnojowicy 

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury 
MEPROZET Sp. z o.o. 

Mieszadła śmigłowe wraz z konstrukcją wsporczą  

Redor Sp. z o.o. Mieszadła pracujące w układzie pionowym 

Łukomet 
Mieszadła do gnojowicy podrusztowe, wałowe, 
strumieniowe, ciągnikowe 

 
Inne podmioty na polskim rynku są przedstawicielami zagranicznych producentów takich jak: Flygt, 
Vogeslang, Stallkamp, Brand Guelletechnik, Milton Roy Miting,Turbo Mixer, Bauer, Cri-man. 
 
Spośród branż działalności, które można wykorzystać jako potencjalny rynek podaży producentów 
polskich dla biogazowni rolniczych jest branża urządzeń wodno-ściekowych. Rynek urządzeń wodno-
ściekowych rozwinął się dynamicznie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i podjęciu decyzji o 
wsparciu dla projektów mających na celu budowę infrastruktury wodno-ściekowej, zwłaszcza w 
aglomeracjach miejskich. Obecnie branża ta może stanąć przed problemem stopniowego, po boomie 
inwestycyjnym,  spadku zamówień na urządzenia w Polsce. Według GUS 95,2% ludności miejskiej 
korzysta już z sieci wodociągowej, 85,5% z sieci kanalizacyjnej a 86,9% z oczyszczalni ścieków. 
Sytuacja jest inna na wsi, gdzie odsetek ludności korzystającej z infrastruktury wodno-ściekowej 
pozostaje poniżej 30%. Są to jednak inwestycje trudniejsze, bo rozproszone i wymagające zmiany 
profilu zamówień: wiele rozproszonych, małych inwestycji.  
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Rys. 3.11 Ludność korzystająca z infrastruktury wodno-ściekowej w Polsce w 2008 (GUS 200925) 

Tezę o słabszych możliwościach rozwoju dla branży wodno-ściekowej potwierdzają również 
informacje z instytucji finansujących. Przykładowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
poinformowało, że zostały w całości rozdysponowane środki na projekty z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko26. Łączna wartość 
środków przewidzianych dla priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa” to 2,8 mld euro, co stanowi 10 
proc. całej alokacji PO Infrastruktura i Środowisko oraz aż 57 proc. alokacji przeznaczonej dla sektora 
środowiska. Środki te są skutecznie wykorzystywane na realizację największych inwestycji 
infrastrukturalnych w sektorze środowiska.  

Wobec powyższego atrakcyjną ofertą dla producentów urządzeń z branży wodno-ściekowej jest 
produkcja urządzeń na potrzeby biogazowni rolniczych. Najliczniej reprezentowaną grupą urządzeń 
są pompy i armatura. W bazie danych znalazło się 16  fabryk produkujących pompy Polsce.  

 
Licznie reprezentowana jest również produkcja urządzeń do przygotowywania substratów (32 firmy) 
tj. rozdrabniaczy i maceratorów, zbiorników wstępnych, podajników, mieszalników i systemów 
dozowania substratów. Najczęściej są to urządzenia z branży urządzeń agrotechnicznych lub 
stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
25 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_se_ochrona_srodowiska_2009r.pdf 

26 HTTP://WWW.PODATKI.BIZ/ARTYKULY/16_10730.HTM 
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3.3 Energetyka słoneczna termiczna 

 
3.3.1 Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku zajmujące się produkcją 

urządzeń lub ich elementów  w sektorze termicznej energetyki słonecznej 

Rozdział został przygotowany na podstawie wyników badań rynku przeprowadzanych corocznie w 
Instytucie Energetyki Odnawialnej oraz na podstawie ofert handlowych producentów kolektorów 
słonecznych. 
 
Przemysł termicznej energetyki słonecznej jest bardzo złożony, zarówno jeśli chodzi o długość 
łańcucha dostaw urządzeń i ich szeroki zakres, jak i ze względu na wielość i strukturę podmiotów 
gospodarczych działających na rynku i na ich powiązania kooperacyjne. Na potrzeby niniejszego 
analizy dokonano uproszczeń, skupiając się m.in. na zasadniczych i najpowszechniejszych oraz 
mających największą wartość w łańcuchu dostaw urządzeniach wchodzących w skład instalacji 
słonecznych tj. kolektorach słonecznych (różnych typów). 
 
Na rysunku nr 3.12 przedstawiono schemat typowej instalacji grzewczej (tu najprostszej – do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej) z wykazem zasadniczych podsystemów,  urządzeń i 
komponentów.  

 
 
Źródło: Polska Ekologia 
Rys. 3.12 Schemat typowej instalacji słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej  
 
W skład instalacji słonecznej grzewczej wchodzą (w uproszczeniu) następujące urządzenia: 
• Kolektor słoneczny  
• Zasobnik ciepłej wody (w przypadku kolektorów słonecznych cieczowych), 
• Zespół montażowy (konstrukcja wsporcza, naczynie zbiorcze i zestaw pompowy) 
• System automatyki i sterowania. 
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Najważniejsze i najdroższe zarazem podzespoły instalacji słonecznej grzewczej to kolektory 
słoneczne, które w zależności od czynnika  przepływającego przez kolektor, kolektory dzieli się na 
rodzaje: 

- cieczowe, 

- powietrzne, 
a ze względu na budowę możliwy jest podział na typy: 

- płaskie, 

- próżniowe. 
Z punktu widzenia budowy i procesów produkcji i montażu kolektorów słonecznych wyróżnić w nich 
można następujące komponenty:  

- absorber, 

- warstwa izolacyjna, 

- przesłona, 

- obudowa. 
 
Zasobniki w instalacjach słonecznych można podzielić pod względem budowy na: jednowężownicowe, 
dwuwężownicowe oraz kombi (zbiornik w zbiorniku), natomiast pod względem zastosowania jako: 
ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do wspomagania centralnego ogrzewania. W budowie 
zasobników można wyróżnić następujące główne komponenty: wężownica (wężownice), izolacja, 
termometr, zbiornik. 
 
Zakres niniejszej analizy ograniczono też od strony struktury podmiotowej. Pokazując cały sektor 
przedsiębiorstw termicznej energetyki słonecznej, w tym producentów urządzeń, ich dostawców i 
dystrybutorów oraz instalatorów, skupiono się w szczególności na tych  przedsiębiorstwach 
produkujących bezpośrednio w kraju zasadnicze urządzenia, a w szczególności kolektory słoneczne.   
Warto dodać, że na rynku urządzeń energetyki słonecznej termicznej, oprócz producentów 
zasadniczych urządzeń wchodzących w skład różnych instalacji grzewczych, funkcjonują 
przedsiębiorstwa  produkujące linie do produkcji absorberów kolektorów słonecznych czy 
preizolowanych zasobników, kompletnych laboratoriów i urządzeń pomiarowych oraz wielu 
komponentów, np. hydraulicznych, elektrycznych, mechanicznych itd. oraz półwyrobów i materiałów, 
np z przemysłu metalowego, szklarskiego, materiałów izolacyjnych itd., będących urządzeniami 
towarzyszącymi, elementami zasadniczych urządzeń lub wchodzącymi jako elementy w skład typowej 
instalacji. 
 
 

3.3.2 Rynek oraz uwarunkowania prawne  

 
Polski rynek kolektorów słonecznych rozwija się w dalszym ciągu bardzo dynamicznie. W roku 2009 
sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce przekroczyła 144 tys. m2, co stanowi wzrost sprzedaży 
kolektorów słonecznych w stosunku do poprzedniego (bardzo dobrego) roku o ponad 11%. Ogółem, 
na koniec 2009 roku powierzchnia zainstalowana wynosiła 510 tys. m2; dla porównania łączna 
powierzchnia zainstalowana w 2008 r. wyniosła 365 tys. m2. Obroty na rynku wyniosły ponad 450 mln 
zł.   
 
Przedstawiony poniżej wykres (rys. 3.13) ilustruje powierzchnię kolektorów słonecznych 
instalowanych w Polsce w latach 2000-2009 oraz wielkości skumulowane. 
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Rys.3.13 Sprzedaż kolektorów w Polsce w latach 1995-2008   
 
Poniżej, w tabeli 3.7 przedstawiono średnioroczne tempo wzrostu sektora z ostatnich dziewięciu lat 
(oraz skumulowane dla całej dekady), liczone przyrostami sprzedaży (rok do roku poprzedniego) w 
kraju powierzchni kolektorów słonecznych.  
 
Tab. 3.7  Tempo wzrostu sektora energetyki słonecznej w poszczególnych latach 2001-2009 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2001-
2009 

Roczne 
przyrosty 
sprzedaży 
kolektorów 
słonecznych 

43% 44% 61% 42% 28% 33% 41% 55% 39% 43 % 

 
Porównując tempo wzrostu sektora energetyki słonecznej termicznej – 39% w 2009 roku, z innymi 
sektorami można wnioskować, że należało ono do najwyższych spośród wszystkich branż 
odnawialnych źródeł energii. Pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego w latach 
2008/2009/2010, dynamika wzrostu sektora energetyki słonecznej w Polsce jest porównywalna 
jedynie z tempem wzrostu nowych technologii i znacznie odbiega od tradycyjnych sektorów. 
Szczególnie widać to po ocenie związanego i referencyjnego sektora budownictwa, gdzie (pomimo 
napływu środków UE na inwestycje infrastrukturalne) w roku 2009, wzrost wartości dodanej w 
budownictwie przekroczył niewiele ponad  4%, ale był aż o ponad 7% niższy niż w roku poprzednim. 
Energetyka słoneczna odnotowała też sukces w zakresie tempa rozwoju najbardziej związanego z nią 
sektora mieszkaniowego, w którym wg GUS w 2009 r. odnotowano regres, gdyż oddano do 
użytkowania 160019 mieszkań (nb. średnio  60% rynku to nowe budynki), tj. o 3,1% mniej niż w 2008 
r. 
 
Dalsze ramy rozwoju sektora wytycza przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan 
Działania na rzecz rozwoju odnawianych źródeł energii - KPD. Plan ten zakłada dynamiczny rozwój 
tego sektora. Udział energii słonecznej termicznej w „zielonym” cieple będzie wynosił ponad 8,5%, a w 
całym bilansie OZE niemalże 4,5 % w 2020r. Ilościowo zakładany jest wzrost zapotrzebowania na 
słoneczne instalacje grzewcze do ok. 15 mln m2 w 2020r. , co oznacza, że polski rynek kolektorów 
słonecznych będzie na 5 pozycji wśród krajów europejskich, zaraz po Niemczech, Włoszech, Francji i 
Hiszpanii.  
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Rys. 3.14. Rozwój sektora kolektorów słonecznych w Polsce wg KPD, do roku 2020   
 
Obecnie w sektorze pracuje ok. 2 tys. osób (w przeliczeniu na pełnoetatowe stanowiska pracy), 
ok.30% przy produkcji i 70% przy dystrybucji, instalacji i serwisie. Biorąc pod uwagę, przewidywany 
w KPD wzrost sektora energetyki słonecznej należy przewidywać, że w 2020r. w Polsce w tym 
sektorze będzie zatrudnionych ok. 30 000 osób. 
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Rys.3.15  Eksport i import kolektorów słonecznych w  Polsce w ostatnich dwóch latach. Źródło: 
Instytut Energetyki Odnawialnej  
 
Jako jedyny sektor OZE, energetyka słoneczna skutecznie i na znaczącą skalę eksportuje swoje wyroby. 
Eksport polskich kolektorów słonecznych stanowi 50% sprzedaży kolektorów w Polsce i wynosi od 
ponad kilku lat, średnio ok. 80 tys. m2 – rys. 3.15. Odbiorcami polskich kolektorów są kraje: Niemcy, 
Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Czechy a także Słowacja  i 
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Węgry, Litwa, Łotwa. Aż trzech producentów: Sunex, Watt, Neon, stało się laureatami konkursu 
Ministerstwa Środowiska GreenEvo na rzecz promocji eksportu wyróżniających się zielonych 
technologii.  
 
W dalszym ciągu kolektory słoneczne płaskie przeważają na polskim rynku. W ubiegłym roku nastąpił 
niewielki spadek udziału sprzedaży kolektorów próżniowych na rzecz kolektorów płaskich. Powodem 
może być większy koszt zakupu instalacji słonecznej z kolektorami próżniowymi w porównaniu z 
instalacją zbudowaną z kolektorów płaskich, jak również spadające zainteresowanie kolektorami 
próżniowymi produkowanymi w Chinach.  

 
 

 
Rys.3.16 Sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w latach 2005 -2009 
 
Na mapie (rys. 3.17) przedstawiono udział sprzedaży kolektorów słonecznych w podziale na 
województwa. W 2009 r. największa liczba kolektorów słonecznych instalowana była, podobnie jak w 
roku 2008, w województwach śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Dodatkowo na mapie 
zaznaczono przy pomocy strzałek informację o wzroście/spadku sprzedaży kolektorów w stosunku do 
roku 2008. W dziewięciu województwach zauważono wzrost sprzedaży, w czterech zanotowano 
spadek, w pozostałych trzech natomiast zaobserwowano sprzedaż na takim samym poziomie jak w 
roku 2008. 
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Rys.3.17 Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2009r. w podziale na województwa.  
  
Na polskim rynku energetyki słonecznej działa w sumie 70 firm: krajowych producentów kolektorów 
słonecznych oraz centralnych przedstawicielstw producentów zagranicznych oferujących w Polsce 
urządzenia, lub nawet gotowe systemy produkowane w innych krajach, w tym ok. 40 istotniejszych 
„graczy na rynku” – załącznik 1. Na rysunku 3.18 przedstawiono podział pomiędzy producentów 
kolektorów produkowanych w Polsce oraz firmy produkujące kolektory poza granicami Polski, ale 
oferujące swoje wyroby w Polsce. Na wykresie pokazano również ilość produktów – typów 
kolektorów słonecznych oferowanych przez producentów.  
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Rys. 3.18 Podział pomiędzy producentów kolektorów produkowanych w Polsce oraz firmy 
produkujące kolektory poza granicami Polski, ale oferujące swoje wyroby w Polsce 
 
Zdecydowana większość producentów krajowych zlokalizowana jest w Polsce południowej, w 
szczególności w województwie śląskim oraz małopolskim. W pozostałych regionach przeważają 
siedziby dystrybutorów i przedstawicielstw firm zagranicznych. W Polsce produkowanych jest ponad 
170 typów kolektorów słonecznych, prawie drugie tyle jest oferowanych przez dystrybutorów firm 
zagranicznych.  Spośród 170 typów produkowanych w Polsce kolektorów słonecznych do 
podgrzewania wody ponad 122 stanowią kolektory płaskie, reszta to kolektory próżniowe 
przepływowe i próżniowe heat pipe.  Na rysunku 3.19 przedstawiono zróżnicowanie typów 
kolektorów produkowanych w Polsce.  

Źródło: Instytut Eneregtyki Odnawialnej
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Rys.3.19 Typy kolektorów produkowanych w Polsce  
 
Ponadto, biorąc pod uwagę asortyment produkowanych w Polsce kolektorów słonecznych można 
podzielić producentów kolektorów wg następujących kategorii: produkujących wyłącznie płaskie 
kolektory (których jest najwięcej), produkujących wyłącznie próżniowe heat pipe, wyłącznie 
próżniowe przepływowe oraz połączenia poszczególnych typów.   
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Rys.3.20 Podział producentów  kolektorów słonecznych  produkowanych w Polsce ze względu na 
rodzaje oferowanych kolektorów słonecznych  
 
 

3.3.3 Charakterystyka firm produkujących urządzenia do instalacji słonecznych 

Pierwsze polskie kolektory, a tym samym producenci oferujący kolektory słoneczne, powstały w 
latach dziewięćdziesiątych. Pionierem w technice solarnej jest firma Aparel (obecnie wykupiona przez 
krajową firmę ERGOM z branży elektrotechnicznej), która w roku 1993 rozpoczęła produkcję 
absorberów do kolektorów słonecznych dla firm niemieckich i austriackich, a w połowie lat 
dziewięćdziesiątych, oprócz produkcji absorberów rozpoczęła również produkcję kolektorów płaskich 
cieczowych. W podobnym okresie swoją produkcję rozpoczynała firma HEWALEX, która oferuje 
obecnie kilka rodzajów kolektorów słonecznych płaskich, jak też próżniowych. Z kolei firma SUNEX z 
Raciborza ma w swojej ofercie najwięcej typów kolektorów słonecznych (ponad 120 rodzajów), 
specjalizuje się w produkcji kolektorów typu OEM, duża część produkcji jest przeznaczona na eksport. 
Polskie firmy inwestują również w nowe fabryki, przykładem takiej inwestycji jest firma ENSOL, czy 
też  WATT z Chorzowa, która wybudowała fabrykę o powierzchni 25 tys. m2 w Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej otrzymując dofinansowanie w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka - Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. 
 
Producenci kolektorow słonecznych w kraju to głownie małe i średnie przedsiębiorstwa. Są w śród 
nich firmy produkujące rocznie 10-50 tys. m2 kolektorów słonecznych (łącznie 6 firm stanowiących 
60% rynku). Producenci korzystają  z oferowanych dotacji na rozbudowę fabryki (jak wyżej), ale 
również chętnie korzystają z dotacji na  projekty badawcze i rozwojowe, np. firma Sunex w ramach 
działania: 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka-  Wsparcie na prace badawcze i 
rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.  Dużym powodzeniem cieszą się tez Regionalne 
Programy Operacyjne, a zwłaszcza działania dotyczące promocji na rynkach zagranicznych, dzięki 
którym można otrzymać dofinansowanie na wyjazd na międzynarodowe specjalistyczne targi.  Firmy 
produkujące kolektory inwestują również w dział badawczo-rozwojowy. Jedną z pierwszych firm, 
która zgłosiła wynalazek własnego autorstwa jest firma WATT (w 2004r. na montaż absorbera z 
elementami rurowymi). Obecnie coraz więcej firm jest zainteresowanych ochroną patentową, jako 
wzór użytkowy (tzw. „mały patent”) lub jako wzór przemysłowy, dotyczy to np. firm: SunGallo, Eco-
Schubert, Ecojura, Projprzemeko, Sunex.27  Jednakże należy zaznaczyć, że w znacznej mierze na nowe 
                                                 
 
 
27 dane z rejestru Urzędu Patentowego RP 
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inwestycje mogą pozwolić sobie jedynie średni i więksi producenci (sprzedający  minimum  kilka tys 
m2 kolektorów rocznie).  Niewielkie, rodzinne firmy nie mają takich możliwości finansowych.  
 
Ponadto, na rynku krajowym dużą grupę stanowią firmy oferujące kolektory słoneczne pochodzące z 
importu. Zdecydowanie największą część stanowią kolektory produkcji niemieckiej, ze względu na 
liczne przedstawicielstwa firm niemieckich, m. in. Viessmann, Vaillant, Wolf i inne. Liczną grupę 
stanowią też firmy austriackie, takie jak: Sonnenkraft czy Solektor, czy też włoskie – Ariston. Poza tym 
w ostatnich latach zaobserwowano wzmożony import do Polski kolektorów słonecznych lub też 
podzespołów (w przypadku kolektorów próżniowych) produkcji chińskiej. Ponadto, w skład całej 
instalacji słonecznej oprócz kolektora wchodzą również inne elementy, takie jak: zasobnik ciepłej 
wody (w przypadku kolektorów słonecznych cieczowych), zespół montażowy, naczynie wzbiorcze i 
zestaw pompowy, system automatyki i sterowania. W większości zestawów spotykane są zasobniki 
c.w.u. i systemy sterownia innych producentów, specjalizujących się w produkcji tego typu urządzeń. 
Duży asortyment zbiorników oferują polskie firmy Elektromet, Termica oraz Galmet, w przypadku 
regulatorów są to m.in. firmy: Compit z Częstochowy, Frisko z Wrocławia. Niektóre firmy specjalizują 
się w produkcji przewodów instalacyjnych – AZ Profitor z Warszawy. W Polsce jest też produkowany 
płyn do instalacji słonecznych – przez firmę Boryszew ERG. Większość konstrukcji wsporczych 
wykonywanych jest przez firmy produkujące kolektory. W przypadku większości producentów 
kolektorów słonecznych sprzedaż bezpośrednia, projektowanie, doradztwo oraz montaż odbywają się 
poprzez dystrybutorów oraz sieć lokalnych instalatorów systemów słonecznych. Niewielki odsetek 
stanowią producenci samodzielnie świadczący usługi instalacyjne. Zazwyczaj są to niewielkie, 
rodzinne firmy produkcyjno- usługowe. 

 
W celu określania krajowego rynku kolektorów słonecznych należy też uwzględnić fakt, iż w Polsce 
dotychczas brakowało organizacji skupiającej producentów, czy też dystrybutorów, instalatorów 
kolektorów słonecznych. W lipcu 2009 r., bezpośrednio po wejściu w życie Pakietu klimatycznego UE 
3 x 20% i dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, zawiązał się Panel Producentów Urządzeń i Instalatorów Systemów Energetyki 
Słonecznej zwany  „Panelem Słonecznym 20x2020”. Celem Panelu był udział w  przygotowaniu przez 
Polskę „Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” uwzględnienie w nim 
energetyki słonecznej cieplnej  odpowiednio do potencjału rynku i możliwości krajowego przemysłu. 
Panel Słoneczny zrzesza 11  firm (Ariston, Bachus, Ecojura, Ensol, Rapid, Solver, Sunex, Ulrich, Vaillant 
Viessmann, Watt)  obejmujących 84% polskiego rynku energetyki słonecznej.   Panel Słoneczny 
20x2020 podjął inicjatywę opracowania dokumentu „Mapy drogowej rozwoju energetyki słonecznej 
termicznej  w Polsce wraz z planem działań do 2020 r.” Dokument ten stanowi istotny wkład 
przemysłu energetyki słonecznej w przygotowanie przez Rząd RP „Krajowego Planu Działań w 
zakresie odnawialnych źródeł energii”.  

 
 
 

3.4 Fotowoltaika 

 
Dynamika wzrostu produkcji modułów fotowoltaicznych (40% średniorocznie w ciągu ostatnich 
pięciu lat) często przyrównywana jest do dynamiki wzrostu przemysłu mikroelektronicznego w 
początkowym okresie jego rozwoju. Fotowoltaika jest na świecie najdynamiczniej rozwijającym się 
sektorem obok informatyki i biotechnologii. W latach 2000 -2009 tylko w Europie zainstalowano 13,5 
GW modułów fotowoltaicznych. Na całym świecie moc tę szacuje się na ok. 24 GW, z czego 20 GW 
stanowią systemy podłączone do sieci elektroenergetycznej.  Tylko w roku 2009 globalnie 
zainstalowano 7,2 GW nowych mocy w fotowoltaice.  
 
Na świecie najpowszechniejszymi zastosowaniami fotowoltaiki są systemy podłączone do sieci 
energetycznej i zintegrowane z budynkami. Systemy tego typu są jednym z najnowszych osiągnięć 
technologii fotowoltaicznej i wnoszą najwyższy potencjał w długofalową redukcję zużycia paliw 
kopalnych oraz zmniejszenie emisji CO2. Szybkie tempo rozwoju tego sektora w ostatnich latach, a w 
szczególności systemów dołączonych do sieci, jest także wynikiem postępu w dziedzinie materiałów i 
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technologii, ale przede wszystkim skutkiem wdrażanych w wielu krajach programów i mechanizmów 
wsparcia (najskuteczniejszym instrumentem wsparcia dla fotowoltaiki są systemy stałych cen – feed-
in tariff) mających na celu upowszechnienie fotowoltaiki jako czystego i bezpiecznego źródła energii 
elektrycznej.  
 
Sektor zastosowań systemów autonomicznych wymaga modułów PV, prostych urządzeń 
elektronicznych kontrolujących przepływ prądu i akumulatorów. Warto nadmienić, że Niemcy w 
najbliższych latach planują zainwestowanie ponad 1 mld EUR w produkcję ogniw fotowoltaicznych i 
modułów, głównie na terenie Niemiec Wschodnich. Już dziś istnieje kilka dużych fabryk (np. Q-cells – 
trzeci światowy producent) przy granicy z Polską. 
 

Niestety udział Polski w światowym i europejskim rynku systemów fotowoltaicznych jest znikomy. 
Całkowita moc zainstalowana w tym sektorze w Polsce na koniec 2009 r. wynosiła zaledwie ok. 1 MW, 
a zasadnicze urządzenia – systemy fotowoltaiczne pochodziły wyłącznie z importu. Dotychczas 
fotowoltaika nie odgrywa też praktycznie żadnej roli w krajowych bilansach produkcji energii 
elektrycznej, a nawet w samej produkcji zielonej energii elektrycznej. W obecnych regulacjach i przy 
obecnym krajowym systemie wsparcia zielonej energii pojawia się tylko w kilku obszarach niszowych, 
gdzie lokalnie brak innych możliwości pokrycia niewielkich potrzeb energetycznych. Jednak w 
ostatnich dwu latach można zaobserwować pierwsze objawy zainteresowania inwestorów w 
dziedzinie produkcji paneli fotowoltaicznych i innych urządzeń związanych z technologią PV w Polsce. 
Dwie największe firmy: Jabil Circut i Vetro to firmy zagraniczne produkujące w Polsce panele w 
systemie OEM (dla innych marek) głównie na rynek europejski. Wykorzystują one swoje istniejące 
sieci dystrybucji na rynku europejskim, relatywnie niższą cenę robocizny i niskie koszty transportu z 
Polski. Firma AIT (również kapitał zagraniczny) sprzedaje panele fotowoltaiczne pod swoją własną 
marką ale również na rynek europejski. Firma solnova.pl to przykład pierwszej firmy produkującej PV 
z  kapitałem pochodzenia polskiego (wspartym finansowo jednym z programów europejskich). 
Produkcja w firmie solnova.pl ma jednak rozpocząć się  dopiero w 2011 roku. 
 
Główną barierą rozwoju produkcji w obszarze PV w Polsce jest znikomy popyt wewnątrz kraju 
wynikający z braku systemu wsparcia dla tej technologii. Mniejszy popyt wewnętrzny oznacza 
produkcję na mniejszą skalę, a zatem na liniach mniej zautomatyzowanych. Niestety znacznie wyższy 
koszt kapitału ludzkiego w Polsce w porównaniu z krajami azjatyckimi (głównie Chinami) powoduje,  
że produkcja taka jest nieopłacalna, nawet uwzględniając korzyści związane z obniżeniem kosztów 
transportu, czy większej elastyczności produkcji. Z kolei linie zautomatyzowane o większej zdolności 
produkcyjnej (w fotowoltaice wyrażanej także w jednostkach mocy) wymagają konkurowania na 
rynkach europejskich, a nawet światowych. Stąd pierwsze firmy inwestujące w Polsce posiadają już 
zorganizowaną sieć dystrybucji na terenie Europy. 
 
W Polsce istnieje potencjał związany z produkcją elektroniki związanej z instalacjami PV (kontrolery, 
falowniki, liczniki) a także produkcją akumulatorów. Przykładem tego są Zakład Energoelektroniki 
"TWERD", produkującej falowniki, wspomniana wcześniej firma Jabil oraz rodzimy producent 
akumulatorów i baterii – firma Wamtechnik. 
 
Przykłady krajów takich jak Czechy pokazują, że do poważnych inwestycji w produkcje folowoltaiki 
dochodzi dopiero po wprowadzeniu systemu wsparcia dla końcowych użytkowników tej technologii. 
Dlatego też wydaje się, że bez wprowadzenia jakiejś formy specyficznego systemu wsparcia przemysł 
fotowoltaiczny w Polsce ma małe szanse rozwoju. Dalsze opóźnienia w tej dziedzinie będą oznaczały 
dla naszego kraju całkowite wykluczenie z tej, niewątpliwie przyszłościowej, dziedziny przemysłu, a w 
przyszłości konieczność zakupu technologii i know-how za granicą lub też bezpośredni zakup 
gotowych urządzeń i rozwinięcie tylko rynku instalatorskiego.  
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3.5 Geotermalne pompy ciepła 

 
3.5.1 Wprowadzenie  

 

Sektor produkcji urządzeń dla energetyki geotermalnej w Polsce kojarzony jest zazwyczaj z 
geotermalnymi pompami ciepła, które wykorzystywane są zarówno w tzw. geotermii głębokiej 
(systemy  ciepłownicze) jak i geotermii płytkiej (indywidualne ogrzewanie i chłodzenie). Wg danych 
Instytutu Energetyki Odnawialnej przygotowanych dla projektu EU’Observ’ER, w 2008 r. moc 
termiczna zainstalowana w ciepłowniach geotermalnych, bazujących na tzw. geotermii głębokiej 
(odwiertach) i przyłączonych do 5 miejskich sieci ciepłowniczych w Polsce wyniosła 110 MWt. W 
ostatnich latach nie zostały oddane do użytku nowe obiekty korzystające z geotermii głębokiej, a te 
istniejące, o powoli rosnącej mocy wykorzystywanej, pozwoliły na wyprodukowanie ok. 581,6 TJ 
energii. Dotacje unijne wpłynęły jednak pozytywnie na rozwój inicjatyw lokalnych i realizację kilku 
projektów związanych z wykorzystaniem geotermii głębokiej w celach balneologicznych i 
rekreacyjnych, jednak ta forma wykorzystania geotermii nie jest uwzględniana w statystykach 
energetycznych. Stosunkowo niska sprzedaż energii z jednostki mocy zainstalowanej, spowodowana 
różnymi czynnikami (także pozatechnologicznymi) odbiła się na negatywnie na dochodowości kilku 
ciepłowni geotermalnych i powoduje zastój w realizacji nowych inwestycji i zaangażowaniu 
krajowego przemysłu w tym zakresie.  W dalszym ciągu niewykorzystane są możliwości 
przedsiębiorstw energetycznych, korzystnie zlokalizowanych w stosunku do rozkładu przestrzennego  
krajowych zasobów energii geotermalnej. Wysokie nakłady inwestycyjne na odwierty i instalacje 
geotermalne wymuszają poszukiwania pełnego i całorocznego odbioru ciepła. Warunek taki spełnia 
wykorzystanie ciepła geotermalnego w przedsiębiorstwie ciepłowniczym do pokrycia potrzeb w 
zakresie przygotowania cieplej wody użytkowej. We wcześniejszej ekspertyzie Instytutu Energetyki 
Odnawialnej dla Ministerstwa Gospodarki28 zidentyfikowano 20 przedsiębiorstw ciepłowniczych 
położonych na Niżu Polskim na terenach, gdzie zasoby energii geotermalnej są najbardziej 
zachęcające. Przedsiębiorstwa te, o korzystnej lokalizacji względem basenów geotermalnych, 
dysponują łączną mocą cieplną ok. 2 300 MW (średnio ok. 55 MW), sprzedają ok. 17 000 TJ ciepła na 
cele grzewcze oraz ok. 4 200  TJ ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.  Realizacja 
ciepłowni geotermalnych w tych tylko wskazanych przedsiębiorstwach, zaprojektowanych tylko wg 
mocy niezbędnej do całorocznego zaopatrzenia w ciepłą wodę (minimum 10% mocy całkowitej), 
pozwoliłaby wypełnić krajowe cele w zakresie energii geotermalnej na 2020 r. (por. rozdz. 2) i 
pobudziłaby rynek dostaw powtarzalnych urządzeń, takich jak wymienniki ciepła oraz przewody i 
pompy do odwiertów.   

 

Tymczasem jednak bardziej aktywny jest rynek wykorzystania tzw. płytkiej (niskotemperaturowej) 
geotermii oraz geotermalnych pomp ciepła, napędzany potrzebami sektora mieszkaniowego (głównie 
indywidualnych właścicieli domów mieszkalnych) oraz ogólnym rynkiem pomp ciepła 
przeznaczonego także dla sektora usług, biur oraz przemysłu i nie bazującego tylko i wyłącznie na 
wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii. Stosownie do ww. dwu grup odbiorców, wyróżnić 
można dwie grupy pomp ciepła;  a) małe pompy ciepła o mocach cieplnych rzędu 10-20  kW b) duże 
pompy ciepła o mocach rzędu 50-100 (i więcej)  kW.  Wg danych projektu EurObserv’ER, w UE w 2008 
r. sprzedano 114  452 szt. tego typu pomp ciepła. Łączna liczba zainstalowanych w UE pod koniec 
2008 r. pomp ciepła wynosiła 785206, a ich moc brutto sięgała 900 MW.   Możliwościom rozwoju 
krajowego przemysłu geotermalnych pomp ciepła poświęcono w szczególną uwagę w dalszej części 
rozdziału.  

 

 

                                                 
 
 
28 Wiśniewski G. (red.): Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku. Warszawa, 2007 r. 
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3.5.2 Analiza rynku pomp ciepła 

 
Budynki mieszkalne zużywają ok. 40% całości zużywanej energii, na przemysł i transport przypada po 
30%. Jest to podstawą do uznania, iż sektor mieszkaniowy ma swój ogromny udział w emisji, CO2. 
Szacuje się, że w przeciągu najbliższych 10 lat zastępując tylko kotły olejowe i gazowe pompami ciepła 
w domach mieszkalnych w całej Unii Europejskiej (uwzględniając także jej strukturę paliwową 
wytwarzania energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pomp ciepła), można by zmniejszyć emisję, 
CO2 nawet o 90 mln. ton rocznie. Jest to wielkość, która pozwala wnioskować, że do rozwoju 
zastosowań pomp ciepła należy przykładać dużą wagę, porównywalną z rozwojem produkcji energii z 
innych źródeł odnawialnych. 
  
Europa stosunkowo szybko przestawia sie na ogrzewanie i chłodzenie domów pompami ciepła.  W 
roku 2007 w Europie zostało sprzedanych 500 000 pomp ciepła, z czego w Polsce 3 200 szt. 
(szacunek). W Polsce zapotrzebowanie na pompy ciepła rośnie w tempie ok. 50% rocznie, co jest 
wynikiem bardzo pozytywnym. Wykres 3.22 obrazuje wielkości sprzedaży pomp w wybranych 
krajach świata w 2007 r..  
 

 

Rys.3.22 Sprzedaż pomp ciepła  Źródło:  www.budujemydom.pl  

Na rynku pomp ciepła dominują kraje o wysokiej własnej produkcji energii elektrycznej z 
nieemisyjnych lub odnawialnych  źródeł energii, charakteryzujące się wyższym zużyciem energii 
elektrycznej i wyższym standardem życia w stosunku do średniej w UE. Liderem na rynku pomp ciepła 
jest Szwecja.  Według szefa szwedzkiego stowarzyszenia pomp ciepła Martina Forséna przyśpieszenie 
zamówień na pompy ciepła nastąpiło na obszarach, gdzie liczba domów, które już posiadają 
zainstalowane pompy ciepła, przekraczała 10%.  Wystąpił tam tzw. „neighbour effect”, polegający na 
tym, że przy dużym nasyceniu pomp wśród sąsiadów, następuje zwiększenie potrzeby ich posiadania. 
Szacuje się, że w chwili obecnej w Szwecji 95% nowo wybudowanych domów ma zamontowane 
pompy ciepła. W Polsce wielkość ta wynosi ok. 2-3%, w Szwajcarii natomiast 75%. W Austrii, 
Niemczech, Finlandii i Norwegii, w co trzecim budowanym domu instaluje się pompy ciepła. Do 
podobnego wskaźnika zbliża się Francja. Szwecja przoduje również w wymianie instalacji kotłowych 
na pompy ciepła – została w nie wyposażona już ponad połowa (700 000) wszystkich domów. 
 
Zainteresowanie inwestorów pompami ciepła jest w Polsce duże, ale zniechęcają ich wysokie koszty 
instalacji. W krajach europejskich starają się tę przeszkodę zniwelować władze państwowe i lokalne 
samorządy. We Francji od podatku osobistego można odpisać 50% kosztów zakupu pompy ciepła.  W 
Szwecji, Niemczech, Szwajcarii i wielu innych krajach europejskich stworzono różnorodne systemy ulg 
i zachęt finansowych, które zmniejszają o kilkadziesiąt procent koszty inwestycyjne, a niekiedy 
również koszty eksploatacyjne (specjalne ulgowe taryfy na energię elektryczną dla pomp ciepła). W 
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Polsce pomoc państwa skierowana do inwestorów decydujących się na zastosowanie pomp ciepła, 
systematycznie rośnie.  
 
 

3.5.3 Sprzedaż pomp ciepła w Polsce 

 

 

Rys.3.23 Sprzedaż wszystkich rodzajów pomp ciepła w Polsce w latach 2000-2009 Źródło: BRG 
Consult 

Na  rys. 3.23  przedstawiono rozwój krajowego rynku pomp ciepła w latach 2000–2009. W ostatnich 
latach obserwuje się sięgające nawet  ok. 50% przyrosty roczne. Rozkład krajowego rynku pomp 
ciepła w roku 2007 w podziale na poszczególne kategorie przedstawia wykres 3.24.   
 

 
Rys.3.24 Podział polskiego rynku pomp ciepła na kategorie (2007r.) Źródło: BRG Consult 
 
Z informacji pozyskanych przez autorów niniejszego opracowania wynika, że do 2009 roku zostało w 
Polsce zainstalowanych ok. 17 tys pomp ciepła różnego rodzaju, w tym wykorzystujących odnawialne 
zasoby energii. W samym 2009 roku sprzedano prawie 6 tys. pomp ciepła. Łączna moc grzewcza 
zainstalowanych pomp ciepła w 2009 roku to ok. 60 MW, z tego nawet 30% stanowić mogą  
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geotermalne pompy ciepła. Przyjmując wskaźnikowo koszt instalacji 1 kW mocy cieplnej na poziomie 
2500 zł, łączna wartość zainstalowanych pomp ciepła wynosi ok. 150 mln zł. 
 
Zakłada się, obserwując trendy w innych krajach UE, że krajowy wzrost sprzedaży sięgać może 25% 
rocznie. Większość firm oferujących pompy ciepła w Polsce są to międzynarodowe koncerny branży 
grzewczej, (takie jak: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o., , Buderus , Danfoss sp z o.o. ,Glen 
Dimplex Polska, Junkers. Robert Bosch Sp. z o.o.,Stiebel Eltron-Polska Sp.z o.o. VAILLANT Sp z o.o., 
VIESSMANN sp z o.o.), znacznie mniejszą grupę stanowią polskie firmy zajmujące się produkcją pomp 
ciepła (takie jak: Hibernatus – jedna z najstarszych firm na polskim rynku, VATRA, Solis, Nateo, 
Ekontech). Ponadto ważną rolę na rynku odgrywają firmy specjalizujące się w samych pompach ciepła 
o zagranicznym pochodzeniu (takie jak Ochsner, Nibe, Hydrotech – przedstawiciel alpha-Innotec oraz 
Sun-Energy – przedstawiciel IVT). Ostatnią grupą firm są firmy wywodzące się z branży 
klimatyzacyjnej produkujące głównie pompy ciepła typu powietrze – woda, powietrze – powietrze. W 
chwili obecnej przeważającym rynkiem zbytu jest rynek krajowy. Niewielkie ilości produkcji są 
eksportowane, głównie do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Można je określić w przybliżeniu 
na ok. 3% całkowitej rocznej sprzedaży. Należy jednak zaznaczyć, że wartości te w najbliższych latach 
będą szybko rosły, w związku z dynamicznym rozwojem wykorzystania pomp ciepła w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej.  
 
W kraju istnieje Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła nastawione na edukację i promocję zastosowań, 
ale sektor producentów pomp ciepła podejmuje próby integracji działań, m.in. w ramach Grupy 
Roboczej Pomp Ciepła, która stanowi jedną z grup tematycznych Klastra Technologii 
Energooszczędnych EURO-CENTRUM i powstała, aby przedstawiciele tej branży mogli wypracowywać 
i prezentować wspólne stanowiska, co do następujących zagadnień: 
• Propozycji rozwiązań prawnych promujących pompy ciepła zgodnych z Dyrektywą 2009/28/WE  
• Działań na rzecz specjalnej taryfy energetycznej dla pomp ciepła 
• Działań dla zwiększenia wsparcia dla technologii pomp ciepła 
• Propozycji norm technicznych i jakościowych - warunków wykonywania instalacji 
• Edukacji społecznej – prezentacji ekonomiczności i ekologicznego charakteru pomp ciepła 
• Usystematyzowania systemu szkoleń,  
• Certyfikacji instalatorów 
 
W Grupie uczestniczą polscy i zagraniczni producenci pomp ciepła, reprezentujący wspólnie 
większość udziału rynku pomp ciepła w Polsce:  ASPOL FV Sp. z o.o., Clima Komfort Sp. J.,  Danfoss Sp z 
o.o.,  "Hydro-Tech" Sp. z o.o,   Stiebel Eltron - Polska Sp.z o.o., Nibe-Biawar Sp. z o.o., Hoval Polska Sp. z 
o.o.,  Nateo Sp. z o.o.. ,  Ochsner Sp. z o.o.,  Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.,  VATRA S.A.,  Viessmann Sp. 
z o.o. 
 
Firmy te korzystają z szeregu poddostawców urządzeń. Najdroższe w łańcuchu dostaw urządzenia na 
potrzeby budowy pomp ciepła, takie jak kompresory (agregaty) pochodzą z importu, głównie z krajów 
UE i Japonii (Sanyo, Mitsubishi), podobnie jak automatyka i wyspecjalizowane zawory. Ale większość 
urządzeń peryferyjnych jak wymienniki, w  tym także w pewnym zakresie gruntowe wymienniki 
ciepła z tworzyw sztucznych bazują na produkcji krajowej.  
 
 

3.6 Dostawcy technologii i urządzeń do produkcji biopaliw 
transportowych 

 
3.6.1 Wprowadzenie 

Sektor biopaliw w Polsce przechodził różne fazy rozwoju rynku i technologii i w różnych okresach 
wchodził w różne interakcje z sektorem produkcji urządzeń. Sektor biopaliw tradycyjnie był związany 
z przetwórstwem rolno-spożywczym a w szczególności wyrósł z przemysłu spirytusowego. 
Odwodniony bioetanol był w zasadzie jedynym biopaliwem transportowym w latach 90-tych i do 
połowy pierwszej dekady bieżącego stulecia.  W tym okresie zapleczem dla dostaw oraz modernizacji i 
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napraw urządzeń dla sektora biopaliw były przedsiębiorstwa pracujące na potrzeby gorzelnictwa i 
przemysłu spirytusowego,  wsparte zapleczem naukowym związanym z przemysłem fermentacyjnym. 
Sposób implementacji w Polsce dyrektywy 2003/30/WE z 2003 r. nadający priorytet produkcji 
biodiesla metodą transestryfikacji oleju rzepakowego spowodował, że biodiesel zaczął wypierać 
bioetanol z rynku biopaliw transportowych w Polsce. Rozwoj rynku biodiesla wspieranego ustawą o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych, spowodował wprawdzie, że wykorzystane zostały 
technologie i urządzenia stosowane tradycyjnie w przemyśle  olejarskim (np. tłocznie), ale  w okresie 
do 2009 roku w Polsce nie udało się wdrożyć na większą skalę przemysłową własnej technologii 
produkcji estrów oleju rzepakowego. Zbudowane w tym okresie kilka zakładów produkcji estrów 
bazowało na zagranicznych technologiach realizowanych „pod klucz”, bez aktywnej roli krajowego 
przemysłu urządzeń .   
 
Wejście w połowie 2009 r. w życie nowej dyrektyw 2009/28/WE o promocji stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych diametralnie zmienia obraz rynku i technologii. W szczególności przepisy ww. 
dyrektywy dotyczące tzw. zrównoważoności biopaliw, wymagające m.in. aby w okresie do 2013 r. 
zastępowanie paliw mineralnych biopaliwami powodowało minimalną (liczoną w całym cyklu 
porównywalnym produkcyjnym) redukcję emisji CO2 o 30%, do 2015 o 50%, a do 2017 o 60%. 
Powoduje to, że z rynku biopaliw wypierane będą obydwa dotychczas rozwinięte w Polsce biopaliwa: 
bioetanol z uwagi na energochłonność krajowych technologii i biodiesel z uwagi na energochłonność 
produkcji także samego rzepaku. Rynek europejski, jako znaczący segment rynku światowego 
tradycyjnych biopaliw zaczyna się już kurczyć, a perspektywa 2015-2017 jest zbyt krótka aby 
przemysł produkcji urządzeń realizował w tym obszarze technologicznym większe nowe inwestycje, a 
nawet dostawy.  Nowa dyrektywa daje zielone światło do rozwoju technologiom biopaliw tzw. II 
generacji produkowanych nie z surowców (skrobiowych i olejarskich) tradycyjnie przeznaczanych na 
cele żywnościowe czy paszowe ale ze specjalnych upraw energetycznych (głównie lignocelulozowych) 
i odpadów (np. tłuszczowych).  Polska nie dysponuje jednak przemysłową technologią produkcji 
biopaliw II generacji, a na rynku, ze względu na możliwości techniczne, nadal największe znaczenie 
mają biopaliwa tradycyjne (I generacji).  
 
Obecnie krajowy sektor biopaliw jest bardziej niż kilka innych rodzajów OZE dostrzegany na tle 
branżowych statystyk UE. Jednak przemysł produkcji urządzeń dla potrzeb rynku biopaliw czeka 
okres kolejnych i nieuchronnych zmian technologicznych. Technologie, urządzenia oraz obecny 
przemysł biopaliw I generacji mogą stanowić bazę i pomost do przejścia do technologii II  generacji, 
dlatego też poniżej przedstawiono także dotychczasowe doświadczenia w zakresie biopaliw w Polsce.  
 
 

3.6.2 Bioetanol 

 
Uwarunkowania rynkowe sektora urządzeń do produkcji bioetanolu. 
 
Krajowy sektor produkcji urządzeń dla gorzelni rolniczych i przemysłu spirytusowego relatywnie 
dobrze funkcjonował jako zwarta struktura do końca lat 80. Po 1989 r. poddany został procesowi 
prywatyzacji, wraz z prywatyzacją rolnictwa (głównie PGR-ów, przy których funkcjonowały 
gorzelnie), otoczenia rolnictwa (POM, SPOMASZ) i w późniejszym okresie Polmosów i  Akwawitu 
(Leszno). W tym okresie pojawiły się liczniejsze firmy prywatne, czy sprywatyzowane produkujące 
urządzenia i świadczące usługi na rzecz gorzelni rolniczych i zakładów odwadniających. 
 
Sytuacja finansowa sektora urządzeń do produkcji destylatu/spirytusu odwodnionego 
uzależniona była od sytuacji finansowej głównego klienta - gorzelni rolniczych, których liczba 
zaczęła raptownie spadać, z ok. 960 w roku 1990 do ok. 210 w końcu 2006 r., oraz od popytu na 
biokomponenty. 
 
W badanym okresie wydajność statystycznej gorzelni rolniczej wzrosła z ok. 0,3 mln l/rok w roku 
1990 do ok. 1,1 mln l/rok obecnie i nie różni się pod tym względem od gorzelni rolniczej w Niemczech. 
Wg Stanisława Pachołka reprezentującego firmę Brasco (Wratislawia) na Konferencji IBPRS, w 
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sektorze utrzymają się gorzelnie, który wydajność roczna wynosić będzie  2,5 - 3 mln l w ciągu roku 
destylatu rolniczego, przeznaczonego  do produkcji bioetanolu. Główną przyczyną zamykania gorzelni 
rolniczych była ich trudna sytuacja finansowa, spowodowana niską ceną  za spirytus płaconą przez 
odbiorców i zmniejszający się popyt na destylat. 
 
Nadzieje na modernizację i rozwój gorzelni rolniczych, produkujących spirytus odwodniony w jednym 
ciągłym procesie, przy zagospodarowaniu całkowitym wywaru i krajowych zakładów produkujących 
urządzenia dla tych sektorów ożyły w 2000 roku, kiedy przystąpiono do prac nad pierwszą ustawą 
biopaliwową, potem nad drugą (ostatecznie zatwierdzoną popisem Prezydenta RP w lipcu 2007 r.), 
wraz z równoległym przyjęciem przez rząd dokumentu „Wieloletni Program Wspierania Biopaliw”, 
który, razem z rozwiązaniami ustawowymi, ma nadać nowy impuls sektorowi biopaliw w Polsce. 
Wydaje się jednak, że nowe regulacje w nieco większym stopniu wspierają produkcję biodiesla niż 
bioetanolu. 
 
Budowa nowych gorzelni rolniczych i zakładów odwadniających 
 
Ze względów finansowych i rynkowych  w Polsce nie buduje się nowych gorzelni rolniczych29, jedynie 
realizuje  się modernizacje istniejących, w tym zmianę procesu produkcji (np. zacieranie na zimno 
zastępuje stopniowo energochłonną metodę zacierania na ciepło). W Polsce obecnie budowane są trzy 
zakłady do produkcji spirytusu paliwowego przy wykorzystaniu jednego, ciągłego procesu 
technologicznego. 
 
Polskie firmy produkujące urządzenia mają potencjał produkcyjny i wiedzę do wykonania zarówno 
nowych gorzelni rolniczych, jak i zakładów odwadniających o wydajności nawet do 40 mln l spirytusu 
na rok (średniej wielkości zakład). 
 
Spomasz Pleszew na podstawie licencji firmy amerykańskiej KATZEN może budować kompleksowo 
wyposażone zakłady, o  zdolnościach produkcyjnych nawet 480 mln l bioetanolu na rok, z 
kompleksowym wyposażeniem. Są to obiekty jednofazowo produkujące bioetanol, z pominięciem 
gorzelni rolniczej. Jak podają specjaliści tej firmy, sita molekularne30 stosowane w technologii 
oferowanej przez Spomasz Pleszew są importowane, gdyż żaden z krajowych producentów nie jest w 
stanie wyprodukować sit o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej na potrzeby technologiczne i 
wielkości planowanej produkcji. 
 
W poprzednich latach wystąpił niewielki popyt na  instalacje odwadniające małej i średniej wielkości 
(poniżej 50 mln l/rok, przybyło ok. 10 zakładów). Największą inwestycją była inwestycja BRASCO Sp. 
z o.o., w wyniku realizacji której nastąpił wzrost zdolności odwadniających do ok. 180 mln l bioetanolu 
na rok.  Inwestycję tę realizował m.in. Spomasz Pleszew. Obecnie kilka firm, wywodzących się z 
przemysłu cukrowniczego, podejmuje próby uruchomienia produkcji bioetanolu bazując. na polskich 
instalacjach i urządzeniach. Biorąc pod uwagę deklaracje i doniesienia prasowe, takich firm może być 
ok. 10, zaś łączne zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne średniej wielkości  firm to ok. 200 mln l 
bioetanolu na rok.  
 
Pojawiają się również zapytania ofertowe na kompleksowo wyposażone instalacje do odwadniania o 
wydajności 100-200 mln l/rok (w modułach po ok. 50 mn l/rok), ze względu na możliwość osiągnięcia 
efektu skali szczególnie w przypadku największych obiektów. Brak polskich doświadczeń w tym 
zakresie powoduje, że inwestorzy krajowi korzystają z  zagranicznego know-how (np. licencja firmy 
KATZEN) lub kupują linie/urządzenia  zagraniczne (np. firmy GEA, Alfa Laval). 
 

                                                 
 
 
29  Brak kapitału z jednej strony, z drugiej- duża podaż gorzelni głownie na ziemiach północnych i zachodnich Polski, 
które posiadają pewną infrastrukturę produkcyjną.  
30  Najważniejszy element odwadniania/osuszania destylatu 
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Ponieważ są to inwestycje bardzo kapitałochłonne (linia 100 mln l bioetanolu/rok to koszt ok.70 mln 
euro31), inwestorzy zazwyczaj korzystają z  linii kredytowej, oferowanej  wraz z instalacją przez firmę-
producenta urządzeń. Przedstawiciele przemysłu przewidywali, że w Polsce może zostać 
zbudowanych kilka  zakładów o bardzo dużych zdolnościach produkcyjnych w zakresie bioetanolu – 
paliwa pierwszej generacji (100 i więcej mln l/rok każdy). W efekcie w latach 2008-2009 powstały 
dwa ale o dużo większej wydajności rzędu 200-300 mln l/rok i obecnie nie przewiduje się większych 
inwestycji. 
 
 
Modernizacja gorzelni rolniczych w oparciu o używane lub nowe urządzenia 
Ze względu na ograniczony popyt na całe linie technologiczne do produkcji destylatu rolniczego 
producenci dokonują modernizacji obiektów: wymiany urządzeń kluczowych na nowe, zazwyczaj 
krajowe. Wg L. Jarosza32 problem modernizacji gorzelni jest tematem bardzo szerokim. W tego typu 
przedsięwzięciach wyróżnić można następujące przypadki: 
1. Modernizacja lub wymiana kotła parowego. który był zawsze podstawowym problemem w gorzelni 
ponieważ sprawność cieplna stosowanych kotłów P-2 wynosiła zazwyczaj nie więcej niż 40%.  
Modernizacja kotła polegała na: zmianie paleniska, instalacji powietrza wtórnego, instalacji nawrotu 
pyłu z kanału spalin, instalacji powietrza podmuchowego. Chodziło o zmniejszenie strat 
niecałkowitego spalania oraz tzw. strat kominowych. Dla zmniejszenia kosztów produkcji część 
gorzelni przerabiała kotły by móc spalać w nich słomę. Niektóre gorzelnie całkowicie wymieniały 
kotły parowe i najczęściej kupowały używane kotły z zamykanych mleczarni. Uzyskiwanie większej 
ilości pary w kotłach ma podstawowe znaczenie dla dalszej modernizacji gorzelni. 
2. Przechodzenie na tzw. zimne zacieranie w celu zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego. 
Modernizacja taka zmniejszała energochłonność procesu produkcji spirytusu poprzez wykluczenie 
tzw. parnika Henzego. Taki proces był propagowany przez Instytut Biotechnologii Przetwórstwa 
Rolno-Spożywczego. 
3. Zwiększenie wydajności zakładu poprzez zwiększenie średnicy kolumny lub ustawienie drugiej 
kolumny zakupionej najczęściej z nieczynnej gorzelni; takie rozwiązanie jest zazwyczaj rozważane w 
momencie, w którym w gorzelni zagwarantuje się większą dostępność pary (por p. 1) 
4. Zwiększenie pojemności kadzi fermentacyjnych. Tradycyjne gorzelnie posiadały fermentację na 
około 100 tys. litrów, dawało to możliwości produkcji wynoszące 3 tys. l spirytusu dziennie. 
Natomiast, gdy planuje się standardową kolumnę wykorzystywać przez trzy zmiany, czyli produkować 
około 5 tys. l spirytusu dziennie, należy dobudować zbiorniki na kolejne 100 tys. litrów. Podobnie jest 
przy zwiększaniu średnicy kolumny lub budowie dodatkowej kolumny. Przy modernizacji fermentacji 
wykorzystuje się zbiorniki z innych, nieczynnych gorzelni lub 50 tys. l cysterny kolejowe. Kadzie 
można też kupić jako nowe w kilku krajowych firmach 
5. Po zwiększeniu wydajności produkcji spirytusu w gorzelniach pojawia się problem 
zagospodarowanie wywaru. Można go zagospodarować za pomocą wyparki (zakłady pow. 20 mln 
l/rok), lub wykorzystać w biogazowni rolniczej. Praktycznie zagospodarowanie wywaru stanowi 
obszar największej luki w ofercie polskich producentów urządzeń do produkcji destylatu /bioetanolu. 
 
Produkcja urządzeń w sektorze bioetanolu 
 
Wg. L. Jarosza, w Polsce jest ok. 200 firm zajmujących się zaopatrzeniem rynku w poszczególne 
urządzenia do produkcji destylatu rolniczego i usługi (np. modernizacje).  Wg L. Kołodzieja i  J. 
Inorowicza33 liczba krajowych firm produkujących urządzenia kluczowe dla gorzelni (kadzie, aparaty, 
wyparki, wirówki) w sposób ciągły - nie zaś okazjonalnie - jest niewielka i ogranicza się do 6 firm. 
 
 
 

                                                 
 
 
31  Informacja Spomasz Pleszew 
32  Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw 
33  Związek Gorzelni Polskich 
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Urządzenia do odwadniania destylatu  
Doświadczenia przy produkcji urządzeń do odwadniania w Polsce mają nieliczne zakłady, np. 
SPOMASZ Pleszew, który oferuje kompleksowe linie, ale sita molekularne kupuje poza granicami kraju.  
Urządzenia do zagospodarowania wywaru 
Każda gorzelnia rolnicza posiada, wydawane na 10 lat, zezwolenia na zrzut na pola określonej ilości 
wywaru. W przypadku braku zgody na kontynuację zrzutu firma/gorzelnia musi się liczyć z 
obowiązkiem utylizacji wywaru, czego można dokonać m.in. poprzez wykorzystanie specjalistycznych 
urządzeń: 

1. wirówek – zazwyczaj kupowane są z drugiej ręki wirówki używane firmy Alfa Laval. Koszt 
nowej wirówki to ok. 100 tys. euro (Spomasz Wronki, jedyny krajowy producent wirówek). 

2. wyparek – opłacalność stosowania  występuje dopiero przy 20 mln l spirytusu na rok. 
3. biogazowni rolniczej – jak dotychczas brak jest na rynku tego typu wyspecjalizowanych 

instalacji na potrzeby sektora, dostosowanych do potrzeb gorzelni rolniczych i jednocześnie 
efektywnych ekonomicznie. Koszt wybudowania małej biogazowni przy gorzelni rolniczej 
ocenia się na ok. 1 mln zł, ale brak jest instalacji referencyjnej. 

Jeżeli wziąć pod uwagę, że wartość rynkowa  tradycyjnej gorzelni  rolniczej (przed modernizacją) 
wynosi ok. 300-500 tys. zł, to koszt zagospodarowania wywaru przekracza wartość całej gorzelni.  
 
Automatyzacja procesu produkcji destylatu rolniczego  
L. Szymański z firmy LUMEL podaje, że automatyzacja procesu produkcji destylatu rolniczego nie 
wymaga urządzeń specjalistycznych, w każdym procesie produkcji w przemyśle spożywczym 
przebiega przy wykorzystaniu tych samych elementów pomiarowych, kontrolnych, regulacyjnych. 
Główne elementy procesu automatyzacji to: zawory, silniki, czujniki i szafy sterownicze. Ponieważ 
elementy automatyki nie występowały wcześniej w modernizowanych gorzelniach do automatyzacji 
wykorzystuje się nowe urządzenia. Średni koszt automatyzacji jednej gorzelni to ok. 200  tys. zł. W 
kraju jest ok. 10 firm wyspecjalizowanych w pracach usługowych w tym zakresie.  
 
Doradztwo-konsulting w zakresie urządzeń do produkcji destylatu/bioetanolu 
Przy realizacji dużych inwestycji w sektorze bioetanolu w Polsce, koszt projektu instalacji wynosi 
zazwyczaj ok. 6% realizowanej inwestycji; czas realizacji inwestycji - ok. 1,5 roku. Niektóre firmy 
zagraniczne oferują w cenie urządzenia projekt instalacji do produkcji biokomponentu. 
 
Małe firmy/gorzelnie produkujące destylat rolniczy nie korzystają z usług doradztwa-konsultingu czy 
usług biur projektowych w czasie modernizacji gorzelni. Duże firmy produkujące bioetanol w Polsce 
korzystają z fachowego doradztwa ogólnego. Korzystają też z usług ośrodków sfery B+R (rozwój 
produktu, współpraca z uczelniami w rejonie działania oraz centrami badawczo-rozwojowymi). W 
znikomym zakresie wykorzystywane są możliwości udziału przedsiębiorstw i krajowych jednostek 
B+R, razem z innymi europejskimi firmami i instytucjami w programach badawczych UE, z których 
można pozyskać środki i know how niezbędne do rozwoju wdrażania bardziej zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań.  
 
Firma Spomasz Pleszew w zakresie technicznego doboru wyposażenia oraz zastosowania 
najkorzystniejszego procesu technologicznego współpracuje ze specjalistycznymi biurami projektów 
krajowymi i zagranicznymi. Prowadzona jest współpraca  z amerykańską firmą KATZEN, na licencji 
której prowadzi  się też produkcję urządzeń.  
 
W związku pojawiającymi się wciąż nowymi programami wspierającymi innowacyjność w małych i 
średnich przedsiębiorstwach w Polsce (MŚP), należy zwrócić uwagę właśnie na ciągły rozwój i 
udoskonalanie produktu i projekty z tym związane, w szczególności w gorzelniach, podnoszące 
konkurencyjność krajowych producentów. 
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Prognoza popytu i zestawienie popyt-podaż dla polskich producentów urządzeń i dostawców 

technologii w sektorze bioetanolu 
 
 
Prognoza wzrostu rynku biopaliw, w tym bioetanolu do 2020 r.  przedstawiona została w „Krajowym 
planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (KPD), zaakceptowanym przez Radę 
Ministrów w dn. 7 grudnia 2010 roku. Prognoza przewiduje ciągły, choć umiarkowany  wzrost 
zapotrzebowana na bioetanol (w ktoe oraz w przeliczeniu na ETBE). W przeliczeniu na mln. litrów 
odwodnionego bioetanolu prognoza ta przedstawia się następująco: 
 
 Tab. 3.8 Prognoza przyrostów produkcji bioetanolu w Polsce do 2020 roku wg KPD w [mln l/rok] 
(obliczenia własne) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bioetanol          41    
            

59    
           

104    
            

90    
         

112    
         

138    
         

193    
         

202    
           

305    
        

350    
 
Z zestawienia wynika, że wymagany przyrost może zostać zrealizowany przez budowę jednej 
dodatkowej dużej efektywnej energetycznie fabryki lub modernizację obecnej bazy wytwórczej (co 
wiąże się z pewnym ryzykiem związanym z wymogami dyrektywy 2009/28/WE w zakresie dalszego 
spełniania przez bioetanol „zrównoważonosci biopaliw”), lub przez import.  Wymagane zdolności 
produkcyjne (wsparte ew. importem) można uzyskać drogą modernizacji (w celu np. spełnienia  
kryteriów dyrektywy 2009/28/WE w zakresie zrównoważoności i wyższej efektywności 
energetycznej produkcji biopaliw) istniejącej, rozproszonej i niewykorzystanej bazy wytwórczej. W 
przypadku produkcji krajowej zasadne jest pytanie o możliwe przekształcenia w sektorze produkcji 
destylatu rolniczego i gorzelni. 
 
Mówi się o dwóch wariantach rozwoju rynku sektora bioetanolu (biopaliw transportowych), z którymi 
związana jest sytuacja sektorów – dostawców urządzeń i technologii. Realizacja wariantu zależy od 
polityki akcyzowej i polityki promocji biopaliw w Polsce i UE a także od tego, jak zabezpieczy się 
interesy rodzimych producentów. Warianty te przedstawiają się następująco:  
 
Wariant I – wzrost popytu i  produkcji destylatu rolniczego w tradycyjnych gorzelniach rolniczych, 
stopniowy wzrost liczby pracujących gorzelni z ok. 200 - 220 obecnie  do ok. 400 w roku 2010 
(uruchamianie wcześniej zatrzymanych, z czym wiąże się często ich modernizacja w oparciu o polskie 
urządzenia i linie technologiczne,  ok. 40 rocznie). 
 
Wariant II – z ok. 200-220 pracujących obecnie gorzelni rolniczych pozostanie docelowo ok. 60 
gorzelni, które będą produkowały destylat rolniczy na cele spożywcze (do rektyfikacji, produkcji m.in. 
wódek, napojów winopodobnych, dla przemysłu chemicznego, perfumeryjnego), natomiast powstaną 
duże zakłady przemysłowe produkujące bioetanol jednofazowo (50-100-200 mln l/rok), z 
pominięciem gorzelni rolniczych. Zakłady zaopatrywać się będą w urządzenia produkcyjne, linie 
technologiczne poza granicami kraju lub w firmach krajowych  spełniających standardy 
międzynarodowe, gdzie oferowane są z bardzo korzystnymi liniami kredytowymi. Szanse na zakup 
polskich produktów rosną w przypadku instalacji małej i średniej wielkości, głównie ze względów 
cenowych.  
 
O ile zliberalizują się warunki (konkurencja) produkcji/wykorzystania biopaliw (bioetanolu) w Polsce, 
wprowadzony zostanie plan promocji biopaliw, to w okresie 2-3 lat, przybędą nowe zakłady z łączną 
wydajnością ok. 600-700 mln l bioetanolu na rok (6 zakładów wykorzystujących w pełni ekonomikę 
dużej skali). Technologia produkcji bioetanolu będzie w II wariancie rozwoju  wykluczała  gorzelnie 
rolnicze, będzie to bowiem technologia 1-fazowa. Należy zatem przewidywać, że w II wariancie, poza 
pozytywnymi efektami technologicznymi, nastąpi drastyczne ograniczanie roli gorzelni rolniczych od 
2010 r., a w efekcie załamanie popytu na polskie urządzenia produkcyjne stosowane w gorzelniach 
rolniczych i dalsze ograniczenie zapotrzebowania typowe usługi remontowe i modernizacyjne. 
 
 



Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu,  
 

Instytut Energetyki Odnawialnej  53 

 
 
 
 

3.6.3 Biodiesel 

Uwarunkowania rynkowe sektora urządzeń do produkcji  biodiesla 
 
KPD podaje prognozę krajowego zapotrzebowania na biodiesel. Po przeliczeniach analogicznych jak 
powyższe dla bioetanolu, w tabeli poniżej przedstawiono w mln t/rok przyrosty zapotrzebowania na 
biodiesel do 2020 roku. 
 
Tab. 3.9 Prognoza przyrostów produkcji biodiesla w Polsce do 2020 roku wg KPD w [mln l/rok] 
(obliczenia własne) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Biodiesel          86    
          

187    
           

257    
          

342    
         

386    
         

468    
  

588    
         

684    
           

834    
        

964    
 
Jak widać z porównania tabel, zarówno prognozowana skala jak i tempo wzrostu zapotrzebowania 
rynku wewnętrznego na biodiesel są wyższe niż przypadku bioetanolu, co stwarza nieco większe 
szanse także dla producentów urządzeń. 
  
Polskie przedsiębiorstwa dysponują potencjałem produkcyjnym pozwalającym wykonać większość 
elementów i urządzeń służących do produkcji biodiesla, ale tylko dla wytwórni „przydomowych” o 
małych wydajnościach, które zasadniczo nie spełniają normy EN 14214 i pozwalają jedynie na 
wykorzystanie wyprodukowanego biopaliwa we własnym zakresie (bez wprowadzania do szerszego 
obrotu). Większość krajowych dostawców przyznaje, iż nie produkuje niewielkich pras potrzebnych 
do tłoczenia oleju, lecz korzysta z urządzeń importowanych. Dostawa urządzeń do „przydomowej” 
produkcji estrów, zajmuje do 4 tygodni, następnie firmy oferują świadczenie usług pogwarancyjnych. 
Warto podkreślić, iż jeszcze 2-3 lata temu zgłaszane zapotrzebowanie na tego typu urządzenia było 
duże, a wg niektórych źródeł (dane nieoficjalne) sprzedaż roczna wyniosła w Polsce około 300 sztuk. 
Największą popularnością cieszyły  się urządzenia firmy Protechnika. 
 
Inwestorzy w większe tłocznie oleju (jako zaplecze do produkcji biodiesla na skalę przemysłową), 
decydując się na zakup urządzenia mają wiele możliwości wyboru dostawców urządzeń i 
komponentów (np. pras czy prażalni). Cena urządzeń zwykle podlega negocjacjom, a konfiguracje 
urządzeń dostosowywane są do potrzeb odbiorcy finalnego. Firmami realizującymi zamówienia są 
głównie przedsiębiorstwa zagraniczne. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że obecnie znacząca 
część polskiego przemysłu olejarskiego, stanowiącego zaplecze surowcowe dla producentów estrów, 
należy do międzynarodowych koncernów mających swoje główne siedziby poza terytorium RP.  
Zdaniem Henryka Zamojskiego z Krajowej Izby Biopaliw, w Polsce nie istnieje tego typu przemysł. 
 
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o wytwórnie biodiesla. W tym przypadku bowiem 
cały proces produkcji estrów i system dostaw urządzeń można podzielić na dwie grupy:  

- rafinacyjna, 
- estryfikacyjna. 

 
Urządzenia do ww. poszczególnych części procesu produkcji estrów można nabyć u różnych 
wykonawców, jednakże cała instalacja musi być kompatybilna i odpowiednio sprawna. Dlatego 
najczęściej kupowane są kompletne instalacje, bez obciążenia inwestora koniecznością składania 
instalacji z poszczególnych komponentów. W produkcji estrów potencjalny inwestor kieruje się 
kosztami jednostkowymi, a wszystkie informacje znajdują się w ofercie szczegółowej: parametry, 
koszty, odpady i ścieki oraz sposób ich zagospodarowania, w tym emisje i odzysk spirytusu etylowego 
itp. 
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W Polsce brak jest firm, które zajmują się budową/realizacją inwestycji do produkcji biodiesla na 
liniach produkcyjnych o średniej, a w szczególności dużej wydajności. Dotychczas  wszystkie 
inwestycje na takich liniach realizowane były przez firmy zagraniczne. W sytuacji dotychczas dużego 
popytu na technologie biodiesla w Europie, początków rozwoju tego sektora w Polsce i rosnącej 
wielkości budowanych kapitałochłonnych instalacji do produkcji biopaliw, tylko wielkie 
międzynarodowe korporacje są w stanie utrzymać się na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania. 
Działalność firm polskich przy produkcji instalacji do wytwarzania biodiesla ograniczała się do 
dostarczenia urządzeń towarzyszących, w tym urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, 
kotłowni. Na rynku polskim znajdują się takie znane już firmy jak Protechnika, LUCRUM, BioTank, 
które oferują projekty techniczne gotowych linii do estryfikacji i tłocznie oleju średniej wydajności (3-
5 tys. ton/rok), z tym, że zazwyczaj podzespoły są produkcji chińskiej. 
 
Warto podkreślić, iż budowa instalacji o średniej wydajności, miała szansę stać się w Polsce znacznie 
bardziej popularna, m.in. dzięki podjęciu się produkcji estrów przez rolnicze grupy producenckie. Ta 
koncepcja jednak w zasadzie upadła. Rozwojowi średniej skali instalacji sprzyjać też miał planowany 
wzrost produkcji estrów na potrzeby flot, gdzie zastosowanie mogą mieć instalacje średniej mocy, 
które zrealizują firmy polskie, ale w oparciu o import podzespołów. Koncepcja ta jest realizowana w 
ograniczonym zakresie. W latach 2007-2009 pojawił się  na rynku urządzeń do wytwarzania biodiesla 
popyt na technologie o małej wydajności i małe urządzenia (wspomniana wcześniej firma Protechnika, 
mówiąca o możliwościach sprzedaży około 200-300 instalacji w ciągu roku). Obecnie popyt ten zanika. 
 
Tak jak dotychczas, głównymi dostawcami powyższych instalacji i know how będą zapewne znane 
firmy zagraniczne. Główne firmy zagraniczne, które mają już obecnie przedstawicielstwa w Polsce to: 

- Wiedemann Polska Sp. z o.o. 
- Desmet Ballestra 
- Alfa Laval 
- Lurgi S.A. 
- MAN Ferrostaal 
- Delta T Corporation 
- GEA Process Technology Warsaw. sp. z o.o. 

 
Biopaliwa II generacji 
 
Bioetanol tzw. II generacji otrzymywany jest z biomasy lignocelulozowej. Technologia wytwarzania 
bioetanolu z lignocelulozy została opracowana i zastosowana w zakładach przemysłowych w Szwecji. 
W Polsce planowana jest inwestycja oparta na zakupionej technologii i dostosowana do materiału 
lignocelulozowego dostępnego w kraju. Okres trwania procesu inwestycyjnego szacowany jest na 5 do 
6 lat. Stąd w KPD przyjęto, że bioetanol II generacji będzie stosowany jako biokomponent dopiero po 
2017 roku. Obecnie trudno zweryfikować te założenia. 
 
Biopaliwa II generacji stosowane w paliwach do silników wysokoprężnych, wytwarzane z biomasy 
odpadowej są od szeregu lat przedmiotem licznych prac badawczych, jednakże ich wytwarzanie na 
skalę przemysłową w dalszym ciągu jest ograniczone. Do technologii opanowanych na skalę 
przemysłową należą:  
– wytwarzanie biodiesla (FAME) z odpadowych i zużytych tłuszczów 
– wytwarzanie bio-DME (bio-dimetyloeter) z biomasy odpadowej w rolnictwie, przemyśle rolno– 
spożywczym i papierniczym. 
 
Technologia wytwarzania FAME z odpadowych i zużytych tłuszczów jest dobrze opanowana w 
Europie (Niemcy, Włochy). Rozważana jest budowa takich instalacji w Polsce. Pierwsza instalacja 
wytwarzająca FAME według tej technologii na zużyte tłuszcze roślinne (olej posmażalniczy), 
odbierane od zakładów gastronomicznych jest już budowana. Nie ma informacji o ew. skali 
zaangażowania w tym przedsięwzięciu krajowego przemysłu urządzeń na rzecz biopaliw, paliw 
transportowych czy przetwórstwa spożywczego lub przemysłu utylizacyjnego. 
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Podsumowanie 

1) W przypadku linii do produkcji biodiesla o wysokich zdolnościach produkcyjnych 50-100 tys. 
ton/rok, nie występuje podaż polskich urządzeń. Dostawcami wszystkich dotychczas 
zbudowanych i obecnie planowanych instalacji są firmy zagraniczne. 

2) W Polsce może jeszcze przez kilka lat rosnąć  zapotrzebowanie na nowe urządzenia do 
produkcji biodiesla, zgodnie z tzw. Narodowym Celem Wskaźnikowym dla biopaliw. W ofercie 
polskich producentów znajdują się małe linie do produkcji biodiesla, które zazwyczaj nie 
spełniają europejskich i krajowych (ustawa o biopaliwach i biokomponentach z 25 sierpnia 
2006 roku) norm jakościowych. 

 
W odniesieniu do polskiego rynku biopaliw przyszłość sektora produkcji urządzeń do ich wytwarzania 
nie jest jasna. Wobec nadchodzącego okresu kolejnych, nieuchronnych oraz głębokich zmian 
technologicznych, nie ma pewności czy obecny przemysł na rzecz biopaliw I generacji skutecznie 
przekształci się w konkurencyjny przemysł na rzecz technologii II  generacji. 
 

3.7 Przemysł na rzecz energetycznego wykorzystania biopaliw stałych 

 
3.7.1 Wykorzystanie biomasy stałej do produkcji ciepła i energii elektrycznej 

 
Biomasa definiowana jest jako „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 
leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które 
ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż nie spełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie 
interwencyjnym określonych (… )i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu” 34 

Udział biomasy stałej w bilansie wykorzystania nośników energii pierwotnej nieprzerwanie rośnie. 
Krajowe zużycie biomasy stałej w latach 2001-2008 wzrosło z 160.406 TJ do  
198.902 TJ 35. Jej wykorzystanie kształtuje się na poziomie 87% w całkowitym bilansie nośników 
energii odnawialnej w Polsce, co z kolei wynosi prawie 6,7% ogólnej ilości pozyskanej energii 
pierwotnej (2.591 PJ) .  

Produkcja energii elektrycznej z biomasy w latach 2001-2008 wzrosła od 402 GWh do  
3.200 GWh. Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej realizowane jest głównie w 
wyniku współspalania biomasy z węglem, przy zachowaniu optymalnego udziału biomasy w 
mieszance paliwowej oraz jej odpowiedniej jakości. Efektywne współspalanie przygotowanej 
mieszanki, może być przeprowadzane w istniejących kotłach rusztowych, fluidalnych i pyłowych 36. 

Najpopularniejszą formą biopaliwa spalanego w polskiej energetyce są zrębki drzewne, ze względu na 
atrakcyjną cenę - ok. 17-20 zł/GJ (dla porównania cena peletów drzewnych to niecałe 30 zł/GJ). 
Problemem jest często wysoka wilgotność zrębków drzewnych, co powoduje szereg utrudnień natury 
organizacyjnej: konieczność suszenia, problemy podczas transportu na podajnikach, zagrożenia 
sanitarne, itd. 

Wykorzystanie peletów w kraju w 2009 r. szacuje się na 230.000 ton 37. Jedną trzecią tej ilości (ok. 
80.000 ton peletów) spalono w kotłach (o mocy ok. 20 kW) w domach jednorodzinnych. Pozostałą 
ilość (ok. 150.000 ton krajowego zużycia peletów), w wyniku niedoboru biomasy do produkcji zielonej 

                                                 
 
 
34 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i 
przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 
elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii z późniejszymi zmianami Dz. U. 2010 nr 34 poz. 182; 
35 GUS 2009. Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009; 
36 Kotowicz J., Bartela Ł. 2007. Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej-przegląd technologii. Rynek Energii 6/2007; 
37 Wach E., Bastion M. 2010. Rynek pelet w Polsce i w Europie. Czysta Energia 06/2010; 
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energii elektrycznej, wykorzystano w procesie współspalania z węglem w kotłach energetycznych w 
elektrowniach i elektrociepłowniach.  

Można wyróżnić dwa obszary wytwarzania ciepła. Jeden to mała energetyka, obejmująca głównie 
indywidualne domostwa, a także: osiedla oraz małe zakłady przemysłowe 38. Drugi obszar to 
energetyka tzw. zawodowa. Dla pierwszej grupy zamiana węgla na biomasę związana jest z korzyścią 
finansową powodowaną zastosowaniem tańszych lokalnych zasobów biomasy. Dla drugiej jest 
koniecznością wynikającą z przepisów. W latach 2002-2009 produkcja ciepła z biomasy wzrosła 
dwukrotnie-do 23.785 TJ 39. Najwięcej ciepła z biomasy wytwarzane było w województwach 
kujawsko-pomorskim (21,7%) i pomorskim (21,5%). 

 

3.7.2 Procesy termicznej utylizacji biomasy i instalacje do ich realizacji  

 
Do otrzymywania użytkowych form energii z biomasy służą następujące procesy termiczne40: 

- spalanie, 
- piroliza, 
- zgazowanie. 
 

Spalanie można najprościej zdefiniować jako kompletne utlenienie paliwa. Gorące gazy powstające w 
procesie mogą zostać wykorzystane do bezpośredniego ogrzania w małych jednostkach spalania, do 
podgrzania wody w małych kotłach centralnego ogrzewania, do podgrzania wody w kotle podczas 
produkcji energii elektrycznej w większych jednostkach, jako źródło ciepła w procesie ogrzewania. 
Suszenie oraz piroliza/zgazowanie zawsze będą pierwszymi etapami w procesie spalania paliw 
stałych.    

Piroliza stanowi etap zarówno w procesie spalania jak i zgazowania. W tym procesie,  wskutek 
termicznego rozkładu struktury paliwa organicznego otrzymujemy karbonizat oraz smołę i produkty 
gazowe. W przypadku reakcji pirolitycznych drewna mamy do czynienia z powstawaniem węgla 
drzewnego, smoły drzewnej oraz lotnego rozpuszczalnika jakim jest terpentyna (głównie w 
przypadku pirolizy drzew iglastych). 

W procesie pirolizy następuje transformacja paliwa stałego na dwie inne formy: paliwo gazowe oraz 
paliwo ciekłe. Udział poszczególnych form oraz ich skład zależy od rodzaju i składu biomasy, jak i 
sposobu prowadzenia procesu pirolizy. 

Produkty z procesu pirolizy mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów. Węgiel drzewny można 
wykorzystać w przemyśle metalurgicznym, jako paliwo w gospodarstwie domowym oraz jako paliwo 
do grilla. Gaz pirolityczny można wykorzystać do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Smoła, olej 
pirolityczny po uszlachetnieniu nadają się do silników spalinowych lub bezpośrednio do produkcji 
energii elektrycznej lub ciepła. W wyniku reakcji syntezy z gazu pirolitycznego zostaje uzyskany 
metanol, z którego po spaleniu w kotle otrzymujemy gorącą wodę albo parę wodną, zaś po zasileniu 
nim turbiny parowej lub silnika spalinowego - energię elektryczną.  

W polskich elektrowniach i elektrociepłowniach najczęściej stosuje się technologie bezpośredniego 
spalania biomasy z węglem. Wynika to ze znacznie niższych kosztów inwestycyjnych i dobrego 
rozpoznania tej technologii. 

Za najlepsze, jeśli chodzi o przystosowanie do współspalania biomasy z węglem, są uważane kotły 
fluidalne. Na ogół umożliwiają one współspalanie do 15% udziału energetycznego biomasy z paliwami 
podstawowymi bez konieczności modyfikacji układu paleniskowego kotła. W tym przypadku 

                                                 
 
 
38 Kawałko S., Olek M. 2005. Spalanie biomasy. 
39 URE 2010. Energetyka cieplna w liczbach 2009. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2010; 
40 Van Loo S., Koppejan J. 2002. Handbook of bopmass combustion and co-firing. Twente Universty Press.  
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występuje jedynie konieczność dobudowania zbiorników magazynowania oraz linii podawania paliwa 
do kotła.  

Korzyści wynikają również z wysokiej skuteczności wypalania paliwa w złożu (-99%) oraz zachowania 
niskiej emisji NOx i SO2 bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w instalacje dla ich 
redukcji. Kocioł fluidalny stwarza możliwości wykorzystywania paliw mało jednorodnych i 
współspalania jednocześnie innych odpadów, np. odpadów komunalnych. 

W wypadku współspalania zrębków drzewnych najodpowiedniejszym rozwiązaniem z 
wykorzystywanych obecnie na szeroką skalę wydaje się być kocioł fluidalny z cyrkulacją złoża.  

Modernizacja mająca na celu dostosowanie kotła pyłowego do bezpośredniego spalania biomasy, 
może polegać na dostosowaniu instalacji przemiału węgla oraz palników do paliwa roślinnego 36. 
Praktykowana jest również przebudowa istniejących kotłów na kotły fluidalne. Przy pyłowym 
spalaniu, biomasa winna być sucha, dająca się rozdrobnić do wielkości uziarnienia dla bezawaryjnego 
wdmuchiwania do komory paleniskowej oraz powinna ulegać pełnemu utlenieniu. Spełnienie jednak 
powyższych warunków nie jest całkowicie możliwe. 

Bariery tkwią we właściwościach fizykochemicznych oraz w zbyt kosztownych inwestycjach, które 
sprostałyby oczekiwaniom stawianym idealnej postaci biomasy. Konsekwencją wynikającą z 
niedostatecznego rozdrobnienia oraz zbyt dużej wilgoci cząstki biomasy, może być zbyt długi czas 
potrzebny na jej całkowite wypalenie. 

Energetyczne wykorzystanie słomy najczęściej jest realizowane za pomocą spalania w następujących 
rodzajach kotłów 41: 

• kotły wsadowe – do okresowego spalania całych bel słomy; 
• kotły do spalania słomy rozdrobnionej; 
• kotły do „cygarowego” spalania całych bel słomy 

 

Zastosowane kotłów wsadowych ma ekonomiczne i techniczne uzasadnienie dla kotłowni do mocy 
około 1 MW. Dla większych jednostek stosuje się kotły do spalania słomy rozdrobnionej. Kotły do 
spalania cygarowego nie są często stosowane w Polsce. 

 

3.7.3 Analiza informacji z bazy danych z nt. producentów urządzeń na biomasę 
stałą 

 
Na podstawie informacji zawartych w tabeli z danymi producentów urządzeń na biomasę stałą, można 
przyjąć, że większość (ponad 60%) producentów kotłów na biomasę na rynku istnieje na rynku od 
ponad dwudziestu lat 42. Najmniejszą grupę-stanowią najmłodsi stażem przedsiębiorcy.  

Notuje się starania producentów w kwestii uzyskania certyfikatów na swoje produkty. Część kotłów 
posiada certyfikaty zagraniczne: certyfikat niemieckiego Stowarzyszenia Dozoru Technicznego TŰV, 
lub amerykańskiego stowarzyszenia ASME. Niektóre kotły mają deklarację CE (zgodność wyrobu z 
regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie), bądź atesty Urzędu Dozoru 
Technicznego, Instytutu Transportu Samochodowego, itd. Zauważalne jest, że producenci, którzy 
uczestniczą w rynku europejskim, zadbali, aby ich produkty miały głównie atesty przyznawane przez 
międzynarodowe organizacje: TŰV, ASME, bądź deklarację CE.  

Firmy, które obecnie produkują kotły na biopaliwa stałe, mają także w swojej ofercie kotły na węgiel i 
właśnie najczęściej to od kotłów c.o. zasilanych węglem,  rozpoczynały produkcję np. EKOGREŃ 
Technika Grzewcza, HEF Wytwórnia kotłów grzewczych, czy RAFAKO S.A.. Istnieją firmy, które oprócz 

                                                 
 
 
41 Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001. Słoma energetyczne paliwo. Wydawnictwo: Wieś Jutr Sp. Z o.o., Warszawa  
42 Należy zauważyć,  że do przygotowania zestawienia  wykorzystano informacje zawarte najczęściej na stronach 
internetowych i odniesiono do wszystkich producentów, także do tych, którzy nie zamieszczali pewnych informacji.  
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kotłów produkują także biopaliwa (pelety w wypadku firmy FU-WI Sp. z o.o., zrębki drzewne, trociny 
przez ALCHEMIK) bądź linie do peletowania/brykietowania (np. POL MOT Warfarma).  

Niektóre przedsiębiorstwa produkują nie tylko kotły na biopaliwa, ale także kompletne systemy, np. 
przenośniki do biopaliw, systemy podawania oraz instalacje odprowadzania spalin z tych układów - 
np. JAR DREW w wypadku trocin.  

Na krajowym rynku dominują producenci kotłów małej mocy (poniżej 100 kW), np. EKO-VIMAR 
ORLAŃSKI, FU-WI Sp. z o.o., KOSTRZEWA. Przedstawicielem producentów kotłów dużej mocy jest 
UNIWEX-AJ (moce kotłów w zakresie od 1000 do 3000 kW). Występują także producenci, którzy w 
swojej ofercie mają kotły na duży przedział mocy, np. HAMECH Sp. Z o.o.: 55-2000 kW.  

Cena kotła o mocy kilkunastu/pięćdziesięciu kW wynosi odpowiednio: 6.000-9.000/13.000-15.000  zł 
netto. 

Najwięcej producentów kotłów na biomasę jest zlokalizowanych w województwach warmińsko-
mazurskim oraz śląskim.  

 

 

3.8 Mała energetyka wodna 

 
Polski rynek popytowy na urządzenia przeznaczone dla energetyki wodnej jest bardzo płytki, stąd 
niewiele jest w Polsce firm, które specjalizują się w produkcji urządzeń stanowiących wyposażenie 
elektrowni wodnych. Inwestorzy w związku z tym często korzystają z usług firm specjalizujących się w 
produkcji urządzeń dla innych działów gospodarki, w szczególności dla energetyki cieplnej i 
gospodarki wodnej. 
 
W elektrowniach wodnych specyficznymi urządzeniami, które występują na wszystkich obiektach, są 
przede wszystkim turbiny wodne różnych typów. Z uwagi na uwarunkowania hydrologiczne i 
topograficzne Polski, w ogromnej większości są to turbiny przeznaczone dla elektrowni nisko- 
(poniżej 5 m słupa wody) i ultra-niskospadowych (poniżej 3 m słupa wody). Dlatego też wysiłek 
producentów został skierowany na opanowanie konstrukcji i technologii produkcji turbin dla tego 
typu obiektów. 
 
Aktualnie większość krajowych producentów oferuje dostawę i - bardzo często - montaż turbin, w 
zakresie spadów od 2,5 do 5 m sł. wody. O ile wyprodukowanie turbiny na średnie spady (do 30 m sł. 
wody) jest jeszcze w zasięgu krajowych producentów, to produkcja turbin na ultraniskie spady nie 
została jeszcze opanowana w stopniu zadawalającym. Przyczyną tego jest brak rozwiązań 
konstrukcyjnych i technologicznych, które umożliwiłyby produkcję turbin o zadawalających 
parametrach technicznych przy odpowiednio niskich koszach ich wytwarzania. 
 
Budowa elektrowni niskospadowych, których moc zainstalowana często nie przekracza 100 kW 
znajduje się w kręgu zainteresowania inwestorów prywatnych, którzy z reguły mają zapewniony 
dostęp do - w miarę dogodnej - lokalizacji, lecz dysponują bardzo ograniczonym kapitałem własnym. 
Stąd, dla tego typu obiektów poszukiwane są przede wszystkim tanie urządzenia. 
 
Dodatkowo inwestorzy oczekują dostawy i montażu urządzeń kompletnych, co zmusza producentów 
do podejmowania współpracy z producentami generatorów, układów regulacji oraz systemów 
automatycznego sterowania i zabezpieczeń. Te działania z kolei podwyższają koszty jednostkowe 
produkcji. 
 
Po wprowadzeniu świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł 
energii i dopuszczeniu do obrotu handlowego prawami majątkowymi do tych świadectw, obserwuje 
się wyraźny wzrost zainteresowania możliwościami inwestowania w małej energetyce wodnej. 
Przekłada się to, jak dotychczas, na wzrost zamówień u producentów turbin przeznaczonych dla 
elektrowni niskospadowych i wzrost cen tych urządzeń. 
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Krajowi producenci nieznacznie tylko poszerzyli swoją ofertę w zakresie typów oferowanych turbin 
wodnych. Daje się zauważyć również pojawianie się nowych producentów turbin. W większości są to 
niewielkie warsztaty tworzone przy funkcjonujących już zakładach mechanicznych. Liczba liczących 
się na krajowym rynku firm dostarczających na rynek turbiny wodne oraz kompletne hydrozespoły 
jest niewielka. Poniżej podano przykłady firm działających w sposób ciągły na rynku turbin wodnych: 

a) ZRE Gdańsk Sp. z o.o. z tradycjami remontowymi w energetyce wodnej sięgających lat 
czterdziestych ubiegłego stulecia. Firma ta produkuje turbiny wodne oraz dostarcza 
kompletne wyposażenie dla małych elektrowni wodnych. Zapewnia przy tym dostawę części 
zamiennych do turbin i generatorów. Obszar działalności firmy obejmuje również remonty w 
elektrowniach wodnych, w tym prace modernizacyjne i odtworzeniowe. Na długiej liście 
referencyjnej można wiec znaleźć przede wszystkim szereg zrealizowanych samodzielnie (na 
mniejszych obiektach) prac remontowo-modernizacyjnych oraz udział w tego typu pracach na 
obiektach dużych, dla których urządzenia dostarczali renomowani producenci. Mniej 
natomiast jest pozycji zawierających dostawę i montaż hydrozespołów dla elektrowni nowo 
budowanych i restaurowanych. 

b) Gajek Engineering Sp. z o.o. - kontynuator działającego od 1992 r. Przedsiębiorstwa Innowacji 
Technicznych J. Gajek. Firma ta, ukierunkowana na produkcję hydrozespołów dla małych 
elektrowni wodnych, osiąga znaczące sukcesy na tym rynku. W ofercie dla właścicieli i 
inwestorów ma kompleksową ich obsługę od doboru i kompletacji dostaw urządzeń, dostawy 
turbin wodnych własnej produkcji w komplecie z generatorami współpracującymi z turbinami 
poprzez przekładnie mechaniczne również własnej konstrukcji. Hydrozespoły wyposażane są 
w elektrohydrauliczne regulatory oraz komputerowe systemy sterowania i monitoringu 
obiektów. Firma prowadzi również modernizacje i przebudowy elektrowni wodnych. Firma 
działająca na rynku w obecnej formule od 2000 r. posiada długą listę referencyjną. 

c) Wytwórnia Turbin Wodnych Mrągowo działająca na rynku od 1990 r. Firma specjalizuje się w 
dostawie tanich i prostych w obsłudze turbin wodnych dla małych elektrowni wodnych. W 
krajowych elektrowniach pracuje już ponad 130 turbin tej firmy o mocy do 113 kW. Firma jest 
tzw. przedsięwzięciem rodzinnym.  

d) Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji Elektrowni Wodnych „Wodel” Sp. z o.o. działa na 
rynku od 1986 r. W jego ofercie jest dostawa hydrozespołów z turbinami własnej konstrukcji 
dla elektrowni niskospadowych. Hydrozespoły tej firmy pracują w ponad dwudziestu 
elektrowniach wodnych.  

e) Małe Elektrownie Wodne s.c. - firma jest właścicielem pięciu małych elektrowni wodnych. W 
ostatnim okresie rozszerzyła swój obszar działalności o produkcję turbin dla małych 
elektrowni wodnych. 

f) HYDREX Zakład Projektowo-Wytwórczy - firma działa od 1997 r. Współpracuje ściśle z 
Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Turbiny produkowane są w oparciu o 
zakupioną od Instytutu licencję.  

 
Druga grupa dostawców urządzeń dla elektrowni wodnych to producenci układów regulacji i 
sterowania, automatyki sterującej i zabezpieczeniowej oraz układów elektrycznych. Do urządzeń 
specyficznych dla energetyki wodnej należą regulatory obrotów turbin oraz automatyka sterowania 
pracą hydrozespołów. W zasadzie większość urządzeń i układów z tej grupy pod względem 
konstrukcji i zastosowanych podzespołów nie posiada cech, które pozwalają na ich stosowanie jedynie 
w energetyce wodnej. Są to przeważnie znane z innych dziedzin przemysłu rozwiązania. Szereg z nich 
zostało przeniesionych z obiektów energetyki cieplnej. Specyficzne dla obiektów energetyki wodnej są 
natomiast stosowane tam algorytmy pracy wdrażanych układów. Do firm wiodących na rynku 
dostawców w tym zakresie należą: 

a) PHU Gawlikowski – Radomsko 
b) Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń „ENERGOEFEKT” Sp. z o.o. – Ruda Śląska 
c) JTC SA – Będzin 
d) Instytut Energetyki Oddział Gdańsk – Gdańsk 

 
Szereg peryferyjnych urządzeń i układów przeznaczonych dla energetyki wodnej jest wytwarzanych 
na zasadach produkcji ubocznej lub przez drobnych producentów (małe firmy rzemieślnicze, 
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warsztaty itp.). Wyposażając elektrownie budowane w miejscach dawnych lokalizacji właściciele 
wykonują wiele elementów tzw. systemem gospodarczym. Tego typu rozwiązania istotnie obniżają 
koszty inwestycji, jednak efektywność produkcji, a w tym wskaźnik wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego stopnia, znacznie odbiega od parametrów uzyskiwanych w elektrowniach 
wyposażonych przez profesjonalne firmy. 
 
Ta „specyfika” funkcjonowania małej energetyki wodnej w naszym kraju przekłada się, jak już 
wcześniej zaznaczono, na ceny wyposażenia elektrowni wodnych. Producenci nie podają cen 
dostarczanych przez nich urządzeń i układów nawet w ujęciu wskaźnikowym. Podawane są różne 
przyczyny takiego podejścia do tego zagadnienia: 

a) silne (zbyt silne) uzależnienie ceny od parametrów hydrologicznych stopnia, przy którym 
zlokalizowana jest elektrownia; 

b) różnorodna struktura własnościowa inwestorów, głównie: 
• inwestorzy prywatni – osoby fizyczne, spółki prawa handlowego i organizacje 

pozarządowe,  
• inwestorzy z udziałem Skarbu Państwa w tym także samorządów, fundacji, organizacji 

samorządowych itp., 
• inwestorzy z kapitałem zagranicznym. 
Powyższe otwiera duże możliwości negocjacyjne uzyskania większych dochodów zależnie 
od kondycji gospodarczej inwestora i uwarunkowań własnościowych.  

c) odczuwalna już obecność na rynku dostawców zagranicznych, którzy jednak z reguły dość 
precyzyjne podają w ofertach budżetowych ceny wyrobów. 

 
Wydaje się, że niechęć do podawania (nawet wskaźnikowo) cen dostarczanych urządzeń i układów 
czyni rynek dostawców wysoce enigmatycznym i nieprzewidywalnym oraz jest elementem 
hamującym jego rozwój. 

 

3.9  Rozkład regionalny przedsiębiorstw produkujących urządzenia 
OZE 

 
Informacje o firmach z branży OZE przedstawiono na mapach (rys. 3.25 i 3.26), uwzględniając 
kontekst regionalny (istotny przy zagadnieniach finansowania) oraz powiatowy (ze względu na rynek 
pracy).  Większość firm produkcyjnych zlokalizowanych jest w województwie śląskim oraz w Polsce 
centralnej i zachodniej (najwięcej z nich w województwach mazowieckim, wielkopolskim i 
pomorskim).  Produkcja dla branży OZE rozprzestrzenia  się tam z reguły po całym obszarze 
województwa, za wyjątkiem woj. mazowieckiego, gdzie obserwujemy koncentrację wytwórców w 
okolicach Warszawy. W województwach wschodnich mamy do czynienia z pojedynczymi firmami 
rozproszonymi po obszarze regionu, z reguły produkującymi urządzenia niespecyficzne dla branż OZE 
lub urządzenia dla technologii mniej innowacyjnych (bioenergetyka, mała energetyka wodna).  Z 379 
polskich powiatów,  na terenie 135 znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne pracujące na rzecz 
branży OZE.  
 
Lokalizacja poszczególnych firm produkcyjnych uwarunkowana jest istniejącym w danym regionie 
potencjałem przemysłowym, wynikającym z doświadczeń w innych gałęziach przemysłu i 
dostępnością wyspecjalizowanej kadry (np. woj. śląskie, mazowieckie). Jednakże w zakresie 
niektórych technologii OZE, zwłaszcza mających charakter innowacyjny,  widoczny jest wpływ 
inicjatyw klastrowych na strukturę przemysłu wytwórczego (woj. dolnośląskie i pomorskie).   
 
W przypadku małych technologii OZE przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, rozkład 
regionalny przemysłu wytwórczego odpowiada w zasadzie obszarom o najwyższej sprzedaży (por. 
rozdział „Energetyka słoneczna termiczna”).  
 
Produkcja urządzeń dla energetyki wiatrowej koncentruje się w zachodniej i północnej części kraju. 
Wynika to zarówno z lokalizacji w tym regionie przemysłu, który może sprostać wymaganiom 
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łańcucha dostaw (np. przemysł stoczniowy), jak i bliskości odbiorców produktów.  Dotyczy to 
zarówno produkcji na rynek krajowy (obszar ten pokrywa się obszarem koncentracji projektów 
wiatrowych) jak i na eksport (do krajów Europy Zachodniej). Należy oczekiwać, że zainteresowanie 
produkcją na potrzeby energetyki wiatrowej, głównie morskiej, będzie wzrastać w województwach 
pomorskim i zachodniopomorskim, ze względu na dostępność infrastruktury portowej i możliwości 
transportu drogą morską elementów wielkogabarytowych (zwłaszcza przeznaczonych dla morskich 
farm wiatrowych).  
 
Równocześnie na terenie całego kraju występują przedsiębiorstwa, które nie zajmując się specyficznie 
technologiami energetyki odnawialnej, są w stanie dostarczyć komponenty dla inwestycji 
planowanych w regionie. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu elektrotechnicznego (np. kable i osprzęt) i 
stalowego (np.  konstrukcje, zbiorniki). Zwłaszcza w zakresie dostaw dla technologii OZE mniejszej 
skali stwarza to szanse dla szeregu małych średnich przedsiębiorstw.  
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Rys. 3.25 Rozkład regionalny przedsiębiorstw produkujących urządzenia dla OZE.  
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Rys. 3.26 Powiaty w których skupia się produkcja dla branży OZE 
 

3.10 Podsumowanie stanu rozwoju rynku produkcji urządzeń OZE w 
Polsce w 2010 roku  

 
Baza danych przedsiębiorstw produkcyjnych pracujących na rzecz sektora OZE w Polsce (zał. 1) 
obejmuje obecnie 218 pozycji, w większości małych i średnich przedsiębiorstw.  115 z nich produkuje 
urządzenia zasadnicze, pozostali to dostawcy urządzeń niespecyficznych. Wśród tej drugiej grupy 
dominują dostawcy komponentów do budowy biogazowni.  
 
Baza danych przygotowana została na podstawie publicznie podawanych informacji i ofert 
handlowych. Najwięcej firm deklaruje produkcję dla sektora biogazu, następnie dla energetyki 
słonecznej termicznej i energetyki wiatrowej (rys. 3.27).  Tylko kilka firm produkuje pompy ciepła i 
moduły fotowoltaiczne – w tym sektorze urządzenia są w większości importowane, a produkcja 
krajowa podejmuje dopiero pierwsze próby wejścia na rynek.  
 
Na rynku urządzeń zasadniczych najwięcej firm oferuje kolektory słoneczne, produkowane zarówno 
na eksport jak i na rynek krajowy.  Jest to obecnie najlepiej rozwinięty i opisany sektor wytwórczy dla 
OZE, z udokumentowaną statystyką i  wyraźną strukturą podmiotów uczestniczących w rynku.  
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Tab. 3.10 Podsumowanie zawartości bazy danych przedsiębiorstw z branży OZE 

  
Liczba firm, urządzenia 

zasadnicze 
Liczba firm, urządzenia 

niespecyficzne 

Energetyka wiatrowa 29 14 

Biomasa stała 16 7 

Energetyka słoneczna 32 14 

Pompy ciepła 6 0 

Małą energetyka wodna 6 2 

Biopaliwa ciekłe 9 3 

Fotowoltaika  4 2 

Biogaz 12 61 

Urządzenia zasadnicze, razem 115   

Urządzenia niespecyficzne, razem    103 

RAZEM 218   

 
 
W przypadku energetyki wiatrowej, pomimo stosunkowo dużej liczby przedsiębiorstw deklarujących 
produkcję,  mapowanie sektora jest utrudnione. Większość firm dostarcza różnego rodzaju 
komponenty do dużych elektrowni wiatrowych (brak w Polsce firm oferujących kompletne duże 
turbiny wiatrowe, które mogłyby pełnić rolę integratora), co powoduje rozproszenie działań w 
różnych gałęziach przemysłu.  Dodatkową trudność stanowi fakt, że produkcja odbywa się często na 
podstawie indywidualnych zamówień i przeznaczona jest na eksport (przy słabym, w porównaniu do 
innych krajów, rozwoju rynku krajowego).  Znacząca część firm to polskie oddziały firm 
zagranicznych, posiadających doświadczenia z rynku światowego. 
 
Statystyki dla sektora biogazu pokazują raczej potencjał firm produkcyjnych w tym zakresie, niż 
rzeczywiste doświadczenia. Wydaje się jednakże, że w przypadku intensywnego (zgodnego z planami 
do 2020 roku) rozwoju biogazowni w Polsce, krajowe przedsiębiorstwa mogą dostarczyć większość 
elementów z łańcucha dostaw.  Prawdopodobieństwo takiego scenariusza zwiększa fakt, że są one 
zlokalizowane w województwach o wysokim potencjale wykorzystania biogazu rolniczego i mogą 
działać na rzecz rynków regionalnych i lokalnych (rys. 3.28).  
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Rys. 3.27 Liczba firm produkujących urządzenia dla poszczególnych technologii OZE 
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Rys. 3.28 Podsumowanie bazy danych przedsiębiorstw produkujących na rzecz sektora OZE, liczba 
firm działających w poszczególnych województwach.  
 
 
Zestawienie uzyskanych statystyk dotyczących przemysłu produkcji urządzeń dla OZE z oficjalnymi 
prognozami rozwoju poszczególnych rodzajów OZE (polityka energetyczna, a w szczególności KPD) 
przedstawionymi w rozdziale 2 wskazuje na istnienie korelacji pomiędzy liczbą przedsiębiorstw 
działających w sferze produkcji urządzeń z planowanym z tempem wzrostu poszczególnych 
technologii OZE oraz przewidywaną skalą inwestycji do 2020 r. W szczególności rozwój sektorów 
termicznej energetyki słonecznej, w nieco mniejszym zakresie energetyki wiatrowej, ale też 
energetycznego wykorzystania  biomasy i biogazu może w znacznej części bazować na krajowych 
dostawach specyficznych dla tych sektorów urządzeń podstawowych (zasadniczych) lub choćby  
elementów uzupełniających.  
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4 KRAJOWY POTENCJAŁ W ZAKRESIE PRODUKCJI URZĄDZEŃ LUB ICH 
ELEMENTÓW W WYBRANYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU 

 
4.1 Wstęp 

 
Wstępna analiza struktury krajowego przemysłu (gospodarki) oraz istniejących i pojawiających się na 
rynku nowych przedsiębiorstw produkujących urządzenia na rzecz sektora OZE, skłoniła do 
wykonania analizy dla wybranych gałęzi przemysłu, które dotychczas nie były związane z produkcją 
urządzeń, a nawet komponentów dla OZE. W szczególności dokonano wstępnego przeglądu takich 
przemysłów jak zbrojeniowy, stoczniowy czy elektromaszynowy które szukają alternatyw (jak np. 
dwa pierwsze ww.) lub poszerzają dotychczasowy asortyment produkcji o nowe urządzenia z obszaru 
„zielonych technologii”. Jest jednak wiele innych obiecujących dla OZE przemysłów jak lotniczy, 
samochodowy, elektroniczny, które na tym etapie trudno jest jeszcze zmapować pod kątem OZE i 
gdzie całkowicie brakuje danych statystycznych. 
 
Brak danych statystycznych, ale należy domniemywać, że w energetyce odnawialnej w znacznie 
większym stopniu niż w innych branżach, uruchamianie produkcji urządzeń dla OZE odbywa się przez 
zakładanie zupełnie nowych przedsiębiorstw, w tym nawet firm typu „start up”. Zasadniczą drogą 
przedsiębiorców jest jednak poszerzanie dotychczasowej działności w innych sektorach, branżach i 
własnie ww. przemysłach o produkcję urządzeń  na rzecz OZE, najbardziej zbliżonych do dzialności 
podstawowej w sensie technologicznym i rynkowym. 
 
Wybrane do omówienia w tym rozdziale przemysły, niezależnie od związków technologicznych z 
branżą OZE i problemów z jakimi się na co dzień spotykają, w szerszym kontekście niniejszego 
opracowania charakteryzują się tym, że znaczącą rolę odgrywa w nich eksport urządzeń i wysoce 
wyspecjalizowanych usług. Inicjatywy eksportowe to jedna z najbardziej naturalnych form wsparcia 
dla przemysłu energetyki odnawialnej i wzajemne przenikanie się sektora OZE z przemysłami o 
wysokim udziale eksportowym daje efekt synergii. Dlatego także tym kwestiom poświecono pewną 
uwagę w niniejszym rozdziale, aby temat rozwinąć bardziej kompleksowo w dalszej części raportu. 
 
W 2009 r. w obrotach Polski ogółem spadek importu okazał się większy niż eksportu. Dzięki temu 
występujący w roku 2008 w wymianie z rynkami państw rozwiniętych deficyt na poziomie 2,2 mld 
EUR został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 9,8 mld EUR. Wpływ na to miało nie tylko 
poprawione saldo z krajami UE, ale także z państwami pozaunijnymi np. Japonią i Stanami 
Zjednoczonymi. Działo się tak w wyniku redukcji deficytu wymiany wyrobów przemysłu obronnego i 
elektromaszynowego oraz stoczniowego. Wydaje się, że także po słabszym roku 2009, rok 2010 stał 
się okazją do poprawy wyników w tym zakresie, w szczególności w przypadku przemysłu 
stoczniowego (nowe kontrakty coraz częściej związane z OZE) oraz do nowych inwestycji, także na 
rzecz produkcji urządzeń dla OZE w przemyśle elektromaszynowym. 
 

4.2 Przemysł zbrojeniowy  

 
Po przekształceniach strukturalnych sektora polskiego przemysłu obronnego (ppo) utworzono po 
2002 r. dwie grupy kapitałowe : amunicyjno-rakietowo-pancerną skupioną wokół BUMAR Sp. z o .o 
oraz lotniczo-radioelektroniczną  (GRUPA  ARP) w której rolę spółki dominującej odgrywać miała 
Agencja Rozwoju Przemysłu43. Ponieważ niektóre podmioty wchodzące w skład Grupy ARP zostały już 
lub będą w najbliższej przyszłości sprywatyzowane ,obecnie struktura ppo opiera się właściwie na 
grupie kapitałowej GRUPA BUMAR . GRUPA BUMAR to Bumar sp. z o.o. jako podmiot dominujący oraz 
24 spółki zależne, w tym 22 spółki polskiego sektora przemysłu zbrojeniowego o specjalizacji 

                                                 
 
 
43 Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012 



Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu,  
 

Instytut Energetyki Odnawialnej  66 

radarowej, rakietowej i amunicyjnej, wozów bojowych, w tym dwie spółki handlowe oraz spółki m.in. 
sektora maszyn rolniczych i usługowa. Utrzymuje ona silną pozycję na międzynarodowym rynku 
sprzętu zbrojeniowego dostarczając swoje produkty od prawie 40 lat. Jej  wieloletnie  doświadczenie, 
uznana i rozpoznawalna na świecie marka Bumar, osiągnięcia we wdrażaniu nowoczesnych 
technologii, współpraca i partnerstwo z najważniejszymi koncernami z całego świata oraz sprawny i 
profesjonalny zespół – to, jak podkreśla zarząd firmy,  główne atuty BUMARU. Swoje wyroby  
eksportuje do  ponad 40 krajów- w Europie, Afryce, na Dalekim Wschodzie, Ameryce Południowej i w 
Stanach Zjednoczonych. 
Przedsiębiorstwa państwowe i prywatne sektora ppo stowarzyszone są w Polskiej Izbie Producentów 
na Rzecz Obronności. Są wśród nich zarówno potentaci jak:  ww. GRUPA  BUMAR Sp. z o.o., stocznie , 
zakłady lotnicze oraz  małe przedsiębiorstwa i firmy prywatne44. W Polskiej Izbie Producentów na 
Rzecz Obronności Kraju działają następujące zespoły branżowe:  

• Zespół Lotniczy  
• Zespół Morski  
• Zespół Pojazdów Pancernych i Opancerzonych  
• Zespól Uzbrojenia Klasycznego, Amunicji i Materiałów Wybuchowych –  
• Zespół Elektroniki, Optoelektroniki, Systemów Informatycznych i Łączności;  
• Zespół Logistyczny 
• Zespół Wyposażenia Żołnierza 
• Zespół Infrastruktury Militarnej  
• Zespół Eksportu Specjalnego                                                                

W Izbie reprezentowane są następujące branże: 
1. Lotnictwo 
2. Okręty i ich wyposażenie 
3. Sprzęt pancerny, pojazdy opancerzone i środki transportu 
4. Uzbrojenie klasyczne, amunicja i materiały wybuchowe 
5. Optoelektronika, łączność, informatyka i systemy dowodzenia 
6. Logistyka 
7. Wyposażenie indywidualne żołnierza 
8. Instytuty i jednostki badawczo-rozwojowe 
9. Infrastruktura militarna 
10. Sprzęt i wyposażenie policji i służb ochrony 
11. Obrót specjalny 
12. Inne 
Wstępna analiza struktury zespołów branżowych i branż zgromadzonych w Izbie wskazuje, że 
stosunkowo najłatwiej byłoby poszerzać działalność podstawową ppo w takich sektorach energetyki 
odnawialnej jak np.:  

• energetyka wiatrowa, w tym morska (zespół morski i branża lotnicza oraz okrętowa),  
• biopaliwa i biogaz (zespół pojazdów i branża sprzętu pancernego i środków transportu) 
• energetyka słoneczna termiczna i fotowoltaiczna (zespół i branża optoelektroniki). 

 
 
Większość polskich przedsiębiorstw lotniczo-zbrojeniowych osiągnęła w 2008 r., dobre wyniki. 
Znaczne straty przyniosły zakłady sprzedane inwestorom zagranicznym (w tym  WSK PZL Rzeszów- 
sprzedaż ok.670 mln PLN, strata netto ok. 173 mln PLN) . Wśród państwowych spółek największy 
przyrost sprzedaży i zysk netto osiągnęło w roku 2008 Przemysłowe Centrum Optyki , osiągając 
przychody w wysokości 197 mln PLN i zysk netto w wysokości 23 mln PLN. Dobrze radziły sobie m in. 
wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne. 
Wyniki Grupy Bumar za 2009 rok, jako najbardziej reprezentatywnej dla  ppo przedstawia Tab.4.1 
Skonsolidowane wyniki za rok  2009 Grupy Kapitałowej Bumar obejmują : 

• Spółkę dominującą Bumar Sp. z  o. o, 

                                                 
 
 
44www.przemysl-obronny.pl 



Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu,  
 

Instytut Energetyki Odnawialnej  67 

• 16 spółek zależnych (podlegających konsolidacji metoda pełną) w tym 3 grupy kapitałowe , 
• 2 spółki stowarzyszone .   

W porównaniu z rokiem 2008 zmniejszyły się skonsolidowane przychody ze sprzedaży z uwagi na 
ogólny kryzys gospodarczy i zmniejszenie zamówień MON . W roku bieżącym zaplanowano sprzedaż 
na poziomie 2950,7 mln zł , która wg Spółki powinna wygenerować wyższy niż w 2009 roku zysk ze 
sprzedaży na poziomie 26,8 mln zł oraz zysk netto w kwocie 12,3 mln zł. 
 
Tab. 4.1. Skonsolidowane wyniki Grupy Bumar za rok 2009.(Źródło: Przegląd gospodarczo-obronny –
nr 1/2010) 
              2008             2009       Plan 2010 Realizacja I kw.              

2010 
  mln zł mln zł mln zł mln zł 
Skonsolidowane  
przychody ze 
sprzedaży netto 
 

3258,0 2671,3 2950,68 544,61 

W tym eksport   930,33 206,83 
Skonsolidowany 
zysk ze 
sprzedaży  
 

54,9 26,9 26,8 42,4 

Skonsolidowany 
zysk netto  
 

14,8 37,6 12,3 4,78 

Skonsolidowany 
kapitał własny  
 

1108,4 1475,5   

 
Na liście największych przedsiębiorstw lotniczo-zbrojeniowych świata zamieszczonej przez pismo 
„Defense News”  po raz 15 z rzędu liderem jest Lockheed –Martin (USA), który zanotował sprzedaż 
uzbrojenia na poziomie 42,03 mld USD. Bumar, z ubiegłorocznymi przychodami w wysokości 0,84 mld 
USD mógłby na niej zająć 67 miejsce, jest on jednak za granicą postrzegany jako firma handlowa, a nie 
grupa produkcyjna45.  
 
Warto w tym miejscu jednak zauważyć, że przychody grupy Bumar w 2009 roku były porównywalne z 
obrotami na krajowym rynku urządzeń dla OZE rozumianym jako wartość wszystkich nowych 
inwestycji w energetyce odnawialnej w Polsce w tym samym okresie (bez eksportu).   

Od kilku lat  spada eksport polskiego uzbrojenia. Ocenia się46, że w bieżącym roku firmy wyślą za 
granicę broń i jej komponenty za ok. 300 mln USD. W minionej dekadzie bywały lata, kiedy kontrakty 
zagraniczne obejmowały broń i technologie podwójnego przeznaczenia za miliard USD. 

Głębokie załamanie polskiej aktywności na międzynarodowym rynku wyposażenia wojskowego było 
widoczne już w 2009 roku. Najwięksi eksporterzy uzyskali z zagranicznej sprzedaży polskiej broni i 
technologii obronnych zaledwie 560 mln zł. Raport Ministerstwa Skarbu Państwa alarmował , że w 
2009 roku nasilił się bardzo niekorzystny proces wypierania naszych producentów z rynków takich 
jak Malezja, Indonezja, Indie przez zagranicznych konkurentów. Jednocześnie informacje spływające 
do kraju z placówek dyplomatycznych wskazywały na malejącą pozycję polskiej oferty na rynkach 
Południowo Wschodniej Azji, gdzie nasz eksport specjalny miał dotychczas silne tradycje.  

                                                 
 
 
45 Źródło: Przegląd gospodarczo-obronny –nr 1/2010 
46 Polska Izba Producentów  na Rzecz Obronności Kraju 
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Największe zyski,  na dostawach sprzętu obserwacyjnego i systemów kierowania ogniem, 
wypracowało warszawskie Przemysłowe Centrum Optyki (zysk przekroczył 22 mln zł), Bumar (9,9 
mln zł), Zakłady Chemiczne Nitro--Chem (7,8 mln zł), Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia (7,9 mln 
zł), Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol (6 mln zł) i radarowy warszawski Radwar (5,3 mln 
zł). Najsłabiej wypadły m. in. produkująca również amunicję Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, 
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów, Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy47. Potencjał finansowy 
branż i podmiotów wewnątrz ppo ma istotne znaczenie i działa w dwójnasób na angażowanie się w 
sektor urządzeń dla OZE. Firmy (branże) o większych zyskach mają środki na inwestycje także w 
nowych obszarach, ale te o niższych zyskach mają niewykorzystany majątek produkcyjny, który 
stosunkowo łatwo zagospodarować w sektorze OZE. W podejmowaniu dotychczasowych działań w 
ppo na rzecz energetyki odnawialnej i produkcji urządzeń dla OZE obie ww. motywacje odgrywały 
istotną rolę. 

 
Obecnie w Polsce ppo  bierze tylko w niewielkim stopniu udział w wytwarzaniu OZE. M. in.: Zakład 
Mechaniczny PZL-Wola w Siedlcach wytwarzał zespoły prądotwórcze napędzane silnikami gazowymi 
o mocach: elektrycznej od 100-360  kW i cieplnej od160-555 kW, przeznaczone m. in. dla biogazowni i 
oczyszczalni ścieków. Jeden z agregatów został zainstalowany na oczyszczalni w Siedlcach. Ze względu 
na brak kadry technicznej produkcja ta nie jest jednak kontynuowana, przejęły ją zaklady H.Cegielski –
Poznań S.A. Jednakże ten sam zakład w kooperacji z Mostostalem Siedlce od 3 lat wykonuje obróbkę 
mechaniczną elementów elektrowni wiatrowych  (frezowanie, wiercenie, toczenie).  Zakłady 
Mechaniczne Bumar-Łabędy  SA oraz Fadroma Development Sp z o.o z Wrocławia mogą dostarczać 
ładowarki  niezbędne w biogazowniach. ZM ZETIKS Bumar –Łabędy z Gliwic oraz Fabryka Urządzeń 
Mechanicznych i Sprężyn FUMIS Sp. z o .o w  Wadowicach  mają z kolei doświadczenie przy budowie 
silosów cementowych dla przemysłu spożywczego, paszowego i rolniczego oraz w budowie 
zbiorników paliwowych i olejowych. Zakłady Mechaniczne Bumar–Mikulczyce S.A. Zabrze wytwarzają 
zespoły dysz dla elektrowni wodnych. Ta sama fabryka wytwarza pierścienie uszczelniające do 
elektrowni wiatrowych w ilości 20szt. na rok na zamówienie szwedzkie i posiada w tym zakresie 
wolne moce produkcyjne. Zainteresowanie produkcją urządzeń dla OZE wykazują Wojskowe Zakłady 
Inżynieryjne w Dęblinie, które do tej pory zdobyły doświadczenia w produkcji urządzeń pokrewnych 
do kontenerowych biogazowni (kontenerowe stacje oczyszczania wody i ścieków) oraz wiatrowych i 
fotowoltaicznych (stacje zasilania awaryjnego) Ważną rolę w rozwoju OZE mogą mieć również 
odlewnie np. Odlewnia Staliwa Łabędy w Gliwicach,  która może  wytwarzać  odlewy dla mniejszych 
elektrowni wiatrowych z żeliwa  szarego - do 8 ton  i sferoidalnego - do 3,5 tony. 

 
Przykłady te, zaczerpnięte z informacji prasowych i rozmów bezpośrednich wskazują na istniejący 
duży i częściowo niezagospodarowany potencjał techniczny i technologiczny, który z powodzeniem 
mógłby być wykorzystany na rzecz produkcji urządzeń dla OZE. Istotną rolę w przestawianiu ppo na 
produkcję inną niż zbrojeniową, a w szczególności w obszarze energetyki odnawialnej odegrać też 
może potencjał organizacyjny i finansowy tej branży oraz obecność na rynkach zagranicznych 
(potencjał eksportowy). Potencjał eksportowy może być wykorzystany nie tylko na typowych rynkach 
(np. w krajach azjatyckich i w Afryce, gdzie obecny jest Bumar) i nie tylko na potrzeby cywilne, ale też 
w ramach współpracy i aliansów z euroatlantyckim przemysłem obronnym. Np. nowe  zamówienia 
amerykańskiego ministerstwa obrony (także w ramach pakietu antykryzysowego) oraz niektórych 
rządów w Europie (Niemcy) coraz częściej bezpośrednio dotyczą bezpośredniego wykorzystania OZE, 
obecnie w szczególności systemów fotowoltaicznych, w sektorze obronnym. Problemem w ppo 
pozostaje jednak brak wyspecjalizowanej kadry na nowych obszarach technologicznych i rynkach, 
takich jak energetyka odnawialna i brak bardziej systemowego ukierunkowania podejmowanych 
doraźnie działań. Pomocne w podejmowaniu bardziej strategicznych i systemowych decyzji w 
sektorze ppo na rzecz OZE mogłoby być regularne  zaopatrywanie przedsiębiorstw w dostosowane do 
ich profilu serwisy techniczne i rynkowe dotyczące OZE oraz profesjonalne całościowe raporty 
rynkowe i ukierunkowane szkolenia dla kadry.  
                                                 
 
 
47 Źródło: www.rp.pl, Zb.Lentowicz 05-10-2010 
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4.3 Przemysł elektromaszynowy  

 
W przemyśle elektromaszynowym wydzielono kilka gałęzi charakteryzujących się dużą 
różnorodnością. Wśród nich wyróżnia się przemysł: metalowy, maszynowy, precyzyjny, środków 
transportu, elektroniczny i elektrotechniczny. Cechą charakterystyczną przemysłu 
elektromaszynowego jest specjalizacja, która wynika z wieloetapowych procesów produkcji. Istotnym 
procesem jest również zjawisko kooperacji, które wpływa na rozmieszczenie zakładów produkcyjnych 
i współpracę pomiędzy poszczególnymi producentami. Zarówno przemysł elektromaszynowy jak i 
elektrotechniczny stanowią część przemysłu przetwórczego obejmującego 86% całego przemysłu w 
Polsce. 
 
Wyroby elektromaszynowe w obrotach towarowych z zagranicą zajmują dominującą pozycję – w 2009 
roku stanowiły 44,8% eksportu oraz 39,1% importu. Zanotowano jednak spadek eksportu tych 
towarów o 11,8%, większy spadek obserwując po stronie importu (23,2%). W 2008r. wyroby 
przemysłu elektromaszynowego znajdowały się na pierwszym miejscu pod względem przyrostu 
eksportu – wzrost o 12,7% (4,3 mld EUR). Produkty przemysłu elektromaszynowego są najbardziej 
przetworzonymi wyrobami wśród polskich produktów eksportowych. W ujęciu przedmiotowym 
największe spadki eksportu do krajów Unii Europejskiej zanotowano m.in. właśnie w przemyśle 
elektromaszynowym, gdzie spadek wyniósł 2,8 mld EUR (7,4%). Polski eksport na rynek rosyjski 
zmniejszył się z 44,3% w 2008r. do 29,4% w 2009r. Pozytywne zmiany, w obrotach produktami z 
przemysłu elektromaszynowego zaobserwowano w wymianie towarowej z Chinami. Spadek deficytu 
nastąpił o 0,8 mld EUR do 5,5 md EUR48. 
 
Przemysł elektromaszynowy ma diametralnie odmienną od omówionego wcześniej przemysłu 
obronnego (gdzie dalej dominuje sektor państwowy) strukturę właścicielską.  93,5 % firm związanych 
z przemysłem elektromaszynowym należy do sektora prywatnego – zarówno polskiego jak i 
zagranicznego.  
 
Dynamika produkcji sprzedanej maszyn i urządzeń wykazuje lekką tendencję wzrostową na 
przestrzeni lat 2000-2008, w przeciwieństwie do produkcji maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie 
odnotowuje się spadek tej dynamiki. W przypadku nakładów inwestycyjnych można zaobserwować 
duże wahania rzędu kilkudziesięciu procent dla obu działów przemysłu przetwórczego na przestrzeni 
ostatnich dziesięciu lat.  Nakłady na działalność inwestycyjną w produkcji maszyn i urządzeń wyniosły 
w 2008r. 1220,3 mln zł, a na produkcję maszyn i aparatury elektrycznej 611,0 mln zł49 - tabela 4.1. Jest 
to zatem sektor inwestujący i poszerzający rynki dotychczasowe o udoskonalone lub nowe wyroby, na 
które istnieje także naturalne zapotrzebowanie w sektorze OZE. Zatrudnienie w polskim przemyśle 
kształtuje się na stałym poziomie, różniąc się między poszczególnymi latami o kilka procent50. 
 
Spośród wszystkich przemysłów zaliczanych do gałęzi przemysłu elektromaszynowego, w branży 
odnawialnych źródeł energii najistotniejszą i najbardziej rozpoznawalną rolę odegrać może przemysł 
elektrotechniczny.  Mimo że, wskaźniki gospodarcze nie wskazują na jego wysoką dynamikę (tab. 4.1)., 
to ten rodzaj przemysłu mógłby generować wiele innowacyjnych rozwiązań lub nowych miejsc pracy 
w obszarze odnawialnych źródeł energii.  
 
Już obecnie przemysł elektrotechniczny dostarcza części do systemów fotowoltaicznych w energetyce 
słonecznej w postaci akumulatorów oraz dla termicznej energetyki słonecznej w postaci gotowych  
zespołów pompowo-sterowniczych, czujników grzewczych i słonecznych oraz systemów automatyki. 
Produkty przemysłu elektrotechnicznego są również częścią elektrowni wiatrowych. Należą do nich 
                                                 
 
 
48 Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki 2010, str. 102, 103, 105  
49 Rocznik Statystyczny Przemysłu 2009; str. 115, 231, 366, 462 
50 Nowastowski J. Przemysł elektrotechniczny w Polsce. Rynek elektryczny, 2010, 5: 40-41 
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inwertery, sterowniki, wyłączniki prądu stałego i przemiennego, generatory, wieloprocesorowe i 
mikropocesorowe układy sterowania, kable przesyłowe oraz stojany. W przypadku biogazowni 
przemysł elektrotechniczny dostarcza elementy analizatorów gazu, napędów elektrycznych 
(rozdrabniacz, macerator, mieszadło, pompa, podajnik i in.) oraz kabli przesyłowych.   
 
 
Tab. 4.1 Wybrane wskaźniki gospodarcze dotyczące przemysłu elektromaszynowego w 2008r i 
2009r51  

Dynamika poszczególnych wskaźników w 2008r. na 
podstawie roku bazowego 2005 (%, 2005=100) 
 

Gałąź przemysłu 
elektromaszynowego 

produkcja 
sprzedana 
(ceny stałe) 

zatrudnienie nakłady 
inwestycyjne 
(ceny stałe) 

działalność 
innowacyjna 
(ceny 
bieżące) 

Eksport 
w 
2009r. 
(%) 

Przemysł metalowy 122,6 106,8 217,9 1267,3 4,67 
Przemysł 
maszynowy 

165,4 115,1 153,5 1220,3 6,75 

Przemysł precyzyjny 156,0 105,4 156,2 207,8 0,13 
Przemysł środków 
transportu 

151,2 134 123,5 2398,3 17,92 

Przemysł 
Elektrotechniczny 

136 124,6 166,2 611,0 7,09 

 
 
 
Działania te dotychczas pozostawały niszowymi i krajowy przemysł elektrotechniczny nie eksponował 
ich, skupiając się na swoich tradycyjnych odbiorcach z branży energetycznej. Spektakularnym 
wydarzeniem stało się ostatnio otwarcie przez ABB jednej z największych w koncernie Fabryki 
Urządzeń Energoelektroniki w Aleksandrowie Łódzkim. W fabryce będą powstawać m.in. 
przekształtniki dla farm wiatrowych.  

 . 
 
 

4.4 Przemysł stoczniowy  

Szacuje się ,że w sektorze przemysłu morskiego zatrudnionych jest w Polsce ok. 25.000 osób. Około 
800 polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych związanych jest umowami kooperacyjnymi 
ze stoczniami. Około 100.000 osób pracuje w kraju na rzecz polskiego przemysłu stoczniowego.. 

W chwili obecnej w Polsce działają 4 stocznie produkcyjne: Północna (Grupa Remontowa),  Stocznia 
Gdańsk SA ,  Stocznia Wisła Sp. z o.o.  oraz  Stocznia Marynarki Wojennej. Produkcję prowadzi także 
grupa firm na terenie Stoczni Gdynia   (Crist, Energomontaż Północ, Nauta, GAFAKO). Ponadto  w kraju 
funkcjonują 4 duże stocznie remontowe: Gdańska Stocznia Remontowa SA, Stocznia Remontowa 
Nauta (Gdynia), Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia SA oraz Morska Stocznia Remontowa 
(Świnoujście). Ocenia się także52, że w Polsce działa ok. 25 firm - wytwórców wyposażenia (z których 
największą jest H. Cegielski). 

                                                 
 
 
51 Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2009 i Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2010, Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 
52 Związek Pracodawców Forum Okrętowe 
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W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Stocznia Gdańska postanowiła wzbogacić swoją ofertę usług  
o produkcję wież do posadowienia turbin wiatrowych. Taśma produkcyjna, uruchomiona w 
listopadzie 2010 roku została zaprojektowana na budowę 100 wież rocznie. Planuje się zbudowanie 
drugiej fabryki wież, mającej rocznie montować ich 200. Po jej uruchomieniu, pod koniec 2012 roku, 
stocznia, dostarczając co roku w sumie 300 wież, stanie się największym producentem takich 
konstrukcji stalowych w Europie. Dodatkowym atutem gdańskiej fabryki wież jest jej lokalizacja. 
Dostęp do portu pozwala na ekspediowanie jej wyrobów dogodną drogą morską. Odbiorcą wież 
montowanych na nowej linii (utworzonego niedawno stoczniowego Wydziału Produkcji Wież 
Wiatrowych i Konstrukcji Stalowych) jest znana niemiecka firma wiatrowa Nordex. Firma ta 
zainstalowała w Europie i w wielu krajach na świecie łącznie 4,2 tys. turbin wiatrowych. Na razie 
stocznia realizuje kontrakt pilotażowy, dotyczący zmontowania dla Nordexu 10 wież, ale niemiecka 
firma zainteresowana jest zawarciem kontraktu na ich stałe dostawy. Każda z wież ma masę 2,5 tys. 
ton, wysokość - 120 m i średnicę, przy podstawie - 5 m. Z uwagi na gabaryty i ciężar transportuje się je 
na miejsce posadowienia w segmentach. Zgodnie z planem restrukturyzacji stoczni, produkcja wież i 
konstrukcji stalowych ma w przyszłości przynosić 30% jej dochodu.  Obecnie stocznia negocjuje także 
dostawy wież dla lądowych farm wiatrowych w Polsce. Wartość rynku producenckiego takich 
elementów jest oceniana przez Zarząd stoczni na 20 mld EUR. 

Dobrym przykładem na zaangażowanie się przemysłu stoczniowego w szeroko pojętą produkcje OZE 
jest Stocznia Crist która przy wsparciu KUKE podpisała i zrealizowała   kontrakt o wartości ponad 200 
mln euro dla BHO-Innovation SO 1 BV z Holandii. Umowa dotyczyła budowy i dostarczenia statku 
hydrotechnicznego (tzw. Heavy Lift Jack up Vessel) z ciężkim systemem dźwigowym do budowy i 
obsługi farm wiatrowych typu offshore. Zamawiającym była spółka BHO-Innovation SO 1 BV z 
Holandii, należąca pośrednio do Hochtief Construction oraz Beluga Offshore. Statek będzie obsługiwał 
cały proces instalacji farm wiatrowych od załadunku turbin oraz masztów, po ich instalację w miejscu 
przeznaczenia. Jednostka charakteryzuje się możliwością załadunku do 8 tys. ton i wydajnością 
dźwigu 1,5 tys. ton. Parametry jej działania umożliwiają instalację w ciągu roku 40 turbin o mocy 
powyżej 6 MW wraz z masztami. Obecnie istnieją jedynie trzy statki zaprojektowane i 
wykorzystywane do obsługi sektora offshore na głębokich wodach, dające możliwość montażu turbin 
o mocy 5 MW. Kontrakt  sfinansowała Credit Agricole Corporate and Investment Bank z Francji. KUKE 
wsparła proces realizacji projektu poprzez gwarantowanie zwrotu 80 proc. zaliczek wpłaconych przez 
BHO-Innovation SO 1 BV na poczet realizacji kontraktu, a także zawarcie umowy ubezpieczenia 
kredytu dla nabywcy udzielonego przez CAC&IB. Ubezpieczony kredyt został wykorzystany na 
sfinansowanie 80 proc. wartości kontraktu eksportowego oraz skapitalizowanych kosztów 
finansowych. Wartość kontraktu ocenia się na 70 mln EUR. 

Polskie firmy mogą z powodzeniem operować na rynku produkcji podzespołów dla sektora morskiej 
energetyki wiatrowej. Ich głównym atutem jest nie tylko jakość, ale i dogodna lokalizacja zakładów 
produkcyjnych pod względem organizacji dostaw, co daje im dużą przewagę w stosunku do 
konkurencyjnych firm azjatyckich. Nakłady poniesione w procesie budowy turbin oraz ich transport w 
miejsce przeznaczenia stanowią aż 49% całkowitych kosztów inwestycyjnych. Najbardziej korzystne 
wydaje się więc zlokalizowanie zakładów produkcyjnych na terenach portowych, relatywnie blisko 
miejsca budowy farmy, oraz umożliwienie wykonania większości prac budowlanych na lądzie. 
Wymaga to jednak przystosowania portów do budowy wielkogabarytowych elementów turbin, a także 
umożliwienia wpływania do nich dużym statkom transportującym gotowe moduły.  

W sektorze OZE polski przemysł stoczniowy, ze swoimi szerokimi powiązaniami kooperacyjnymi 
(także w przemyśle elektromaszynowym),  działa nie tylko na rynku energetyki wiatrowej. Największą 
ofertę w zakresie dostaw dla sektora OZE posiada obecnie Spółka H. Cegielski Poznań (HCP). W celu 
dywersyfikacji produkcji i poszukiwania nowych rynków , prowadzone są przez służby techniczne 
HCP intensywne działania zmierzające do pozyskania produkcji nowych wyrobów dedykowanych 
odbiorcom spoza sektora stoczniowego. Jedną z dziedzin w, której Spółka HCP upatruje możliwości 
dalszego rozwoju jest działalność na rynku OZE. Aktualnie oferta obejmuje: 
• Silniki PZL- Wola 135 w wersji gazowej;  
Mając na uwadze potrzebę posiadania w programie produkcyjnym HCP S.A. silników o mocach od 100 
do ok. 360 kW Zarząd HCP podjął decyzję o przejęciu z PZL-Wola Warszawa (w stanie likwidacji) 
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produkcji rodziny silników Wola 135 w wykonaniu gazowym (gaz ziemny, biogaz, gaz wysypiskowy i z 
oczyszczalni ścieków). Silniki mogą być oferowane jako samodzielne jednostki lub jako kogeneracyjne 
zespoły prądotwórcze - wolnostojące lub w zabudowie kontenerowej.  
• Obiekty energetyki rozproszonej opartej na silnikach gazowych 
W ramach tego działania HCP oferuje projektowanie oraz wytwarzanie elementów i budowę 
kompletnych typowych kogeneracyjnych obiektów energetycznych o zabudowie kontenerowej o 
mocach 400, 600, 800 i 1000 kW pracujących jako liniowe lub szczytowe w biogazowniach rolniczych, 
z wykorzystaniem silników gazowych Waukesha i MWM Deutz. Aktualnie trwają prace projektowe i 
wykonawcze kogeneracyjnego zespołu kontenerowego o mocy 1000 kW z silnikiem Waukesha z 
przeznaczeniem dla biogazowni w Świdnicy. 
• Biogazownie rolnicze 
HCP oferuje kompleksową budowę biogazowni rolniczych, a także elementy ich wyposażenia (oprócz 
siłowni kogeneracyjnych), takie jak  zgarniacze zasobnika substratu, transportery ślimakowe, 
mieszadła w zbiornikach fermentacyjnych 
• Siłownie kogeneracyjne z wysokoprężnymi dwusuwowymi silnikami na biopaliwo, które mogą 

spalać nieoczyszczony olej rzepakowy, olej palmowy, tłuszcz zwierzęcy oraz inne biopaliwa.  
• Instalacje do karbonizacji biomasy; oferta dotyczy budowy kompletnych obiektów do karbonizacji 

wszelkiego rodzaju biomasy o wilgotności do 45% i średniej kaloryczności 10 MJ/kg; projekt 
realizowany jest we współpracy z firmą Fluid Kooperacja Sp. z o.o., która dysponuje opatentowaną 
technologią i opracowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi; wytwarzany biowęgiel jako 
biopaliwo przeznaczony jest do wykorzystania głównie w zakładach energetycznych. 

 
Przemysł stoczniowy, w tym w szczególności  okrętowy o dużym i dalej nie w pełni wykorzystanym 
potencjale produkcyjnym, może być, po zakończeniu procesu restrukturyzacji,  jednym z kół 
zamachowych gospodarki polskiej w tym rozumianego szeroko (nie tylko morska energetyka 
wiatrowa) sektora urządzeń dla OZE. Ważną cechą tego przemysłu, możliwą do wykorzystania w 
sektorze OZE jest obecność na rynkach zagranicznych i duży potencjał eksportowy.  
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5 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ ZWIĄZANĄ Z PRODUKCJĄ 
URZĄDZEŃ OZE 

 

5.1 Ogólne warunki prowadzenia działalności w sektorze produkcji i 
instalacji urządzeń dla OZE w świetle istniejącego prawodawstwa  

 
Definicje  

 
Stosowaną w opracowaniu nazwa „urządzenia” dla energetyki odnawialnej w sensie przepisów o 
działalności gospodarczej należy rozumieć jako „produkty”, a podmioty  wprowadzające je na rynek 
(udostępniające je dystrybutorowi lub konsumentowi) są ich „producentami”. Na gruncie prawa 
krajowego pojęcia te w sposób ogólny zdefiniowane są w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów53.  
 
Produkt jest rzeczą ruchomą nową lub używaną, jak i naprawianą lub regenerowaną przeznaczoną do 
użytku konsumentów (…) dostarczaną lub udostępnianą przez producenta lub dystrybutora (…) w 
tym również w ramach świadczenia usługi; produktem nie jest rzecz używana albo (…) wymagająca 
naprawy lub regeneracji przed użyciem. 
 
Producentem jest przedsiębiorca prowadzący w UE (…)54 działalność polegającą na wytwarzaniu 
produktu albo każda inna osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do 
niego dołączając (…) nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osoba, która 
naprawia lub regeneruje produkt.  
 
Ustawa zalicza do kategorii producentów także importera produktu (jako przedstawiciela wytwórcy), 
który bierze odpowiedzialność za produkt w kraju oraz innych przedsiębiorców, którzy uczestniczą w 
procesie dostarczania produktów, wpływając na ich bezpieczeństwo (tu ustawodawca ma na myśli 
m.in. przedsiębiorców dokonujących fabrycznego montażu urządzeń lub  składania w jeden produkt - 
np. instalatorów). Do innej kategorii zalicza się dystrybutor, który uczestniczącego w dowolnym etapie 
procesu dostarczania lub udostępniania produktu, którego działalność nie wpływa na właściwości 
produktu związane z jego bezpieczeństwem 
 
Definicja producenta jest zatem bardzo szeroka. Ze względów metodycznych oraz uwagi na brak 
dostępnych informacji statystycznych o producentach sensu largo, na potrzeby niniejszej pracy 
skupiono się w szczególności na producentach w sensie „wytwarzania produktu na terenie kraju” oraz 
na zasadniczych i technologicznie specyficznych dla branży OZE produktach występujących w 
poszczególnych branżach (rodzajach) OZE. W mniejszym zakresie poświęcono uwagę importerom i 
instalatorom oraz urządzeniom stosowanych w sektorze OZE, ale niespecyficznym dla OZE 
(towarzyszącym) i występujących także w wielu innych branżach.   
 
Sektor OZE jest w sposób szczególny uregulowany w prawie krajowym, gdyż jest regulowany odrębnie 
poprzez system wsparcia rynku zielonej energii i biopaliw, w tym w szczególności  przepisami Prawa 
energetycznego, Prawa ochrony środowiska, Prawa budowlanego i w ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych oraz ustawy o planowaniu przestrzennym i pokrewnych. Przepisy te dotyczą 
bezpośrednio znacznie bardziej inwestorów, użytkowników instalacji (dotychczas w mniejszym 
zakresie instalatorów) oraz sprzedawców energii i paliw. Ogólnie bardziej dotyczą działalności 

                                                 
 
 
53 Ustawa z dn. 12 grudnia 2003 r.  o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dz.U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275, wraz z 
późniejszymi zmianami - Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215. 
54 Przepisy  ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. WE Nr L11/4) 
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usługowej niż produkcyjnej. W sposób syntetyczny krajowe przepisy związane z wytwarzaniem 
energii z OZE i biopaliw oraz ich sprzedażą zebrane są w „Krajowym planie działań w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych55” (KPD). Przepisy te nie są jeszcze ujednolicone, stwarzają szereg ograniczeń 
i będą podlegały zmianom i nowelizacjom w ramach wdrażania w Polsce dyrektywy 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z zapisami (propozycjami) 
KPD, przepisy te mają zostać ujęte w ogólnej, systemowej ustawie o energii ze źródeł odnawialnych 
(planowanej do ogłoszenia w 2011 roku) i muszą być brane pod uwagę także przez producentów 
urządzeń dla OZE, a w szczególności współpracujących z nimi instalatorów.   
 
Producenci urządzeń dla OZE działają jednak bardziej pod wpływem ogólnych przepisów dotyczących 
działalności gospodarczej oraz norm i wymogów bezpieczeństwa oraz wymogów jakościowych 
stawianych wyrobom w UE i tym zagadnieniom poświęcono szczególną uwagę w dalszej części 
niniejszego rozdziału. 
 
Warto też zauważyć, że krajowi producenci nie są też ograniczeni jedynie przepisami krajowymi. Z 
uwagi na bardziej swobodny przepływ urządzeń niż energii, w znacznie większej mierze istotny dla 
nich jest system prawny dotyczący zasad obrotu międzynarodowego oraz np. specyficznych wymagań 
i obowiązującego systemu wsparcia OZE w krajach będących celem eksportu. Swobodny przepływ 
towarów pomiędzy państwami członkowskimi (a więc brak granic, ceł itp.) to podstawa wspólnego 
rynku europejskiego. Aby wyeliminować te bariery wprowadzono system tzw. „nowego podejścia”, 
który ułatwia ujednolicenie (zharmonizowanie) przepisów, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa 
wyrobów przemysłowych. Tymi obowiązkowymi przepisami są Dyrektywy Nowego Podejścia (DNP) 
zawierające tylko zasadnicze wymagania związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, ochroną 
konsumenta oraz ochroną środowiska. Dyrektywa jest aktem prawnym UE skierowanym do państw 
członkowskich. Nakłada na państwa członkowskie obowiązek wydania w określonym terminie 
własnych przepisów krajowych, wprowadzających w życie jej treść. W przypadku dyrektyw DNP 
przepisy krajowe muszą być w pełni zgodne z ich postanowieniami, wszelkie krajowe regulacje 
sprzeczne z dyrektywami muszą zostać uchylone. Państwa członkowskie zachowują jedynie swobodę 
wyboru formy, w jakiej wprowadzają przepisy krajowe (np. poprzez ustawę, rozrządzenie lub inny akt 
prawny). Większą swobodę kraje członkowskie mają w przypadku sposobu wdrożenia takich 
dyrektyw jak ww. 2009/28/WE o promocji stosowania energii z odnawialnych źródeł energii, gdzie 
tylko cel ilościowy dla danego kraju jest prawnie obowiązujący.  
 
Zakładanie działalności gospodarczej 
 
Ogólne przepisy związane z działalnością gospodarczą nie rozróżniają przedsiębiorstw produkujących 
(np. urządzenia dla OZE) i przedsiębiorstw świadczących usługi (np.  dostarczanie energii). Od 31 
marca 2009 roku zakładanie działalności gospodarczej jest związane z wypełnieniem jednego 
wniosku, który obejmuje: 

− wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 
− wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (numer 

REGON) 
− zgłoszenie identyfikujące albo aktualizacyjne (Numer Identyfikacji Podatkowej) 
− zgłoszenie płatnika składek ubezpieczenia społecznego (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 

 
Wypełniony wniosek zawiera szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko właściciela, nazwa 
firmy, adres zamieszkania, adres pod którym będzie prowadzona działalność firmy, data rozpoczęcia 
działalności, opis przedmiotu działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD). Procedura jest 
bardziej skomplikowana, jeśli rodzaj planowanej działalności firmy jest związany z koniecznością 
uzyskania koncesji, licencji  lub innego rodzaju pozwolenia. 
 

                                                 
 
 
55 Ministerstwo Gospodarki: „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Warszawa, 7.12.2010 r., 
rozdział 4.2.1. 
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Samo wytwarzanie energii i paliw z OZE jest działalnością regulowaną i koncesjonowaną (zazwyczaj 
poza wykorzystaniem energii z OZE tylko na potrzeby własne) i wiąże się z określonymi dodatkowymi 
czynnościami na etapie uruchamiania działalności. Uzyskanie promesy koncesji czy samej koncesji od 
odpowiedzialnego za koncesjonowanie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) a nawet specjalnego wpisu 
(jak to ma miejscu w przypadku zamiaru produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych, gdy wpis do 
specjalnego rejestru jest w gestii agencji Rynku Rolnego ARR) co do zasady nie dotyczy producentów 
urządzeń dla OZE. Jednak problemem dla przedsiębiorców, a zwłaszcza dla ewidencji statystycznej i 
ew. systemu wsparcia dla producentów urządzeń dla OZE i dla ich nabywców jest dotychczasowy brak 
objęcia szczegółową klasyfikacją PKD zdecydowanej większości urządzeń zasadniczych (nie 
wspominając urządzeń towarzyszących) jakie są wprowadzane na rynek przez producentów. Tylko w 
niewielkim zakresie problem ten dotyczy produkcji paliw i energii z OZE (w zasadzie jedyne paliwo z 
OZE, które nie jest uwzględnione w PKD to wspomniany wcześniej „biogaz rolniczy”). Jest to też 
powód dla którego autorzy niniejszego opracowania nie mogli skorzystać z baz danych i oficjalnych 
statystyk (więcej na ten temat we wstępie do niniejszej  ekspertyzy i jej założeniach metodycznych) 
oraz powód dla którego sektor produkcji urządzeń dla OZE często umyka uwadze administracji 
państwowej.  
 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że po pozytywnym rozpatrzeniu kompletności ww. wniosku 
związanego z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej, wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej jest wydawany i (w ciągu 3 dni) przesyłany do: wskazanego przez przedsiębiorcę 
Naczelnika Urzędu Skarbowego, terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do 
właściwego Urzędu Statystycznego.  Brak PKD na produkcję urządzeń dla OZE skutkuje zatem 
natychmiastowo brakami w statystyce publicznej i instytucjonalnymi ograniczeniami w usuwaniu 
specyficznych barier dla tego sektora (wynikających ze specyficznych regulacji na rynku zielonej 
energii) i jego ew. wspieraniu w Polsce (jako jednego z najważniejszych segmentów zielonej 
gospodarki w UE).  

 

Na etapie zakładania działalności producenci urządzeń dla OZE borykają się z problemami wspólnymi 
do pokonania przez wszystkich przedsiębiorców w Polsce. W stosunku do inwestujących w produkcję 
i sprzedaż energii (zwłaszcza elektrycznej) producenci energii nie są obarczeni innymi specjalnymi 
obowiązkami prawno-administracyjnymi. Obowiązki te powodują, że np. proces planowania, budowy i 
oddania do użytku biogazowni rolniczej to ok. 2-3 lata, a dużej farmy wiatrowej 3-5 lat (jeszcze dłużej 
przypadku elektrowni wodnej). Jedynie inwestujący w małe technologie OZE na rzecz produkcji ciepła 
lub energii elektrycznej na własne potrzeby zamykają proces inwestycyjny w okresie poniżej jednego 
roku.  

 

Producenci urządzeń dla OZE wpisują się w ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej. 
Minimalny czas potrzebny do założenia firmy (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Polsce wg 
powyższych procedur wynosi 32 dni. Formalnie nie jest wymagany wysoki kapitał zakładowy, który  
powinien wynosić minimum 5 tys. zł, ale o ile można sobie wyobrazić rozpoczęcie realizacji 
najprostszych usług przy niskim kapitale założycielskim, to w przypadku producentów urządzeń OZE, 
z uwagi na konieczność zakupu i skredytowania (zdolność kredytowa) linii technologicznych oraz 
know-how, jest to w zasadzie trudne do wyobrażenia. W tym sensie niski wymagany kapitał 
założycielski nie jest dla nich ułatwieniem. Ułatwieniem nie jest też, pomimo braku konieczności 
spełnienia specyficznych (dodatkowych) wymagań, okres niezbędny do zdobycia pozwoleń i 
wybudowania zakładu produkcji urządzeń. W ostatnim czasie Polska przyspieszyła proces rejestracji 
nieruchomości dzięki wprowadzeniu komputerowego rejestru ksiąg wieczystych i obniżeniu ilości 
podatków wymaganych od małych i średnich przedsiębiorstw. Skrócono również czas potrzebny do 
złożenia zeznania podatkowego. Ale średnio czas potrzebny do wybudowania zakładu produkcyjnego 
(nawet hali montażowej czy magazynu) w Polsce wynosi 311 dni (otrzymanie zezwolenia na budowę) 
i obejmuje aż 32 procedury. W 2010 roku Polska znalazła się na 70 pozycji w rankingu Banku 
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Światowego (analizowano 183 kraje) pod względem minimalizacji wymaganych warunków i ułatwień 
przy zakładaniu i prowadzenia przedsiębiorstwa56. 

 
 

5.2 Normy i certyfikaty dla urządzeń OZE w UE i w Polsce 

 
5.2.1 Wprowadzenie 

 
Jak wykazano w rozdziałach 1 i 2, Polska posiada duży potencjał w zakresie rozwoju przemysłu 
maszyn, urządzeń i komponentów (dalej wyrobów) służących  do pozyskiwania energii z 
odnawialnych źródeł. W szczególności biorąc pod uwagę możliwości i perspektywy, które ma przed 
sobą Polski sektor przemysłowy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), liczący prawie 2 mln 
działających na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych, zaangażowanie tego sektora na rzecz 
wytwarzania urządzeń technicznych służących do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, jest 
możliwe i zasadne. 
 
Rozwój technologii środowiskowych w obszarze energii, służy przekształcaniu obecnego systemu 
energetycznego, w system bardziej zrównoważony, w mniejszym stopniu oparty na importowanych 
paliwach, a w większym stopniu na zróżnicowanych źródłach i nośnikach energii nie powodujących 
zanieczyszczeń, w szczególności właśnie na odnawialnych źródłach energii. Przekształcanie obecnego 
systemu energetycznego w kierunku bardziej zrównoważonego i opartego na OZE dotyczy w 
szczególności: 
− Wytwarzania i wprowadzania na rynek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wyniku 

wzrostu ogólnej wydajności przetwarzania, efektywności oraz poprawy niezawodności oraz 
zmniejszenie kosztów produkcji energii elektrycznej z lokalnych odnawialnych źródeł energii; 

− Upowszechnienia u odbiorców końcowych (mieszkalnictwo, drobny przemysł i usługi) 
ogrzewania i chłodzenia, poprzez wzrost wydajności oraz redukcję kosztów aktywnego i 
pasywnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii; 

− Produkcji paliw odnawialnych: stałych, płynnych i gazowych (łącznie z wodorem i 
wykorzystaniem zielonej energii elektrycznej) otrzymywanych z odnawialnych zasobów  
energii, w tym z biomasy energetycznej i odpadów; 

 
Wszystkie wytwarzane w ramach powyższych procesów nośniki energii trafiają do odbiorców 
końcowych, ale również znaczna cześć urządzeń do ich wytwarzania trafia także do indywidualnych 
konsumentów lub do MŚP wykorzystujących je na własne potrzeby lub do produkcji energii i paliw 
celem ich sprzedaży dystrybutorom końcowych nośników energii. Rosnąca, wraz z regulacjami UE i 
poprawą konkurencyjności, masowość rynku energetyki odnawialnej (nie tylko energii ale i urządzeń) 
wymusza potrzebę standaryzacji oraz certyfikacji. 
 
Wyroby dla branży OZE w UE są objęte tzw. pakietem towarowym Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 
akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, wraz z 
decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
wspólnotowych ram dotyczących  wprowadzania produktów do obrotu. Nowe Ramy Legislacyjne dla 
prawa wspólnotowego harmonizują wymagania dla produktów/wyrobów wprowadzanych do obrotu 
na jednolitym rynku Unii Europejskiej, którego filarem jest swobodny przepływ towarów. 
 
Wyroby wprowadzane na rynek Wspólnoty, a więc i w Polsce, powinny być zgodne z obowiązującym 
prawodawstwem wspólnotowym, a podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za zgodność 

                                                 
 
 
56 Doing Business 2011- Making a difference for entrepreneurs. A co-publication of The World Bank and the International 
Finance Corporation. 2010; str. 29, 140. 
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wyrobów, stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, tak, aby zapewnić wysoki 
poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo oraz ochrona 
konsumentów i środowiska, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku Wspólnoty. 
 
Wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne wymaga, przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu, 
przeprowadzenia oceny zgodności. Ocenę zgodności mogą przeprowadzać władze publiczne, 
producenci lub jednostki certyfikujące/notyfikowane. 
 
Zważywszy, że producent posiada dokładna wiedzę o procesie projektowania i produkcji, jest on 
najbardziej kompetentny do przeprowadzenia kompletnej procedury oceny zgodności. W związku z 
tym ocenę zgodności należy zaliczyć wyłącznie do obowiązków producenta. Producent może zlecić 
przeprowadzenie oceny zgodności jednostce certyfikującej/notyfikowanej. Jednostka taka 
przeprowadza ocenę zgodności według procedur oceny zgodności  określonych w odpowiednich 
aktach prawnych, normach  czy specyfikacjach technicznych. 
 
Jednym z celów Rozporządzenia (WE) Nr 765/2008 jest zapewnienie jednolitego stopnia rygoryzmu 
w zakresie nadzoru rynku, tj. kontroli produktów wprowadzanych do obrotu, a w konsekwencji-
jednolitego wysokiego poziomu ochrony konsumentów i użytkowników, a także środowiska 
naturalnego, w całej UE, poprzez skuteczne eliminowanie z rynku wyrobów niebezpiecznych lub 
niezgodnych z przepisami wspólnotowymi, jak również nieuczciwych podmiotów gospodarczych -
dostawców takich wyrobów. 
 
Rozporządzenie zobowiązuje również państwa członkowskie UE do zapewnienia właściwej ochrony, 
włącznie z zastosowaniem sankcji karnych za użycie niezgodne z prawem, umieszczonego na 
produktach oznakowania zgodności CE (o tym więcej w dalszej części rozdziału) - wskazującego, że 
spełniono wszystkie wymagania zawarte w odpowiednich przepisach wspólnotowych. 
 
Rozporządzenie (WE) Nr 765/2008 wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich UE od dnia 1 stycznia 2010. System oceny zgodności wyrobów dla branży 
OZE określają zasady wprowadzania do obrotu wyrobów objętych zarówno dyrektywami tzw. 
„nowego podejścia” (te dotyczą przeważającej części urządzeń zasadniczych stosowanych z OZE), jak i 
innymi aktami prawa wspólnotowego, nie będącymi dyrektywami nowego podejścia. Rozporządzenie 
zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia nadzoru rynku w odniesieniu do wszystkich 
produktów objętych wspólnotowym prawem harmonizującym wymagania, z wyłączeniem tych 
produktów, dla których istnieje odrębny system nadzoru, jak np. pojazdy silnikowe, objęte 
wymaganiami dyrektyw starego podejścia. Rozporządzenie zobowiązuje także organy celne do 
zapewnienia kontroli produktów przywożonych z państw trzecich (objętych procedurą celną 
dopuszczenia do swobodnego obrotu), zawieszenia dopuszczenia produktów do obrotu w przypadku 
braku wymaganego oznakowania lub dokumentacji, fałszywego oznakowania CE albo istnienia 
przesłanek wskazujących, że produkt stanowi poważne zagrożenie, a także do powiadomienia o tym 
zawieszeniu organów nadzoru rynku. 
 
Możliwość zatrzymania wyrobów niebezpiecznych lub niezgodnych z przepisami już na granicy 
ułatwia realizację zadań organów nadzoru rynku, jest także najbardziej skuteczną metodą realizacji 
nadzoru rynku w odniesieniu do wyrobów importowanych. 
 
Użytkownicy wyrobów z branży OZE (w szczególności tzw. „użytkownicy profesjonalni”) muszą być w 
pełni świadomi ewentualnych zagrożeń związanych z eksploatacją wyrobów służących do 
pozyskiwania energii odnawialnych i zasad bezpiecznego ich użytkowania. Państwa członkowskie 
powinny zatem zapewnić, że użytkownicy profesjonalni maja dostęp do niezbędnego minimalnego 
kształcenia, co dotyczy także producentów urządzeń jak i instalatorów.  Należy ustanowić wymogi 
dotyczące kształcenia i oficjalnego uznawania kształcenia (wydawanie certyfikatów lub pozwoleń).  
 
Elementy związane z systemem szkoleń „profesjonalnych użytkowników” (w szczególności 
instalatorów) małoskalowych urządzeń OZE, przeznaczonych bezpośrednio dla indywidualnego 
użytkownika, oraz wymogami w tym zakresie zostały przeniesione jako zobowiązania dla państw 
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członkowskich do dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii (art. 
14 ust. 3).   W obecnym stanie prawnym nie istnieje wymagany dyrektywą odrębny system szkoleń 
kwalifikowania i certyfikacji instalatorów małych kotłów i pieców na biomasę, systemów 
fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła. 
W tym zakresie obowiązuje jedynie art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, który dotyczy wszystkich 
osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji, oraz rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Z obowiązku 
potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji zwolnieni są 
użytkownicy eksploatujący niewielkie urządzenia lub instalacje (urządzenia elektryczne o napięciu nie 
wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW oraz urządzenia lub instalacje cieplne o 
mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW). Oznacza to, że do momentu wdrożenia w Polsce 
przepisów art. 14 ust. 3 wspomnianej dyrektywy, dla małych instalacji OZE i dla ich użytkownika 
końcowego zasadniczym dokumentami potwierdzającymi bezpieczeństwo, jakość i oczekiwaną 
wydajność pozostają głównie oznakowania (CE) i certyfikaty na urządzenia wydawane przez 
akredytowane jednostki.  
 

5.2.2 Przepisy szczegółowe i procedury związane z certyfikacją wyrobów i 
akredytacją  

 
Dyrektywy Nowego Podejścia (DNP) nakładają obowiązek umieszczenia na podlegających jej 
wyrobach oznaczenia CE. Pozostałe szczegóły techniczne zawarte są w odpowiednich, 
zharmonizowanych normach europejskich. Każda z ponad dwudziestu aktualnie obowiązujących DNP 
obejmuje pewną grupę wyrobów przemysłowych, np. maszyny, urządzenia elektryczne, medyczne, 
ciśnieniowe, gazowe, zabawki, jachty itd. DNP dotyczą wyrobów (produktów) , które mają być po raz 
pierwszy wprowadzone do obrotu i oddane do użytku. Ograniczają się wyłącznie do wymagań 
zasadniczych, sformułowanych tak, aby zapewniały wysoki poziom ochrony. Każda dyrektywa nowego 
podejścia  zawiera: 

- wyszczególnienie wyrobów, których dyrektywa dotyczy; 
- rodzaj zagrożeń, które winny być eliminowane przez daną dyrektywę; 
- wytyczne dotyczące umieszczenia danego wyrobu na rynku  

 
Ten sam wyrób może podlegać kilku dyrektywom jednocześnie jak np. instalacje słoneczne, pompy 
ciepła, elektrownie wiatrowe itp. 
  
Odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymagań dyrektywy spoczywa na producencie wyrobu. 
Samodzielnie umieszcza on na wyrobie oznaczenie CE jako deklarację, że dany wyrób został poddany 
ocenie zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy lub dyrektyw. Jeżeli zgodnie z dyrektywą 
nowego podejścia wyrób podlega oznakowaniu CE, nie może zostać wprowadzony do obrotu bez 
takiego oznakowania. 
Istnieją jednak przypadki, gdy dyrektywy w odniesieniu do niektórych podlegających im wyrobów nie 
wymagają oznakowania CE. Wyroby takie mają także zagwarantowaną swobodę przepływu w ramach 
jednolitego rynku UE, ale wówczas przepisy określają dla nich specjalne wymagania. 
 
Znak CE składa się z liter o poniższych kształtach:  

 

 
 
Oznakowanie CE musi być umieszczone w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, przy zastosowaniu tej samej techniki nanoszenia napisów. W 
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przypadku pomniejszenia lub powiększenia oznakowania CE należy zachować proporcje podane na 
rysunku. Jeżeli w procedurze oceny zgodności brała udział jednostka notyfikowana, obok oznaczenia 
CE umieszcza się jej numer identyfikacyjny, który, wraz z innymi danymi, jest publikowany w 
oficjalnym dzienniku Wspólnot Europejskich. W imieniu producenta może działać jego upoważniony 
przedstawiciel lub w niektórych przypadkach importer wyrobu na rynek UE. 
 
Nowe podejście zostało oparte na zasadach: 
− harmonizacji prawa technicznego krajów członkowskich ograniczonej do zasadniczych wymagań, 
− opracowania norm potrzebnych dla celów produkcji i umieszczenia produktu na rynku.  
Normy te zwane normami zharmonizowanymi umożliwiają stwierdzenie domniemanej zgodności z 
wymaganiami zasadniczymi, a ich stosowanie jest dobrowolne. 
Producent wytwarzając wyrób z zastosowaniem norm zharmonizowanych stwarza 
domniemanie, że wyrób odpowiada wymaganiom zasadniczym stosowanej dyrektywy i może być 

dopuszczony do obrotu na całym obszarze jednolitego rynku Unii Europejskiej bez dodatkowych 
wymagań związanych z oceną zgodności . 
 
Normy zharmonizowane z poszczególnymi dyrektywami to normy techniczne, obowiązujące w 
krajach członkowskich UE. Są one opracowywane i ustanawiane przez trzy europejskie organizacje 
normalizacyjne (CEN/CENELEC - elektrotechnika, ETSI - telekomunikacja, CEN - pozostałe branże). 
Normy te zawierają konkretne rozwiązania i wymagania techniczne. Zgodnie z przepisami 
wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania Normie Europejskiej 
statusu normy krajowej np. w Polsce „PN-EN” może nadać Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) bez 
wprowadzania jakichkolwiek zmian.  
 
Producent, aby umieścić oznaczenie CE na swoim wyrobie powinien:  

- stwierdzić, czy wyrób podlega którejś z DNP;  
- stwierdzić, czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w 

dyrektywie/dyrektywach, którym podlega;  
- zapoznać się z treścią odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm 

zharmonizowanych i ewentualnie dostosować do nich wyrób;  
- wypełnić procedurę oceny zgodności określoną w dyrektywie/dyrektywach;  
- przygotować dokumentację techniczną zawierającą elementy wymagane przez daną 

dyrektywę/dyrektywy ;  
- dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji.  
- sporządzić i podpisać deklarację zgodności CE;  
- umieścić na wyrobie oznaczenie CE.  

 
Dokumentacja techniczna, jaką musi dysponować producent lub jego upoważniony przedstawiciel 
powinna wykazać, że wyrób spełnia wymagania, o których mowa w dyrektywach/rozporządzeniach. 
Dokumentacja techniczna powinna obejmować projektowanie, wytwarzanie i działanie wyrobu w 
zakresie koniecznym do tej oceny. Dokumentacja powinna być przygotowana przynajmniej w jednym 
z oficjalnych języków Unii Europejskiej. 
 
Dokumentacja techniczna obejmuje: ogólny opis wyrobu, rysunki zestawieniowe, schematy obwodów 
sterowania jak również istotne opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia działania wyrobu; 
rysunki szczegółowe wraz z dołączonymi obliczeniami, wyniki badań, certyfikaty itp., niezbędne do 
sprawdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa;  dokumentację oceny ryzyka; zastosowane normy i specyfikacje techniczne, wszelkie 
sprawozdania techniczne podające wyniki badań przeprowadzonych przez samego producenta lub 
wybrane  akredytowane laboratorium, a w szczególnych przypadkach jednostkę notyfikowaną.  
 
W procesie oceny ryzyka producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien: 

- określić ograniczenia dotyczące wyrobu, w tym zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, 
oraz wszelkiego możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia, 

- zidentyfikować zagrożenia jakie może stwarzać wyrób, 
- oszacować ryzyko, biorąc pod uwagę ciężkość możliwych urazów, 
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- ocenić ryzyko, 
- wyeliminować zagrożenia lub zmniejszyć ryzyko związane z zagrożeniem poprzez 

zastosowanie środków ochronnych. 
 
Informacje związane z oceną ryzyka danego wyrobu muszą być zawarte w instrukcji obsługi. 
 
Ocena zgodności może być przeprowadzona w różny sposób, wg właściwego trybu postępowania 
opartego na trzech podstawowych procedurach: 

1) Ocenę zgodności przeprowadza producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Badania 
wyrobu może przeprowadzić sam producent albo jeśli przepisy tego wymagają, badania 
muszą być przeprowadzone w laboratorium niezależnym od dostawcy (laboratorium 
akredytowane), 

2) Jednostka notyfikowana (niezależna od dostawcy i odbiorcy) ocenia zgodność wyrobu z 
zasadniczymi wymaganiami, 

3) Notyfikowana jednostka dokonuje certyfikacji zgodności i w przypadku, gdy wyrób jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami wydaje producentowi lub jego upoważnionemu 
przedstawicielowi Certyfikat Zgodności. 

 
Jednostki notyfikowane podlegają akredytacji przez niezależny krajowy ośrodek akredytacyjny. 
Producent może skorzystać z dowolnej jednostki notyfikowanej z dowolnego kraju z UE. Należy 
podkreślić, że działanie jednostki notyfikowanej nie zwalnia producenta z pełnej odpowiedzialności za 
wyrób wprowadzony na rynek. 
 
Na rynku nie może pojawić się wyrób, który objęty jest DNP, a jej nie spełnia. Poszczególnym krajom 
członkowskim, w razie stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw, przysługuje prawo do nie 
wprowadzania danego wyrobu na rynek, a gdy został wprowadzony - do jego wycofania z rynku. 
Państwa członkowskie, aby zapewnić, że wyroby objęte swobodnym przepływem towarów w ramach 
UE, spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony interesów publicznych, takie jak zdrowie i 
bezpieczeństwo ogólne, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, 
środowiska i bezpieczeństwa publicznego, ustanowiły przepisy dotyczące zasad akredytacji, nadzoru 
rynku, kontroli produktów oraz oznakowania CE. Ustalone zostały ogólne ramy reguł i zasad w 
odniesieniu do akredytacji i nadzoru rynku. 
 
 

5.3 Akredytacja 

 
Pojęcie akredytacji 
 
Akredytacja stanowi część ogólnego systemu obejmującego ocenę zgodności i nadzoru rynku, który 
ma służyć ocenie i zapewnieniu zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami. Szczególna 
wartość akredytacji polega na tym, że stanowi ona wiarygodne potwierdzenie technicznych 
kompetencji jednostek, których zadaniem jest zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie 
wymaganiami. Akredytacja jest dokonywana we wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. 
 
System akredytacji, który funkcjonuje w oparciu o wiążące przepisy, przyczynia się do wzmocnienia 
wzajemnego zaufania wśród państw członkowskich UE co do kompetencji jednostek oceniających 
zgodność i w konsekwencji sporządzanych przez nie certyfikatów i sprawozdań z badań. Tym samym 
system ten wzmacnia zasadę wzajemnego uznawania certyfikatów i sprawozdań z badań i poprawia 
ich jakość. 
  
Ze względu na to, że celem akredytacji jest zapewnienie autorytatywnego potwierdzenia kompetencji 
jednostki do wykonywania działalności z zakresu oceny zgodności (w tym również badań), od 1 
stycznia 2010 r., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 765/2008 z dnia 9 
lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 
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warunków wprowadzania wyrobów do obrotu, państwa członkowskie nie powinny posiadać więcej 
niż jedną krajową jednostkę akredytującą. Jednostka ta powinna być zorganizowana w sposób 
gwarantujący obiektywizm i bezstronność jej działalności. 
 
Akredytacja powinna w zasadzie być działalnością samofinansującą się. Państwa członkowskie UE 
powinny zapewnić wsparcie finansowe jednostkom akredytującym jedynie na rzecz realizacji zadań 
specjalnych. Przyjmując zasadę „jedna jednostka akredytująca w Państwie” unika się 
konkurencyjności. Konkurencja miedzy krajowymi jednostkami akredytującymi mogłaby doprowadzić 
do komercjalizacji ich działalności, która byłaby niezgodna ich funkcją ostatniego poziomu kontroli w 
łańcuchu oceny zgodności. 
 
W Polsce funkcje jednostki akredytującej pełni Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Polskie Centrum 
Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek 
certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów 
prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o 
systemie oceny zgodności  (Dz. U. Nr 249, poz. 1834) z późniejszymi zmianami. Polskie Centrum 
Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo 
Gospodarki. 
 
Udzielenie akredytacji 
 
Krajowa jednostka akredytująca, na wniosek jednostki oceniającej zgodność (np. jednostki 
certyfikującej wyroby, czy też laboratorium badawczego) sprawdza, czy jednostka ta posiada 
kompetencje do wykonywania określonych czynności z zakresu oceny zgodności. W przypadku 
potwierdzenia kompetencji krajowa jednostka akredytująca wydaje certyfikat akredytacji 
poświadczający te kompetencje. Krajowa jednostka akredytująca monitoruje każdą jednostkę, której 
wydała certyfikat akredytacji poprzez coroczne audyty. 
 
 
 
Jednostka Certyfikująca Wyroby 
 
Norma EN 45011:1989 (PN-EN 45011:2000) „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących 
systemy certyfikacji wyrobów”  podaje ogólne wymagania, które powinna spełniać strona trzecia 
prowadząca system certyfikacji wyrobów tak, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną. 
Polityka i procedury, zgodnie z którymi działa Jednostka Certyfikująca, nie powinny być 
dyskryminujące. Procedury nie powinny być wykorzystywane do utrudnienia wnioskodawcom 
dostępu do systemu certyfikacji wyrobów. Jednostka musi posiadać określony system (systemy) 
certyfikacji wyrobów - system o własnych zasadach postępowania i zarządzania dotyczący 
prowadzenia certyfikacji zgodnie z przewodnikiem ISO/IEC Guide 67:2004 r. (w Polsce PKN-ISO/IEC 
Guide 67:2007r. 
 
Certyfikacja wyrobu zawiera przynajmniej trzy następujące etapy funkcjonalne: 
• wybór (pobieranie próbek do badań) wymaga określenia właściwości, które będą oceniane 

wyspecyfikowania wymagań, względem których będzie oceniana zgodność wyrobu i mających 
zastosowanie wymagań proceduralnych dotyczących oceny i pobierania próbek, 

• badania, inspekcja (ocena systemu jakości u producenta wyrobu), 
• przegląd dokumentacji, decyzja dotycząca certyfikacji. 
 
W przewodniku ISO/IEC Guide 67, w tablicy 1 pokazane są różne możliwe do zastosowania systemy 
certyfikacji wyrobów. Prowadzony jest nadzór fabryczny i próbki wyrobu z produkcji są oceniane pod 
katem ciągłości zgodności w odniesieniu do wymagań zawartych w certyfikacie zgodności. Przebieg 
certyfikacji (tzw. Program certyfikacji) większości urządzeń dla OZE opiera się na wytycznych 
przewodnika ISO/IEC Guide 28:2004r. (PKN-ISO/IEC Guide 28:2006).  Program zawiera opis 
postępowania od złożenia przez producenta wniosku o certyfikację, poprzez ocenę procesu produkcji, 
ocenę wyników badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, ocenę dokumentacji 
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dostarczonej wraz z wnioskiem, decyzję o certyfikacji, udzielenie certyfikatu, nadzór prowadzony 
przez jednostkę certyfikują na wyrobami na podstawie wymagań odpowiednich norm. 
 
W programie certyfikacji podane są również zasady przedłużania, rozszerzania, zawieszania, cofnięcia 
certyfikatu oraz możliwości odwołań od decyzji jednostki certyfikującej. W dokumentach 
zawierających wyniki akredytowanej działalności takich jak: sprawozdania z badań, świadectwa 
wzorcowania, certyfikaty powinny być stosowane symbole akredytacji dla wykazania statusu 
posiadanej akredytacji.  
 
W Polsce zgodnie z wytycznymi PCA stosowane są następujące symbole akredytacji wyróżniające 
akredytowane laboratoria badawcze i jednostki certyfikujące (przykłady):  
 

            
 
 
Laboratorium badawcze  
 
Laboratoria badawcze działają w oparciu o normę europejską PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne 
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz szczegółowe 
wytyczne PCA. Akredytowane laboratorium badawcze działa w oparciu o wzorcowaną aparaturę 
pomiarowo badawczą oraz procedury (metody badań) opracowane na podstawie określonych norm 
europejskich oraz wytycznych PCA. 
 
 
Praktyczne uwagi o stosowaniu w kraju przepisów związanych z certyfikacją urządzeń dla OZE 
i akredytacją 
 
Energetyka odnawialna, w tym przemysł produkcji urządzeń dla OZE są stosunkowo nowymi 
obszarami w działalności gospodarczej i źródłami powstawania wielu wyrobów dotychczas 
nieobecnych na rynku. Pierwsza dyrektywa dotycząca wyłącznie OZE została przyjęta przez Parlament 
i Radę UE dopiero w 2001 r. (dyrektywa 2001/28/WE o promocji stosowania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii). System dyrektyw (w tym DNP) jak i norm zharmonizowanych tworzony 
był pierwotnie na potrzeby urządzeń tradycyjnej energetyki i tradycyjnego rynku energii. Przepisy 
dotyczące w szczególności urządzeń energetyki odnawialnej (w mniejszym zakresie nośników energii) 
są zatem zazwyczaj tworzone na zasadzie poszerzania (pogłębiania) dotychczasowych przepisów, 
przez co są silnie rozproszone w całym systemie prawnym UE. Utrudnia to stworzenie jednolitego 
systemu opisu prawa i wymogów w tym zakresie.  
 
Problem pogłębią niezwykle szeroka różnorodność i gama urządzeń energetyki odnawialnej (różne 
rodzaje OZE, różne technologie, wielość produktów/wyrobów), które z natury uwzględniane są w 
różnych dyrektywach i normach oraz systemach certyfikacji i akredytacji.  
 
W tej sytuacji nie tylko brakuje zasady zidentyfikowanego „jednego okienka” (one stop shop) dla 
producenta urządzeń dla OZE chcącego uzyskać certyfikat na swój wyrób, ale w Polsce brakuje 
całościowego przewodnika, który w sposób uporządkowany i wyczerpujący przedstawiałby 
wymagane przepisy i procedury. Brak jest wykazu notyfikowanych przez PKN norm i aktów prawnych 
dotyczących bezpośrednio (tym bardziej pośrednio) energetyki odnawialnej, ani związanych norm w 
trakcie notyfikacji. Nie ma też przedstawicieli przemysłu produkcji urządzeń energetyki odnawialnej 
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w składzie Rady Normalizacji przy PKN (pojedynczy eksperci działają tylko na szczeblu zespołów 
roboczych), co dodatkowo utrudnia przedsiębiorcom dostęp do informacji. Brak nawet 
usystematyzowanego wykazu wyrobów dla energetyki odnawialnej (skutek m.in. nieobjęcia 
zdecydowanej większości urządzeń dla OZE przez Polską Klasyfikację Dziesiętną)  oraz wykazu 
akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby.  
 
Problematyką OZE w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w rożnym zakresie, zajmują się 
następujące zespoły: 
Komitet Techniczny nr 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek: Maszyny,  
urządzenia  i  instalacje  ziębnicze  (urządzenia  chłodnicze  domowe,  handlowe  i  przemysłowe), 
pompy  ciepła  (sprężarkowe  i  absorpcyjne); klimatyzatory  (indywidualne  i  centralne  do  pełnej  
klimatyzacji); sprężarki 
Komitet Techniczny Nr 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu: Akumulatory  ołowiowe,  akumulatory  
zasadowe,  ogniwa  i  baterie  (pierwotne  i  wtórne),  systemy  fotoelektrycznego  przetwarzania  
energii  słonecznej. 
Komitet Techniczny Nr 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce: Urządzenia cieplno-
mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych a w 
szczególności kotły parowe i wodne i ich urządzenia pomocnicze, palniki na paliwo stałe i ciekłe, 
turbiny parowe i gazowe, systemy turbin wiatrowych. Urządzenia do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Odzyskiwanie ciepła i izolacja cieplna. Silniki parowe 
Komitet Techniczny Nr 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych: Zagadnienia ogólne dotyczące 
koksu, półkoksu, paliw formowanych, brykietów, biopaliw stałych, odnawialnych paliw stałych 
(klasyfikacja, terminologia, pobieranie próbek itp.). Gatunki  koksu,  paliw  formowanych, półkoksu, 
biopaliw stałych, odnawialnych paliw stałych oraz  wymagania co do nich jako produktów 
handlowych. Metody badań własności mechanicznych, fizykochemicznych i chemicznych koksu, 
półkoksu, paliw formowanych, brykietów, biopaliw stałych  i odnawialnych paliw  stałych 
wprowadzonych do obrotu. Zagadnienia dotyczące składowania koksu i paliw formowanych. Paliwa i 
rozpałki do grila- testowanie jakości oraz wymagania dla produktów handlowych. 
Komitet Techniczny Nr 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych: Przetwory  naftowe  i  
ciecze  eksploatacyjne  (terminologia,  klasyfikacja,  metody  badań,  przepisy  odbioru,  pakowanie,  
znakowanie,  przechowywanie  i  transport), biopaliwa płynne 
 
Lista aktywnych akredytowanych laboratoriów badawczych PCA obejmuje 1035 jednostki, które mają 
uprawnienia do badań urządzeń i wyrobów57 wg różnych dyrektyw i norm, w różnych dziedzinach 
(urządzenia dla szeroko rozumianej energetyki są tylko jednymi z wielu) objętych systemem 
certyfikacji i przy różnych (i zmieniających się w czasie) zakresach akredytacji (jednostki te prowadzą 
też czasami badania wyrobów w trybie „nieakredytowanym”).  Pomimo tak długiej listy laboratoriów, 
szereg urządzeń energetyki odnawialnej, np. elektrownie wiatrowe, nie ma ani akredytowanej w kraju 
jednostki wykonującej badania, ani krajowej jednostki certyfikującej wyroby. Lista PCA obejmuje też 
aktualnie 73 jednostki certyfikujące wyroby58 JCW), choć też nie zapewniają one pokrycia rosnących 
potrzeb w zakresie certyfikacji urządzeń energetyki odnawialnej, w szczególności gdy JCW nie ma 
akredytowanego krajowego laboratorium, z którym może współpracować. Wymusza to na krajowych 
producentach urządzeń dla OZE zlecanie wykonywania bardziej kosztownych (choćby z uwagi na 
transport) i wymagających więcej czasu badań jednostkom zagranicznym oraz ubiegania się także za 
granicą o wydawane na podstawie tych badań certyfikaty w akredytowanych tamże jednostkach 
certyfikujących wyroby. Jest to z pewnością utrudnienie dla krajowych przedsiębiorców w zakresie 
wprowadzania nowych wyrobów na rynki krajowe i zagraniczne i fakt ten pogarsza konkurencyjność 
krajowego przemysłu energetyki odnawialnej. 
 
Problemem dla producentów urządzeń dla OZE chcących eksportować urządzenia jest także to, że, 
obok systemu obowiązkowej certyfikacji, w wielu krajach (w tym także w Polsce) obowiązują systemy 

                                                 
 
 
57 http://www.pca.gov.pl/?page=akredytowane_podmioty&&r=lb  
58 http://www.pca.gov.pl/?page=akredytowane_podmioty&&r=jc  
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dobrowolnej certyfikacji. Systemy takie, nakierowane na promocję, wychodzącą poza obowiązujące 
normy,  różnych cech wybranych wyrobów, które mogą być szczególnie ważne dla nabywców 
urządzeń  w danym kraju. Każde z państw UE stara się promować własne znaki zgodności. 
Dobrowolne znaki towarowe, także dla urządzeń energetyki odnawialnej, nadawane są przez krajowe 
i unijne organizacje (stowarzyszenia) przemysłowe, instytuty badawcze itp., a także przez 
ministerstwa i agendy rządowe. Popularny eko-znak dla szeregu urządzeń energetyki odnawialnej pod 
nazwą Blue Angel zwany potocznie „błękitnym aniołem” (Blauer Engel) nadawany jest np. w 
Niemczech przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa 
Nuklearnego za pośrednictwem Federalnej Agencji Środowiska (Umweltbundesamt) oraz 
Niemieckiego Instytutu Jakości i Certyfikacji (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeich-
nung e.V). 
 
Szczegółowy opis sytuacji w zakresie normalizacji i praktycznych aspektów badań, certyfikacji a także 
akredytacji dla każdego z urządzeń (nawet tzw. zasadniczych, nie tylko wyrobów towarzyszących i 
komponentów) energetyki odnawialnej wykracza znacząco poza ramy niniejszego opracowania. Aby 
zilustrować problem na przykładzie, w załączniku 2 do niniejszego opracowania przedstawiono cały 
system badań i certyfikacji słonecznych instalacji grzewczych oraz ich zasadniczego urządzenia jakim 
jest kolektor słoneczny. Przykład ten został przytoczony z uwagi na fakt, że kolektory słoneczne są 
urządzeniami mającymi obowiązujące w Polsce normy PN-EN (w pewnej części nadal tylko w języku 
angielskim) na badania i wymagania, a Polska dysponuje własnym laboratorium i akredytowaną 
jednostką certyfikującą wyroby (istnieją doświadczenia praktyczne). Urządzenia te w dużej skali 
trafiają bezpośrednio do odbiorcy końcowego i są w Polsce przedmiotem wsparcia dotacjami 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w przyjętych kryteriach 
udzielenia wsparcia59 uznaje i korzysta ze zharmonizowanych norm PN-EN i uzależnia wsparcie od 
spełnienia wymogów dotyczących norm technicznych i jakościowych. Zaprezentowany w załączniku 1 
przykład dodatkowo jest o tyle znamiennym, że sektor termicznej energetyki słonecznej, jak to  
przedstawiono w rozdziale 1 i 2 niniejszego opracowania, rozwija się z bardzo wysokim tempie, 
obroty handlowe w tym sektorze do roku 2020 będą jednymi z najwyższych w całej energetyce 
odnawialnej oraz jest to sektor o dużym udziale i potencjale eksportu i wymaga sprawnych procedur 
badań i certyfikacji. Z ww. powodów sektor termicznej energetyki słonecznej, w tym branża 
producentów kolektorów słonecznych oparta na wielu producentach krajowych i zagranicznych, ma 
jeden z najlepiej rozwiniętych systemów normalizacji, badań i certyfikacji (także dobrowolnej) i może 
służyć jako punkt odniesienia i przewodnik dla innych branż OZE. 
 

5.4 Możliwości wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców  
 
Przedstawione informacje i analizy prowadzą do wniosku, że w kraju istnieją co prawda podstawy 
prawne rozwoju przemysłu urządzeń energetyki odnawialnej i certyfikacji jego wyrobów, ale system 
jako całość ma jeszcze wiele braków i sam w sobie nie tworzy szczególnie dogodnych warunków  dla 
krajowych producentów urządzeń energetyki odnawialnej.  
 
To samo jednak można zapewne powiedzieć o sektorze wytwarzania zielonej energii, a nawet całym 
sektorze zielonej gospodarki, który pomimo istniejącego wsparcia polityką UE i politykami krajowymi 
w dalszym ciągu natrafia na poważne bariery nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach członkowskich 
UE. Problemy te zostały dostrzeżone przez Komisję Europejską przy okazji przygotowania i 
publikowania pod koniec listopada 2010 r. nowej strategii UE do 2020 zwanej „Europe 2020”60, która 
w sposób szczególny odnosi się nie tylko do konieczności promocji i wzmocnienia zielonej gospodarki, 
ale w szczególności do problemów na jakie natrafia przemysł produkcji innowacyjnych urządzeń i 
przy ich wprowadzaniu na rynek wewnętrzny oraz eksporcie. Komisja Europejska w ww. dokumencie 
(który jest obecnie przedmiotem szerokich konsultacji) proponuje podjęcie działań na rzecz 

                                                 
 
 
59 http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/krajowe/oze3  
60 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF  
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ustanowienia w UE takiej polityki przemysłowej, która wesprze przekształcanie sektora produkcji 
urządzeń w kierunku efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W ramach takiej 
polityki Komisja w szczególności lokuje przyszłe swoje działania na rzecz europejskiej i 

międzynarodowej standaryzacji tak aby służyły one jak najszybszemu wprowadzaniu na rynek 
zielonych technologii. Dodatkowo Komisja zaleca dyplomatycznie wszystkim krajom członkowskim 
podjęcie działań na rzecz nie tylko zmniejszenia barier administracyjnych dla firm zielonej i 
innowacyjnej gospodarki, ale też na rzecz poprawienia jakości stanowionego w zakresie 

przedsiębiorczości nowego prawa.   
 
Z tych, na tym etapie ogólnych z natury zaleceń, oraz na bazie powyższych analiz można wyprowadzić 
pewne znacznie bardziej konkretne możliwości ułatwień i wsparcia dla krajowego przemysłu 
urządzeń energetyki odnawialnej. Z pewnością najważniejszym instrumentem wsparcia dla przemysłu 
produkcji urządzeń dla OZE jest klient – inwestor, od którego w ciągu najbliższych 10 lat zależeć 
będzie realizacja celów „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” - KPD 
(por. rozdział 1) i który wspierany jest instrumentami wynikającymi z wdrożenia w Polsce dyrektywy 
2009/28/WE.  KPD przewiduje, że dyrektywa zostanie kompleksowo wdrożona ustawą o energii ze 
źródeł odnawialnych, która prowadzić ma m.in. także do uproszczenia (skrócenia) i uspójnienia 
procedur administracyjnych oraz ustanowienia systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów, co ma 
także niebagatelne znaczenie dla producentów urządzeń ponoszących odpowiedzialność za produkty 
wprowadzane na rynek i udostępniane (poprzez instalatora) konsumentowi.  W rozdziale 6 
niniejszego opracowania omówiono w sposób syntetyczny aktualnie dostępne, stosunkowo skromne 
w Polsce choć systematycznie rozwijane, instrumenty wsparcia (zazwyczaj związane z promocją 
innowacyjności i eksportu) zaadresowane bezpośrednio do producenta urządzeń dla OZE.  
 
Także w odniesieniu do przepisów w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności 
przemysłowej oraz przepisów w zakresie certyfikacji można sformułować szereg postulatów, które 
bezpośrednio dotyczyć mogą producentów urządzeń dla OZE.  
 
W świetle cytowanego wcześniej raportu Banku Światowego „Doing business 2011”,  w Polsce 
pozostaje w dalszym ciągu wiele do zrobienia, jeśli chodzi o podejmowanie działalności gospodarczej.  
W sektorze produkcji urządzeń dla OZE pojawiać się będzie coraz więcej firm, o ile bariery na 
wstępnym etapie podejmowania dzielności gospodarczej w tym zakresie nie będą szczególnie 
odczuwalne (mniejsze znaczenie ma to w branżach rozwiniętych, czy wręcz schyłkowych). Rada 
Infrastruktury Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan61, w odniesieniu do obecnie 
obowiązujących krajowych przepisów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej w Polsce 
przedstawiły następując diagnozę i postulaty w odniesieniu do praktyki procedur prawno-
administracyjnych:  

1) występuje dualizm rejestracji - osoby fizyczne rejestrują się w ewidencji gminnej, a spółki w  
KRS; brak jednego rejestru przedsiębiorców, mamy do czynienia z 2 różnymi procedurami: 
administracyjną i cywilną w sądzie; 
2) brak możliwości rejestracji działalności gospodarczej przez internet; 

a) nie wszystkie gminy są zelektronizowane; 
b) wymagany jest podpis elektroniczny; 
c) brak formularzy do rejestracji w urzędach skarbowych i ZUS; brak stosownych 
rozwiązań prawnych, np. rozporządzenia Ministra Finansów; 

3) w Polsce istnieje quasi one stop shop do rejestracji - dla osób fizycznych; istnieje jeden 
formularz z załącznikami do wszystkich organów zaangażowanych w rejestrację, ale gminy 
często każą przedsiębiorcom podpisywać oświadczenie, że wpisy i zgłoszenia REGON, NIP, ZUS 
przedsiębiorca „załatwi” we własnym zakresie; (w KRS wraz z wnioskiem do KRS można 
złożyć wnioski do GUS, US, ZUS). Quasi one stop shop polega na tym, że gmina albo KRS muszą 
przesłać dokumenty pocztą do właściwych organów w odpowiedniej kolejności, a te organy 

                                                 
 
 
61 BSJP: Analiza krajowych przepisów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej w Polsce. Warszawa, 2010 r. 
(materiał niepublikowany)  
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wysyłają decyzje albo zaświadczenia o rejestracji o nadanym numerze też pocztą do 
przedsiębiorcy. Przesyłanie ww. dokumentów pocztą może trwać w praktyce kilka tygodni a 
nawet parę miesięcy.  
4) przewlekłość postępowania - żaden organ w tym procesie nie przestrzega terminów 
określonych w ustawach odnośnie rejestracji, czy wysyłki dokumentów; KRS ma np. 7 dni na 
rejestrację; potrafi zarejestrować w 1 dzień a przedsiębiorca dopiero po 14 dniach dostaje 
postanowienie o wpisie; w większości przypadków KRS nie rejestruje firm w 1 dzień –  
szczególnie w okresie wakacyjnym może to trwać 2-3 m-ce; GUS rejestruje w terminie 30 dni 
albo nawet do 2 miesięcy; procedura może być znacznie przyspieszona gdy przedsiębiorca 
osobiście stawi się w sprawie rejestracji formularza, ale to oznacza stratę czasu (dojazd, 
kolejka) i koszty;  
5) stosunkowo szybciej jest uzyskać NIP, ale nadal występują problemy np. z tym, że jak US 
nada NIP i wyśle go do KRS to KRS z urzędu go nie zarejestruje; pomimo, że ma już decyzję; 
przedsiębiorca musi złożyć kolejny wniosek o wpis 

 

Są to tylko przykłady obrazujące w dalszym ciągu nie rozwązane podstawowe problemy 
przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą. Należy mieć nadzieję, że wraz z rozwojem e-
gospodarki (e-government) problemy te będą systematycznie likwidowane  w ramach bieżących i 
ogólnych usprawnień, niekoniecznie z uwagi na sektor produkcji urządzeń dla OZE, choć sektor 
zielonej gospodarki i zielonej energetyki (zgodnie z ww. strategią „Europa 2020”), w znacznej mierze 
oparty na nowopowstających MŚP, może być jednym z większych beneficjentów tych oczekiwanych od 
dłuższego czasu zmian. 

Specyficznym problemem dotyczącym producentów urządzeń dla OZE i ich wsparcia w ramach 
promocji zielonej gospodarki i OZE i wymagającym podjęcia pilnych działań jest kwestia objęcia 
szczegółową klasyfikacją PKD produkowanych urządzeń i wyrobów. Przypisanie wszystkim 
zasadniczym urządzeniom/wyrobom dla OZE odpowiednich symboli PKD skutkować będzie nie tylko 
poprawą statystyki publicznej (w ślad za uzyskaniem przez urządzenie numeru PKD powinny pójść 
zmiany i dostosowanie odpowiednich formularzy statystycznych GUS) i możliwością monitorowania i 
dostrzegania tego sektora przez administrację państwową, czy też ułatwieniem w tworzeniu klastrów 
czy organizacji przedsiębiorców. Brak unikalnego PKD oznacza także niemożność stosowania przez 
przedsiębiorców produkujących dane urządzenia wielu instrumentów wsparcia, w tym instrumentów 
podatkowych (np. stosowana w innych krajach UE obniżona lub zerowa stawka podatku VAT).  
 

Jeżeli chodzi o  ułatwienia w zakresie certyfikacji urządzeń i akredytacji najważniejsze wydaje się 
także stworzenie wykazu nazw (i kodów PKD) produktów/wyrobów i urządzeń energetyki 
odnawialnej mających odpowiednie (i wprowadzone w kraju lub planowane do wprowadzenia przez 
PKN) normy PN-EN, wraz z wykazem mających odpowiednią i ważną akredytację laboratoriów 
badawczych oraz jednostek  certyfikujących wyroby w Polsce i w UE.  W celu wspierania jakości i na 
użytek inwestorów, chcących korzystać z wykazu certyfikowanych urządzeń i banków, które kredytują 
inwestycje bazujące na konkretnych urządzeniach. przydatny okazać się może wykaz konkretnych 
urządzeń (producent, typ) mających certyfikaty dopuszczające je na rynek UE. 

Uzupełnieniem do takiego ogólnodostępn.ego systemu informacyjnego powinien być wykaz 
szczegółowych oraz dodatkowych (dobrowolnych) wymagań stawianych urządzeniom dla OZE, które 
obowiązują w krajach o dużym potencjale eksportu. Wykaz ten powinien zawierać syntetyczną i 
aktualizowaną informację dotyczącą systemu wsparcia dla OZE w tych krajach oraz informację o jego 
intensywności w odniesieniu do poszczególnych technologii OZE.  

Znaczną część zadań związanych z wprowadzeniem ułatwień dla producentów urządzeń dla OZE oraz 
monitorowaniem sytuacji w tym zakresie i udostępnianiem informacji powinna uwzględnić 
przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która w 
rozdziale o zmianie innych ustaw powinna zintegrować działania i systemy wsparcia na rzecz 
produkcji zielonej energii (zasadniczy cel ustawy) i produkcji urządzeń.  
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6 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU POTRZEB PAŃSTW TRZECICH W 
ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI EKSPORTU ROZWIĄZAŃ DLA OZE 
PRODUKOWANYCH W POLSCE 

 

6.1 Identyfikacja zapotrzebowania na urządzenia OZE w zakresie technologii 
energetyki wiatrowej, biogazu i energetyki słonecznej cieplnej do 2020 roku  

Większość z krajów rozwiniętych jest obecnie na ścieżce transformacji do systemu niskowęglowej 
gospodarki, w którym szczególną rolę odgrywają odnawialne źródła energii. Ma to swoje 
odzwierciedlenie nie tylko w celach politycznych, będących w wielu przypadkach wiążącymi celami 
ilościowymi, ale również w działaniach stanowiących bezpośrednią zachętę do inwestowania przez 
wprowadzenie mechanizmów wsparcia (np. feed-in-tariff, zielone certyfikaty, itd.). Zaakceptowane 
przez rządy cele ilościowe na 2020 rok oraz przyjęte instrumenty wsparcia pozwalają z jednej strony 
na „oficjalne” wymiarowanie rynków krajowych, a z drugiej strony na weryfikację tych zamierzeń 
przez samych inwestorów i różne rankingi atrakcyjności inwestycyjnej. 

Zgodnie z wynikami najnowszego raportu Ernst and Young62, sektor OZE będzie w najbliższych 
dwudziestu latach przeżywał swój rozkwit w wielu krajach. Az 15 z 25 krajów w ścisłej czołówce 
krajów o największym potencjale inwestowania w odnawialne źródła energii to kraje Unii 
Europejskiej. Rozwój OZE jest zgodny z wewnętrznymi celami Wspólnoty Europejskiej, gdzie kwestie 
bezpieczeństwa energetycznego, redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również rozwój nowych 
innowacyjnych technologii to główne priorytety rozwoju.  

W niniejszym rozdziale przedstawiona została analiza potencjału rozwoju technologii OZE w Unii 
Europejskiej, w celu wyłonienia  krajów o największym ogólnym potencjale dla eksportu technologii i 
urządzeń OZE, stanowiących atrakcyjny  kierunek dla eksportu urządzeń OZE produkowanych przez 
przemysł krajowy. W analizie uwzględniono trzy kluczowe technologie pozyskiwania energii tj. z 

wiatru (na lądzie i na morzu), biogazu i słońca, za którymi kryje się także, zidentyfikowany 
wcześniej, krajowy potencjał produkcyjny i przesłanki potencjału eksportowego.  

Wybór krajów należących do UE jako przedmiotu analiz został dokonany z punktu widzenia szans 
polskich przedsiębiorstw, zarówno z uwagi na bardzo dużą wielkość i wysoki potencjał rozwojowy 
rynków (cele na 2020 rok, wyższe dla krajów członkowskich o wyższym PKB na głowę mieszkańca). 
Wzięto pod uwagę bariery handlowe w ramach wspólnego rynku i podobne jak w Polsce przepisy w 
zakresie normalizacji i certyfikacji (por. rozdział 5) oraz przewagę kosztową polskich firm na tle UE-
27 (a w szczególności UE-15).  Nie bez znaczenia jest też stosunkowo łatwy, także dla przedsiębiorcy, 
dostęp do informacji o tym segmencie rynku w krajach UE, także o rynku lokalnym. 

Identyfikacja potencjałów została sporządzona miedzy innymi na podstawie krajowych planów 
działania na rzecz energetyki odnawialnej do roku 2020 (tzw. NREAP, National Renewable Energy 
Action Plans), przedstawionych63 przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej w 2010 roku, 
raportu Ernst and Young nt. atrakcyjności inwestycyjnej dla OZE64 oraz raportu  przygotowanego 
przez Ministerstwo Środowiska w sprawie zielonej ewolucji polskich technologii65.  

                                                 
 
 
62 Ernst and Young, Renewable energy country attractiveness indices, 2010 
63 Do dnia 15 listopada 2010 roku, do Komisji Europejskiej zgłoszonych zostało 23 z 27 krajowych planów działania w 
sprawie odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Państwa które nie przedstawiły dotychczas strategicznego dokumentu 
to: Belgia, Estonia, Węgry i Polska. 
64 Ernst and Young, Renewable energy country attractiveness indices, 2010 
65 Ministerstwo Środowiska, Greenevo- rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii – część 1, 
2010 
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Analizując w niniejszym rozdziale potencjał wybranych  państw trzecich w zakresie eksportu 
urządzeń dla OZE produkowanych w Polsce skupiono się wyłącznie na wielkoci i potencjale rynku na 
nowe moce i zdolnosci produkcyjne OZE do 2020 roku oraz rozwoju w danym kraju własnego 
przemysłu produkcji urządzeń. Nawet jeżeli potencjał lokalnego przemysłu pozwala na zaspokojenie 
w znacznej części potrzeb danego kraju w zakresie nowych inwestycji w OZE, to jednak decydująca o 
możliwości eksportu z Polski jest skala rynku docelowego. Istniejący  w wybranym kraju  przemysł 
produkcji urządzeń to również potencjalny partner dla polskich firm do współpracy przemysłowej 
oraz wspólnego eksportu do innych krajów. 

 

6.1.1   Energetyka wiatrowa 

 
Analiza dla potencjału wytwarzania energii wiatru do generacji energii elektrycznej, została 
przeprowadzona niezależnie dla technologii na lądzie (onshore) i na morzu (off-shore).  
 
Energetyka wiatrowa na lądzie 
W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej energetyka wiatrowa na lądzie to jedno z 
podstawowych  źródeł energii odnawialnej, które będzie odgrywało coraz ważniejszą rolę w systemie 
energetycznym. Zgodnie z raportem Ernst and Young największy potencjał inwestycyjny dla 
energetyki wiatrowej na lądzie w EU-27 spodziewany jest dla Wielkiej Brytanii, Niemiec 
i Włoch (rys. 6.1). 
Z analizy krajowych planów działania na rzecz energetyki odnawialnej, wynika iż największy 
spodziewany przyrost mocy dla energetyki wiatrowej na lądzie do roku 2015 spodziewany jest w 
Hiszpanii i Niemczech; natomiast po roku 2015 dla Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (rys 6.1) 

 
 
Rys. 6.1. Państwa w UE o największym prognozowanym przyroście mocy zainstalowanej w 
energetyce wiatrowej na lądzie [GW]. 
 
 
Energetyka wiatrowa na morzu 
Potencjał dla inwestycji wiatrowych na morzu został przez Ernst and Young oceniony najlepiej w EU-
27 dla  Wielkiej Brytanii, Niemiec, krajów Beneluxu oraz Włoch. 
Prognozy dotyczące wykorzystania energetyki wiatrowej na morzu, są w większości krajów 
członkowskich Unii Europejskiej ostrożne. Największy przyrost mocy zainstalowanej spodziewany jest 
w latach 2010-2015 w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, podczas gdy w latach 2015-2020 w 
Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii (Patrz: 6.2). 
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Rys. 6.2 Państwa w UE o największym przyroscie prognozwawnej mocy w energetyce wiatrowej na 

morzu [GW].66 
 

6.1.2 Energetyka słoneczna termiczna 

Na potrzeby niniejszego opracowania pod uwagę wzięty został jedynie potencjał energetyki 
słonecznej w produkcji ciepła. Pośród dziesiątki krajów największy prognozowany przyrost produkcji 
ciepła w kolektorach słonecznych spodziewany jest do roku 2015 we Francji, Niemczech oraz 
Włoszech. Po roku 2015 zdecydowanie największy przyrost spodziewany jest we Włoszech (Patrz: 
Rys.6. 3). 
Zgodnie z raportem Ministerstwa Środowiska największa atrakcyjność sektora kolektorów 
słonecznych  spodziewana jest w Hiszpanii i Grecji, a następnie Portugalii i Włoszech. 
 

        
Rys. 6.3  Państwa w UE o największym prognozowanym przyroście producji ciepła z energii słonecznej 
[ktoe]67. 

                                                 
 
 
66 Dane dla Polski i Belgii zaczerpnięte są z projektów krajowych planów działania w sprawie OZE. 
67 J.w. 
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6.1.3 Energia z biogazu 

Analiza potencjału wytwarzania energii na bazie biogazu została przeprowadzona niezależnie dla 
technologii generacji energii elektrycznej oraz ciepła. 
 
Energia elektryczna z biogazu 
Prognozy dotyczące wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej pokazują, że dla wielu 
krajów członkowskich Unii Europejskiej będzie on ważnym surowcem energetycznym . Wśród krajów 
o największym prognozowanym przyroście mocy zainstalowanej w technologii biogazu są w okresie 
2010-2015: Niemcy, Włochy; natomiast w okresie 2015-2020: Polska i Niemcy (Patrz: Rys.6. 4 ). 
 
 
 

 
 

 
Rys. 6.4 Państwa w UE o największym prognozowanym przyroście mocy w energetyce opartej na 
biogazie [MW]68 
 
Ciepło z biogazu 
W strukturze wytwarzania ciepła biogaz będzie istotnym surowcem jedynie w kilku wybranych 
państwach UE, przede wszystkim w Niemczech. Największy spodziewany przyrost produkcji ciepła z 
biogazu spodziewany jest do roku 2015 w Niemczech, Francji i Polsce, natomiast po 2015 w 
Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii (Patrz: Rys. 6.5). 

                                                 
 
 
68 J.w. 
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Rys. 6.5 Państwa w UE o największym prognozowanym przyroście producji ciepła z biogazu [ktoe]69 
 

6.1.4 Wybór państw o największym potencjale eksportu rozwiązań dla OZE 
produkowanych w Polsce 

 
Na podstawie analizy dotyczącej prognozowanych przyrostów mocy zainstalowanych w wybranych 
technologiach OZE, jak również innych charakterystyk rynków zagranicznych w kontekście eksportu 
technologii produkowanych w Polsce, do dalszej analizy zaproponowano Niemcy, Hiszpanię oraz 
Włochy. Państwa te będą miały największe, w perspektywie do 2020 roku, rynki wewnętrzne dla tych 
technologii OZE, które będą miały największy potencjał produkcyjny w Polsce. 
 
Niemcy –  są obecnie najważniejszym partnerem dla Polski w wymianie handlowej technologii 
odnawialnych źródeł energii. W raporcie Ernst and Young Niemcy znajdują się na trzecim miejscu w 
ogólnej klasyfikacji krajów o największej atrakcyjności inwestycji OZE. Kraj znajduje się w ścisłej 
czołówce Państw świata w zakresie produkcji energii i poziomie zaawansowania technologii energii ze 
źródeł odnawialnych. Szczególnie istotnymi obszarami rozwoju sektora elektroenergetycznego w 
Niemczech będzie w najbliższych dekadach energetyka wiatrowa i biogaz. Dodatkowo, spodziewany 
jest znaczący przyrost powierzchni kolektorów słonecznych.  
 
Hiszpania – w ogólnej klasyfikacji krajów o największej atrakcyjności inwestycji OZE zajmuje 8 
miejsce. W Hiszpanii do roku 2020 spodziewane jest dwukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w 
OZE. Szczególnie istotną rolę w  rozwoju spełni energetyka wiatrowa zarówno na lądzie, jak i na 
morzu (po 2015). Wzajemna współpraca polsko – hiszpańska w zakresie wymiany technologii OZE, w 
szczególności technologii wiatrowej, była wielokrotnie podkreślana przez Ministerstwo Gospodarki. 
 
Włochy -  zajmują wysokie, 5-te miejsce w klasyfikacji krajów pod względem atrakcyjności 
inwestycyjnej. Ze względu na stosunkowo niewielki jeszcze rozwój OZE i duży niewykorzystany 
potencjał, szczególnie atrakcyjne są inwestycje w sektor energetyki słonecznej i wiatrowej.  
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
69 J.w. 
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Tab.6.1 Indeks atrakcyjności inwestycyjnej OZE w.g. Ernst and Young  

 
 
 

6.2 Możliwości eksportu rozwiązań dla OZE do wybranych państw UE  

 
6.2.1 Rynek energii odnawialnej w Niemczech 

 
Wprowadzenie 
 
Niemcy są piątą na świecie i pierwszą w Europie potęgą gospodarczą (z uwagi na  produkt krajowy 
brutto odniesiony do parytetu siły nabywczej). Kraj jest wiodącym eksporterem maszyn, 
samochodów, chemikaliów, jak również innowacyjnych technologii. Pod względem skali produkcji i 
poziomu rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, Niemcy są niewątpliwym liderem. 
Zainteresowanie rozwojem technologii OZE pojawiło się w Niemczech już w latach 80-tych. Pierwszy 
wiążący akt legislacyjny dotyczący integracji systemów energetycznych i energetyki rozproszonej 
pojawił się w 1991 roku. W 2000 roku wprowadzono w życie ustawę w zakresie wspierania rozwoju 
energetyki odnawialnej (Erneuerbare-Energien-Gesetz), która gwarantuje, a nawet preferuje odbiór 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz określa stawki za tę energię. Znowelizowana w 2009 
roku ustawa tworzy stabilne podstawy dla rozwoju branży energetyki odnawialnej w Niemczech. Od 
czasu jej przyjęcia zanotowano  ponad 3 krotny wzrost udziału OZE w bilansie pozyskiwania energii 
elektrycznej. Drugą ustawą mającą zdecydowany wpływ na rozwoju sektora OZE w Niemczech jest 
obowiązującą od 2009 roku ustawa o wytwarzaniu ciepła z zasobów odnawialnych (Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz). Określa ona miedzy innymi minimalny obowiązkowy udział zielonej energii 
cieplnej w nowych budynkach mieszkalnych. Ustawowe progi to 15% energii cieplnej wytwarzanej z 
kolektorów słonecznych, 50% energii z biomasy, lub taka sama ilość energii pochodzącej ze źródeł 
geotermalnych70. 
 
Dzięki mechanizmom wsparcia udział energii odnawialnej w bilansie energii finalnej w Niemczech 
wzrósł z 2,6% w 1991 do 10 % w 2010. Zgodnie z celami przyjętymi w krajowym planie działania w 
sprawie energetyki odnawialnej dla Niemiec, w 2020 roku spodziewany jest udział ponad 19,6%71. 
 

                                                 
 
 
70 WPHI, Energetyka odnawialna w Niemczech, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w 
Republice Federalnej Niemiec, 2009 
71 Republika Federalna  Niemiec, Krajowy Plan działań w sprawie odnawialnych źródeł odnawialnych w Niemczech (National 
Renewable Energy Action Plan in accordance with Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from 
renewable sources), 2010 

Kraj Miejsce  
w ogólnej 
klasyfikacji 

Technologie 
OZE - razem 

Energetyka 
wiatrowa 

Energetyka 
wiatrowa 
na lądzie 

Energetyka 
wiatrowa 
na morzu 

Energetyka 
słoneczna 

Biomasa 

Niemcy 3 63 65 63 71 55 63 
Hiszpania 8 56 57 62 42 64 50 
Włochy 5 61 62 65 53 65 56 
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Rys.6.6 Energia odnawialna w bilansie energii finalnej w Niemczech w latach 2000-2009  
i prognozy rządowe (Leitszenario) do roku 2050 [PJ/rok  
 
 
Na początku lat 80-tych to energetyka wodna odgrywała największą rolę w bilansie energii ze źródeł 
odnawialnych (ponad 80% ). Obecnie najważniejszym źródłem OZE w niemieckim miksie 
energetycznym jest biomasa (ponad 75%), a następnie energia wiatru i wody (odpowiednio 14% i 7% 
w 2008 r.).  W okresie od 1990 do 2009 roku odnotowano ponad 7 krotny wzrost udziału OZE w 
produkcji energii elektrycznej (z 17TWh do ponad 93TWh). Obecnie ponad 40% energii ze źródeł 
odnawialnych jest produkowana w turbinach wiatrowych, 33% z biomasy i zaledwie 20% w 
hydroelektrowniach. W tym samym okresie czasu produkcja ciepła z OZE wzrosła z 32TWh do 115 
TWh. W 2009 roku, biomasa stanowiła ponad 68% udziału źródeł odnawialnych. 
 
 
Aspekty makroekonomiczne 
 
 
Stabilne prawo wspierające odnawialne źródła i zaangażowana polityka rządu w rozwój OZE 
przyczyniły się do rozwoju już istniejących i nowych firm. Aktywność biznesową odnotowano na 
etapie  przygotowania (planowania), wdrażania i eksploatacji instalacji OZE. Bardzo istotna rolę w 
rozwijaniu rynku OZE mają w Niemczech liczne jednostki badawczo-wdrożeniowe.  
 
Energetyka odnawialna w Niemczech ma coraz większe znaczenie w ujęciu makroekonomicznym. 
Zgodnie z najnowszym raportem Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa 
Reaktorów Atomowych w Niemczech w 2009 roku w sektorze OZE było zatrudnionych ponad 340 tys 
osób. Liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu zaledwie 5 lat (w 2004 r. liczba zatrudnionych 
wynosiła 160 tys osób). Do roku 2020 spodziewany jest dalszy wzrost liczy zatrudnionych do ponad 
450 tys. osób pracujących w sektorze OZE. Największy odsetek zatrudniony jest przy technologiach 
związanych z biomasą. W 2009 liczba ta wyniosła ponad 128 tys. osób, podczas gdy w 2004 roku 
zaledwie 56  tys. (Tab.6.2).  
 
Wzrost zatrudnienia związany jest bezpośrednio ze zwiększeniem wydatków publicznych na rozwój 
OZE z 117 mln euro w 2004 r. do ponad 297 mln euro w 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geotermia 
Energia słoneczna 
Biomasa 
 
Energia wiatru 
Energia wody 
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Tab.6.2.Zatrudnienie w sektorze OZE w Niemczech w 2009 roku  
 

 Zatrudnienie 
związane z 

inwestycjami 
(z wyłączeniem 

eksportu) 

Zatrudnienie 
związane z 

eksploatacja i 
serwisowaniem 

 

Łącznie 
 w 2009 

Energetyka wiatrowa 84.800 17.300 102.100 
Energetyka słoneczna 
(termiczna) 

13.700 2.200 15.900 

Biogaz 13.600 9.200 22.800 
 
 
Rynek odnawialnych źródeł energii w Niemczech ciągle się rozwija i ma coraz większe znaczenie dla 
niemieckiej gospodarki. W latach 2003-2008 obroty w sektorze OZE wzrosły o 188% i osiągnęły 
poziom ponad 28.8 mld euro (13.1 mld euro na etapie konstrukcji oraz 15.7 mld euro w eksploatacji 
urządzeń). 
 
Przychody ze sprzedaży urządzeń OZE niemieckich przedsiębiorstw przekroczyły w 2009 roku 12.200 
mln euro  (Rys. 6.6), niemniej jednak zyski firm działających na rynku w coraz większym stopniu 
zależą od eksportu (50-80% całkowitej sprzedaży). Dla przykładu firmy z branży energetyki 
wiatrowej w 2008 roku ponad 82% swojego dochodu wytwarzały właśnie na bazie eksportu. 
 
 

 
Rys.6.7  Dochody ze sprzedaży urządzeń OZE (z uwzględnieniem dochodu z eksportu)  
niemieckich przedsiębiorstw w latach 2007-2009 [w mln euro]  
 
 
 

Biomasa 
Biogaz 
 
Geotermia 
Energia wody 
Energia słoneczna (term.) 
PV 
Energia wiatru  
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Rys 6.8 Obrót w sektorze OZE niemieckich przedsiębiorstw w latach 2003-2008 [w mld euro]  
 

Urządzenia dla energetyki wiatrowej 
 

• Niemieccy producenci urządzeń dla elektrowni wiatrowych mają silną pozycję na światowych 
rynkach. Ponad 40% ogólnoświatowej wartości dodanej w tym sektorze jest wytwarzana 
właśnie w Niemczech. Produkcja turbin wiatrowych to najbardziej dochodowy element 
przemysłu energetyki wiatrowej.  

• W Niemczech wytwarza się najwięcej na świecie generatorów oraz części zamiennych do nich. 
Testowane są tu prototypowe generatory, między innymi te o mocy jednostkowej 6 MW, 
przeznaczone do instalacji typu offshore . 

• Obok doskonalenia generatorów (np. minimalizacja hałasu), dalszy rozwój energetyki 
wiatrowej w Niemczech wiąże się przede wszystkim z technologiami zmniejszającymi straty 
przesyłu energii.  Są to między innymi systemy monitorowania CMS (Condition Monitoring 
Systems) oraz systemy monitoringu temperatury sieci energetycznych.  

• W Niemczech spodziewany jest dalszy rozwoju sektora urządzeń dla energetyki wiatrowej. 
Coraz większy udział w zyskach przedsiębiorstw spodziewany jest z eksportu.  

• Niemcy mają dodatkowo potencjał eksportu „know-how” w zakresie metodologii planowania 
inwestycji , optymalizacji farm wiatrowych, jak również pomiarów i monitoringu. 

 
 
Urządzenia dla energetyki słonecznej (termicznej): 
 
 

• Branża urządzeń do produkcji ciepła z energii słonecznej w Niemczech w roku 2008 
zatrudniała przeszło 20 tys. osób, osiągając obroty wartości 1,2 miliarda Euro. 

• Spodziewany jest dalszy dynamiczny rozwój branży, zgodnie z szacunkami Federalnego 
Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (Bundesverband Solarwirtschaft) na przestrzeni 
kolejnych lat nawet o 25%.  

• Do końca 2009 roku założono zainstalowanie w Niemczech 1.4 milionów kolektorów o łącznej 
powierzchni 12,9 mln m2. Spodziewany jest efekt produkcji ciepła na poziomie 516 ktoe oraz 
zyski dla przedsiębiorstw w wysokości 1.2 mld euro. 

• Przedsiębiorstwa niemieckie znajdują się w ścisłej światowej czołówce w projektowaniu i 
produkcji elementów elektrowni słonecznych: fotowoltaicznych i termicznych.  
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• Największe nadzieje na przyszłość, niemieckie przedsiębiorstwa upatrują w nowatorskich 
technologiach wykorzystania kolektorów słonecznych na potrzeby chłodzenia.  

 
 
 
Urządzenia dla energetyki  opartej na biogazie 
 

• Niemcy są największym wytwórcą biogazu  w całej Europie. Od 2006 produkcja energii 
elektrycznej z biogazu w Niemczech zwiększyła się z 3,2 do 18,6 TWh  

• W 2009 roku funkcjonowało w niemieckim systemie energetycznym ponad 4500 instalacji 
indywidualnych na biogaz o łącznej mocy zainstalowanej 1,65 GW.  Oznacza to zatrudnienie 
ponad 11 tys osób przede wszystkim na terenach o znaczeniu rolniczym. 

• Potencjał produkcji biogazu w Niemczech do 2030 roku prognozowany jest na 100 TWh 
rocznie. Ta ilość odpowiada 10% obecnego zużycia gazu ziemnego w kraju. 

• W drugiej połowie 2010 roku, 32 biogazownie podłączone były do sieci gazowej. Do 2020 roku 
ponad 1000 takich obiektów będzie dostarczać biogaz do sieci gazu ziemnego, dostarczając 6% 
rzeczywistego zużycia gazu ziemnego. 

• Obecnie w Niemczech dominują mniejsze instalacje indywidualne, budowane na terenach 
rolniczych, jednak stopniowo wzrasta również zainteresowanie otrzymywaniem w ten sposób 
energii elektrycznej na skalę przemysłową. 
 

 
 
Podsumowanie 
 
Stabilny rynek dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, stanowi szansę dla lokalnych, ale również i 
zagranicznych przedsiębiorców. Długoterminowe cele polityczne oraz istniejące mechanizmy rynkowe 
wspierania OZE są wyraźnym sygnałem dla inwestorów. Inwestorzy na rynku niemieckim mają dostęp 
do ogromnego i ciągle rozwijającego się rynku odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo rynek jest 
wspomagany pokaźnym zapleczem naukowo-badawczym, bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturą 
i wykwalifikowaną siłą roboczą. 
 
Stabilny rynek niemiecki stanowi zachętę dla inwestorów zagranicznych, którzy mogą realizować 
inwestycje lub współpracować z istniejącymi firmami, dostarczając różnego rodzaju komponenty 
niezbędne do produkcji urządzeń OZE. Taka szansa stoi właśnie przed polskimi przedsiębiorcami, 
którzy  mogliby wystąpić w roli ważnego dostawcy produktów dla rozwoju niemieckiego sektora 
technologii i urządzeń OZE. Na tym rynku już teraz są obecne krajowe firmy z sektora produkcji 
zasadniczych urządzeń dla termicznej energetyki słonecznej oraz urządzeń pomocniczych dla sektora 
energetyki wiatrowej. Jest to jednak rynek o dużej konkurencji ze strony firm niemieckich, 
europejskich i azjatyckich. 
 
 

6.2.2 Możliwości eksportu rozwiązań dla OZE do Hiszpanii  

 
 
Kolejnym przykładem intensywnego rozwoju energetyki odnawialnej jest Hiszpania – obecnie lider 
produkcji energii pochodzącej z farm wiatrowych (obok USA i Niemiec) i z promieniowania 
słonecznego.  
 
Krótko po drugim, międzynarodowym kryzysie na rynku paliwowym, który miał miejsce w latach 
1979-1982, ustanowiono nowe prawo energetyczne, dzięki czemu zapoczątkowano rozwój OZE w 
Hiszpanii. Liczne zmiany prawne, które miały na celu wsparcie inwestorów i zachęcenie do 
powstawania nowych inwestycji doprowadziły do uchwalenia ustawy zmieniającej proporcje na 
hiszpańskim rynku energetycznym w 1999r. – 12% powstającej energii powinno do 2010r. pochodzić 
z odnawialnych źródeł energii. Plan Rozwoju Energetyki Odnawialnej był pierwszą kompleksową 
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analizą rynku OZE w Hiszpanii, stawiającą przed sektorem energetyki nowe wyzwania. W 2005 r., 
kiedy okazało się, że rozwój nowych instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii nie jest 
wystarczająco intensywny, aby osiągnąć wyznaczony cel, przyjęto nowy plan na lata 2005-2010, który 
w  połączeniu z Planem Rozwoju, ustanawiał odpowiedni udział biopaliw na rynku paliwowym oraz 
wykorzystanie energii pochodzącej z OZE w produkcji energii elektrycznej (29,4%)72.  
 
Sukces Hiszpanii wynikał ze stworzonego mechanizmu wsparcia dla inwestorów opartego na taryfach 
stałych, stosowanego również w Danii i Niemczech. Wdrożono system kształtowania cen – taryf 
gwarantowanych (różny w zależności od stosowanej technologii) i premię w wysokości najwyższej 
ceny na rynku dla tych inwestorów, którzy zdecydują się wprowadzić wytwarzaną energię na rynek.     

 
Pod koniec 2009 r. w Hiszpanii łączna moc instalacji odnawialnych źródeł  energii wynosiła 40000 
MW , z czego ok. 19000 MW stanowią farmy wiatrowr, 16000 MW  elektrownie wodne, 3 000 z 
elektrownie fotowoltaiczne, oraz 232 MW  elektrownie  słoneczne  cieplne.  
 
Energetyka wiatrowa 
 
W 1998 r. w Hiszpanii farmy wiatrowe miały łączną moc 839 MW. Szybki rozwój inwestycji w tym 
sektorze doprowadził do zajęcia przez energetykę wiatrową trzeciego miejsca w zestawieniu źródeł 
energii elektrycznej (na pierwszym miejscu znajduje się energia atomowa, na drugim gaz) w Hiszpanii. 
W 2009 r. łączna moc elektrowni wiatrowych działających na terenie Hiszpanii wynosiła 19 149 MW., 
W roku 2007 firmy związane z energetyką wiatrową musiały przyspieszyć swoje inwestycje w 
związku z koniecznym do osiągnięcia celem – pod koniec 2010r. w Hiszpanii farmy wiatrowe powinny 
dysponować mocą 20,155 MW. W 2008 r. wzrost mocy zainstalowanej wyniósł 1000 MW. 50% 
produkowanych w tym kraju części wiatraków jest przeznaczona na eksport, co świadczy o sile tej 
branży na rynku energetycznym. 
 
Przyjęcie przez rząd hiszpański obowiązkowego rejestru wstępnej alokacji farm wiatrowych będzie 
stanowiło utrudnienie w rozmieszczeniu nowych instalacji. Spowolnienie rozwoju inwestycji, 
widoczne już w tym roku, sprawi, że moc zainstalowanych w 2010 r. nowych elektrowni wiatrowych 
będzie najniższa od 2000 r. i spowoduje spadek zatrudnienia w sektorze energetyki.  
Z drugiej strony większość autonomicznych regionów Hiszpanii, chcąc nadal promować 
wykorzystanie lokalnych surowców i wykwalifikowanej siły roboczej73. ustanowiła nowy cel na 2020 
r., zakładający zwiększenie mocy farm wiatrowych do 40100 MW 
 
Energetyka słoneczna 
 
W 2006 r. wprowadzono rozporządzenie nakazujące instalację kolektorów słonecznych na nowych i 
odnawianych budynkach. Planowane wykorzystanie energii słonecznej w obszarze termomodernizacji 
wynosi nawet do 70 % ciepłej wody dostarczanej w nowych i odnawianych  budynkach ze 
słonecznych instalacji grzewczych  w 2015 r. 
 
Hiszpania jest także jednym z największych producentów ogniw fotowoltaicznych, wytwarzanych 
głównie przez dwie firmy: Isofoton i BP Solar. Ok. 80% ogniw PV jest przeznaczonych na eksport, w 
tym głównie do państw unijnych74. 
 
Hiszpania posiada także 2/3 zainstalowanej na świecie mocy w zakresie energii elektrycznej 
produkowanej w cieplnych elektrowniach słonecznych (232 MW z 307 MW zainstalowanych na 
świecie). W 2010 r. przewiduje się powstanie kolejnych 400 MW, a do 2013 r. 2400 MW takich 
elektrowni. Obecnie najważniejszą kwestią dla inwestorów jest możliwość kumulowania energii i 

                                                 
 
 
72 Renewables made in Spain. Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 03.2010: 6-11 
73 Wind Energy 2009 Annual Report. International Energy Agency. July 2010; 138-141 
74 Renewables made in Spain. Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 2010: 12-18 
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zatrzymywania jej na czas, kiedy nasłonecznienie jest bardzo małae Badania przeprowadzane w tym 
obszarze pozwalają planować budowę nowych elektrowni słonecznych w miejscach słabiej 
nasłonecznionych – najnowsze systemy są w stanie przechowywać energię nawet do 15 godzin. 
Dodatkowo naukowcy poszukują nowych rozwiązań dotyczących absorberów, luster i ograniczenia 
wykorzystania systemów chłodzących.  
 
 
Energia pochodząca z biomasy 

 
Liczba dostawców urządzeń do instalacji spalających biomasę jest duża, zwłaszcza w odniesieniu do 
instalacji o niskim lub średnim zakresie mocy. Coraz częściej systemy technologiczne i nowe 
rozwiązania w dziedzinie przetwarzania biomasy są eksportowane, głównie na rynek amerykański. 
 
Różnorodność biomasy produkowanej w Hiszpanii (oliwki, słoma i in.) pozwoliła na rozwój tego 
sektora aż do 400 MW zainstalowanej mocy w ciepłowniach. Kilkanaście firm hiszpańskich pracowało 
nad wprowadzeniem systemu gazyfikacji na podstawie biomasy, czego wynikiem była pierwsza 
komercyjna instalacja oparta na tej technologii. W 2009 r. wprowadzono program Biomcasa, który ma 
na celu zapewnienie, aby każdy dom wyposażony w instalację do spalania biomasy był zaopatrzony w 
w ciepło i gorącą wodę o odpowiedniej temperaturze.  
 
 
Energia pochodząca z biogazu 
 
W Hiszpanii znajduje się obecnie wiele obiektów, które generują energię elektryczną przy 
wykorzystaniu biogazu, wykorzystując wszystkie rodzaje odpadów – od stałych odpadów 
komunalnych do odpadów rolnych i osadów ściekowych. Biogaz ze stałych odpadów komunalnych jest 
szczególnie istotnym źródłem energii z uwagi na doświadczenie firm w zakresie odgazowania 
składowisk odpadów komunalnych i procesu fermentacji beztlenowej. Zastosowanie tego gazu nie 
ogranicza się tylko do produkcji energii elektrycznej – w 2009 r. biometan został wprowadzony do 
ogólnej instalacji gazowej, a także może być stosowany jako paliwo transportowe. 

 
Elektrownie wodne 
 
W 2009 r. Hiszpania miała 13521 MW mocy zainstalowanej w dużych elektrowniach wodnych (o mocy 
ponad 50 MW).  Kolejne 3077 MW mocy było zainstalowanych w elektrowniach od 10 do 50 MW, a 
1920 MW w małych elektrowniach wodnych o mocy poniżej 10 MW. Produkcja energii z elektrowni 
wodnych wynosi ok. 65,600 GWh/rok. W Hiszpanii znajduje się wiele firm, które produkują 
urządzenia do elektrowni wodnych. Rozwijane są technologie turbin do produkcji energii z 
wykorzystaniem małych głowic, systemów kontrolnych itp., które przyczynią się do zwiększenia 
wydajności elektrowni i umożliwienia im dostosowania się do coraz trudniej dostępnych i zmiennych 
zasobów. W przyszłości, wysiłki przedsiębiorców skoncentrują się prawdopodobnie na nowych 
urządzeniach, które będą wykorzystywały istniejącą infrastrukturę hydrauliczną i na rozwoju systemu 
przepompowni, które pomogą w zarządzaniu systemem hydroenergetycznym. 

 
Energia geotermalna 
 
Nowe podejście do zasobów geotermalnych Hiszpanii obejmuje wyznaczenie celów dla 
poszczególnych zakresów temperaturowych – wysokie temperatury związane z klimatyzacją i 
wykorzystaniem pomp ciepła, niskie i średnie temperatury dla rejonowego lub indywidualnego 
systemu grzewczego lub innych aplikacji i urządzeń dotyczących gorącej wody. Rynek geotermii, w 
przeciwieństwie do innych odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii, nie jest rozwinięty. Obecnie 
zauważa się duże możliwości w zastosowaniu gorącej wody do ogrzewania i ochładzania budynków. 
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Wprowadzono program Geoplat, który ma na celu koordynację projektów naukowo-technicznych 
związanych z energią geotermalną75. 
 
Rynek odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii będzie się dalej intensywnie rozwijał. Jednak 
potrzebna jest dokładna analiza wsparcia dla inwestorów, które nie powinno doprowadzać do 
przesycenia rynku, a promować nowe rozwiązania. Powyższe opisy sytuacji poszczególnych 
odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii pozwalają ocenić ten rynek jako bardzo rozwinięty i dojrzały. 
Są na nim obecne od wielu lat doświadczone firmy – Iberdrola, Gamesa, Endesa, Acciona (energetyka 
wiatrowa), Abengoa, Abasol Grupo, Abantia, Pefaversa (energetyka słoneczna), Ainia, Giro, Grupo 
HERA (biogaz), Balino (małe elektrownie wodne), Energesis, Girod Geotermia (geotermia), Enersur, 
FactorVerde (biomasa). Firmy te przeprowadzają badania nad nowymi technologiami, zajmują się 
projektowaniem systemów, jak i urządzeń oraz części do instalacji. 

 
Ocena możliwości eksportowych Polski w zakresie rozwiązań z branży odnawialnych źródeł energii 
powinna być poprzedzona analizą rynku . Wyznaczono trzy stadia rozwoju tego rynku – 1) dyfuzja, 2) 
wspieranie rodzimych technologii, 3) eksport rozwiązań technologicznych. Pierwszy etap miał miejsce 
w latach 90. kiedy to Polska po raz pierwszy zetknęła się z inwestycjami proekologicznymi, które były 
ogólnie wspierane przez Rząd (bez ich szerokiej oceny czy przydatności). Drugi etap nastąpił po 
podniesieniu się świadomości ekologicznej ludzi i polegał na wspieraniu rozwoju rodzimych 
rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska. Ostatnim etapem jest nastawienie przedsiębiorców na 
działalność eksportową, która świadczy o dojrzałości rynku. Okazuje się, że dla wielu producentów 
rynek krajowy jest dostatecznie atrakcyjny i nie widzą oni potrzeby eksportu swoich rozwiązań za 
granicę. Byłoby to związane z weryfikacją produktów, potrzebą przedstawienia odpowiedniej, 
dopasowanej do odbiorcy oferty (poznanie rynku zagranicznego). Kluczem do rozpoczęcia 
działalności eksportowej powinno stać się stworzenie innowacyjnej oferty, niekoniecznie tańszej od 
konkurentów lokalnych. Jednak  z drugiej strony, pojawiają się na rynku firmy typu „born global”, 
nastawione od początku swojej działalności na handel międzynarodowy76. 

 
Hiszpania nie jest dla Polski strategicznym partnerem handlowym i w jej obrotach zagranicznych 
polski rynek odgrywa niedużą rolę. Jednak do Hiszpanii eksportowane są przede wszystkim maszyny, 
urządzenia i inne wyroby przemysłowe, co stawia producentów urządzeń dla branży OZE na dobrej 
pozycji77. Zróżnicowany rynek odnawialnych źródeł energii, na którym firmy istnieją od wielu lat i nie 
brakuje dużych, międzynarodowych firm inwestujących na całym świecie jest otwarty na nowe 
działania i zmiany. Jako, że polski rynek dojrzał już do eksportu własnych rozwiązań i urządzeń 
należałoby nawiązać szerszą współpracę gospodarczą i wspierać ją na szczeblu międzyrządowym.  
 
 
 

6.2.3 Możliwości eksportu rozwiązań dla OZE do Włoch 

 
Podobnie jak w pozostałych krajach unijnych we Włoszech wprowadzono w 1991 r. taryfę feed-in po 
uchwaleniu pierwszej ustawy promującej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. System został 
wdrożony w latach 1992-1995, jednak zniesiono go w 1997 r., w ramach rządowej reorganizacji. 
Wprowadzony dekret Bersani w 1999 r. spowodował liberalizację rynku zielonej energii. Co więcej, 
dekret ten zachęcał do inwestycji w OZE poprzez wprowadzenie priorytetu dostępu odnawialnych 
źródeł do sieci. Dodatkowo, zaimplementowano system zobowiązań ilościowych dla energii 
odnawialnej nakładając na importerów i producentów obowiązek produkcji lub dostarczania energii z 
odpowiednim udziałem odnawialnych źródeł. Od 2002 r. we Włoszech obowiązuje system zielonych 
certyfikatów. Zobowiązanie ilościowe wynosi 2% rocznie w stosunku do wielkości produkcji energii w 
poprzednim roku Może ono być wypełnione poprzez budowę nowych instalacji, import zielonej 

                                                 
 
 
75 Renewables made in Spain. Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 2010: 19-23 
76 GreenEvo - rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii cz. I. Ministerstwo Środowiska. 2010:  
77 Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa. 2010: 73, 76 
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energii lub zakup certyfikatu, którego nominał wynosi 1 MWh. Zielone certyfikaty są wydawane przez 
włoski urząd energetyczny (GSE). Ostatnie zmiany prawne przeniosły obowiązek dostarczania 
odpowiedniej ilości energii odnawialnej z producenta na dystrybutora. Może to doprowadzić do 
handlu zielonymi certyfikatami pomiędzy producentami  energii odnawialnej a dystrybutorami. 
 
11% produkowanej we Włoszech energii odnawialnej stanowią razem energetyka wiatrowa i 
słoneczna, na trzecim miejscu znajdują się hydroelektrownie, które do niedawna stanowiły 
najważniejsze źródło zielonej energii. Wyznaczony dla Włoch cel osiągnięcia 17% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2020r. może okazać się zbyt wysoki (obecnie 
wskaźnik ten wynosi 7%), w związku z czym przewiduje się import tej energii np. z Płn. Afryki78. 
 
Energetyka wiatrowa 
 
Pozyskiwanie energii z wiatru we Włoszech sukcesywnie rośnie, począwszy od 2000 r. kiedy moc 
zainstalowana wynosiła 55 MW. Obecnie na terenie Włoch farmy wiatrowe mają łączną moc 4898 
MW79. Regionami, które przodują w produkcji energii z wiatru są Sycylia, Puglia i Kalabria. Szacuje się, 
że w 2009 r ponad 6 TWh energii elektrycznej zostało wyprodukowanej z energii wiatrowej. a tylko w  
drugiej połowie 2009 r oddano do użytku ok. 700 MW nowych mocy, co świadczy o wysokim tempie 
rozwoju tej branży80. 
 
Obecnie w sektorze energetyki wiatrowej zatrudnionych jest 15 tys. osób, co w tym tempie rozwoju 
pozwoli na zatrudnienie ponad 60 tys. osób do 2020 r. W 2007 r. Włosi przekroczyli ustanowiony 
przez siebie cel – 2500 MW zainstalowanej mocy do końca 2010r. Włoskie firmy wiatrowe skupiają się 
przede wszystkim na wprowadzaniu innowacji w dziedzinie małych elektrowni wiatrowych  
zwłaszcza w zakresie generatorów oraz  materiałów, z których produkowane są turbiny. Okazało się, 
że użycie innowacyjnych materiałów do produkcji turbin przyczynia się do likwidacji problemu 
funkcjonowania turbiny w warunkach niskich prędkości wiatru (na małych wysokościach).  
 
Energetyka słoneczna 
 
Pod względem zainstalowanej mocy w sektorze systemów fotowoltaicznych Włosi w 2008 r. byli na 
piątym miejscu na świecie (2% sumarycznej zainstalowanej mocy), za Niemcami, Hiszpanią, Japonią i 
Stanami Zjednoczonymi.81. Jednak energetyka solarna rozwija się bardzo intensywnie i staje się 
priorytetowym sektorem dla Włoch sprawiając, że mogą oni osiągnąć dominującą pozycję w Europie. . 
Włoski potentat firm energetycznych – Enel inwestuje w nowe technologie fotowoltaiczne proponując 
semikonduktor jako alternatywę dla silikonu oraz systemy odzyskiwania ciepła.  
 
Biorąc pod uwagę zainstalowaną moc systemów grzewczych opartych na energii pochodzącej z 
promieniowania słonecznego w 2008 r. Włosi znajdowali się na trzeciej pozycji w Europie (421 tys. 
m2). Dodatkowo, w 2009r. przyjęto nowe prawo dotyczące obowiązku instalacji kolektorów 
słonecznych podgrzewających wodę w nowych budynkach (50% gorącej wody powinno pochodzić z 
tego źródła), jednakże tylko 7 z 253 miast wdrożyło ten zapis82. Sektor energetyki słonecznej jako 
priorytetowy dla włoskiej energetyki zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców 
tworząc możliwości importu do Włoch urządzeń i komponentów. Włoski plan działań w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku przewiduje największy w calej UE przyrost mocy 
zainstalowanej w termicznych kolektorach słonecznych, a tamtejszy rynek ma niskie pokrycie 
dostawą urządzeń produkowanych we Włoszech. 

 
 

                                                 
 
 
78 Renewable energy report. Renewable Energy Markets. 211, 9, 2010: 13 
79 Eolico. Raporto statistico 2009. Gestore dei Servizi Energetici 
80 Global Wind 2009 Report. Globar Wind Energy Council, 2010: 46-47 
81 Technology Roadmap. Solar photovoltaic energy. International Energy Agency. 2010: 10 
82 Solar Thermal Barometer. EurObserv’ER 2010 
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Energia pochodząca z biomasy 
 
Na podstawie danych z 2008 r. Włochy zajmowały odległą, 11 pozycję na rynku produkcji energii z 
biomasy stałej (1707 Mtoe). Można jednak zauważyć pewne zainteresowanie rozwojem tego sektora. 
We Włoszech zainstalowano około 800 tys. domowych spalarni peletu dla urządzeń grzewczych, a 
konsumpcja energii pochodzącej z tego źródła wzrosła z  150 tys ton w 2001 r. do 800 tys. ton w 
2008r. Wynika to pośrednio z krótkiego sezonu grzewczego we Włoszech, który wynosi 120 dni i nie 
wymaga dużych systemów centralnego ogrzewania83. Krajowym liderem w tej branży jest Puglia, gdzie 
w 2008r. wyprodukowano 695 GWh energii cieplnej. Jednak niewykorzystany potencjał stanowi 72% 
rynku, a brak odpowiednich informacji i statystyk utrudnia ocenę powodzenia nowych inwestycji. W 
związku z małym rozwojem tej branży oraz jej wysokim potencjałem pojawiają się nowe możliwości 
inwestycyjne dla zagranicznych przedsiębiorców84. 

 
Energia pochodząca z biogazu 
 
We Włoszech produkcja biogazu intensywnie rośnie, pozwalając na zajęcie przez nie 4 miejsca wśród 
państw Unii Europejskiej (410 ktoe). Jednak dzieli je bardzo duża odległość (blisko 4000 ktoe)od 
pierwszych w rankingu Niemiec.85. W 2007 r. na terenie Włoch znajdowało się 185 biogazowni i dla 
80% z nich paliwo stanowiły odpady z upraw rolnych. Większość z nich jest umiejscowiona na 
północy kraju, ze względu na liczne gospodarstwa rolne w rejonach Lombardii lub Veneto86. W 
związku z wymaganiami UE zauważono konieczność wprowadzenia nowych przepisów prawnych 
zmieniających definicję odpadów z gospodarstw rolnych, które stająsię pełnowartościowym źródłem 
energii, co mogłoby zintensyfikować rozwój branży.  

 
Elektrownie wodne 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną we Włoszech jest zaspokajane w 15% przez elektrownie 
wodne. W związku z tym, że rynek tej branży jest już rozwinięty firmy skupiają się na rozwoju 
obecnych technologii. Przykładowo włoska firma Enel posiada 270 małych elektrowni wodnych o 
łącznej mocy 1509 MW. Dobrze rozwinięty sektor hydroelektrowni jest wynikiem długoletnich 
doświadczeń i inwestycji od ponad stu lat.  

 
Mimo wysokiego rozwoju przemysłowego Włoch wiele regionów odbiega od ogólnego poziomu kraju. 
Przykładowo Puglia, gdzie kilka lat temu bezrobocie wynosiło 15%, dzięki wsparciu ze strony rządu 
wyszła z kryzysu poprzez zmiany strukturalne wprowadzone w lokalnym przemyśle. Zainwestowano 
w nowe technologie i nowoczesny handel oraz usługi w związku z przyjętym planem energetycznym w 
2007 r., który jasno nałożył cele dla poszczególnych sektorów energetyki. Dzięki temu region stał się 
atrakcyjny dla inwestorów, co spowodowało wdrożenie nowych technologii związanych z 
odnawialnymi źródłami energii. Stworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych, poprzez 
dostosowanie prawa oraz wsparcie finansowe ze środków publicznych może pomóc w większym 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, przyczyniając się do ochrony środowiska oraz rozwoju 
regionu. 

 
Włochy są dla Polski ważnym partnerem handlowym będąc na trzeciej pozycji wśród państw 
eksportowych (6,9% ogółu eksportu). Do Włoch eksportowane są w szczególności towary 
przemysłowe, maszyny oraz urządzenia, co dla producentów części instalacji związanych z 
odnawialnymi źródłami energii jest bardzo istotne87. Potrzeby rynku energetyki słonecznej, spalania 
biomasy lub produkcji biogazu mogą być dobrym celem eksportowym urządzeń potrzebnych do 

                                                 
 
 
83 Solid Biomass Barometer. EurObserv’ER 2010 
84 Biomass Logistic & Trade Centres. 3 steps  for successfull project realization. L'Associazione Italiana Energie Agroforestali. 
2010 
85 Biogas Barometer. EurOserv’ER 2010 
86 Sergio Piccinnini. State of the art of biogas In Italy. Research Centre on Animal Production – CRPA. 2008 
87 Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa. 2010: 37, 143  
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korzystania z OZE. W przeciwieństwie do branży małych elektrowni wodnych producenci np. kotłów 
na biomasę mogliby rozpocząć działalność eksportową. Zarówno rynek polski jak i włoski są na tyle 
dojrzałe aby móc rozpocząć współpracę w zakresie handlu urządzeniami lub technologicznymi 
rozwiązaniami z dziedziny odnawialnych źródeł energii.   
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7 AKTUALNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWEGO WSPARCIA 
PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH PRODUKCJĄ ROZWIĄZAŃ 
DLA OZE  

 

7.1 Fundusze strukturalne i spójności  

 
Ze względu na harmonogram okresu programowania 2006-2013 należy podkreślić, że aktualnie 
fundusze przeznaczone na wsparcie finansowe przedsiębiorców w sektorze energetyki odnawialnej 
zostały już w większości rozdysponowane.   

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Przełomem bardzo długo wyczekiwanym przez producentów było uruchomienie działania Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł 
energii”. Jest to pierwsza próba zaadresowania wsparcia krajowego bezpośrednio dla przedsiębiorstw 
działających na rzecz produkcji wyłącznie urządzeń, ale dla praktycznie wszystkich rodzajów OZE.  
Zgodnie z opisem programu wnioski konkursowe dotyczą budowy nowoczesnych linii 
technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane  do produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. Konkurs został ogłoszony na jesieni 
2010r., po zamknięciu wszystkich innych konkursów POIŚ z lat 2009/2010 dotyczących  wsparcia 
inwestycji w bezpośrednie wytwarzanie zielonej energii i biopaliw.  Była to jedyna edycja tego 
konkursu. Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest 
kwota 104,5 mln zł. Minimalna wartość projektu to 8 mln zł, co oznacza, że dofinansowanie może 
otrzymać najwyżej 13 projektów. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30  mln zł. Wg 
informacji przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki (jednostkę wdrażającą) na konkurs 
wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 172,6 mln zł. 
Mikroprzedsiębiorcy złożyli 3 wnioski o dofinansowanie, 3 wnioski złożyły również małe 
przedsiębiorstwa, 4 wnioski zostały złożone przez średnie przedsiębiorstwa oraz 5 projektów przez 
duże przedsiębiorstwa. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Zainteresowaniem wśród producentów sektora OZE cieszyły się konkursy o charakterze 
horyzontalnym (bez preferowania poszczególnych branż) w ramach działania: 4.4 „Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale innowacyjnym” oraz działanie 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe 
oraz wdrożenie wyników tych prac” - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). W 
chwili obecnej brak jest informacji o terminach ogłoszenia następnych konkursów, ze względu na 
wyczerpanie dostępnych środków finansowych.  W ramach pierwszego wymienionego działania 
otrzymać dofinansowanie można było na:  

• Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, 
produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne 
stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata).  

• Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych.  
• Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.  

W przypadku działania 1.4-4.1 składane były wnioski na projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie 
projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone 
przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu i przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie 
wyników prac badawczo-rozwojowych.   

Z programów POIG skorzystali m.in. przedsiębiorcy z sektora energetyki słonecznej termicznej, np.  
firma WATT w ramach działania 4.4 zbudowała halę produkcyjną wraz z uruchomieniem 
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automatycznej linii do produkcji kolektorów słonecznych, kwota dofinansowania wyniosła ok. 20 mln 
zł. Firma Sunex z kolei skorzystała z działania 1.4-4.1 w ramach którego przygotowała wniosek :  
„Wdrożenie nowych rozwiązań z zastosowaniem technologii TOX oraz innych ulepszeń w procesie 
produkcji kolektora słonecznego”. Kwota dotacji wyniosła: 1,9 mln zł, a wartość projektu: 3,8 mln zł.  

W POIG zdefiniowano także działanie 4.3 „Kredyt technologiczny”, w ramach którego przedsiębiorcy 
mogą zaciągać kredyt w wybranych bankach komercyjnych  na zakup nowych technologii. Nabór trwa 
w trybie ciągłym i prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dofinansowanie 
wypłacane jest w postaci premii technologicznej stanowiącej spłatę części kapitału kredytu 
technologicznego. BGK wypłaca premię technologiczną do wysokości odpowiadającej wartości netto 
sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że nie 
może ona przekroczyć pułapów wsparcia  zgodnych z mapą pomocy publicznych i kwoty 4 mln zł. 
Jednym z wymogów jest posiadanie przez przedsiębiorcę 25% kosztów kwalifikowanych.  

Regionalne Programy Operacyjne 

W każdym z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dostępne były działania 
dotyczące wsparcia przedsiębiorczości i działań innowacyjnych (badawczo-rozwojowych) i w ramach 
takich działań przedsiębiorcy z sektora OZE mogli starać się o dofinansowanie. Np. RPO województwa 
mazowieckiego: Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”, w ramach którego mogły być wspierane 
projekty dotyczące usług doradczych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego 
produktu lub usługi; systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie 
certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, ponadto: zakup maszyn i urządzeń do prowadzenia 
prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa. 
 
Jednakże w żadnym z poszczególnych RPO nie były przewidziane specjalne konkursy na działalność 
związaną bezpośrednio z produkcją urządzeń w sektorze OZE.  Wysokość dofinansowania i 
minimalna/maksymalna wartość projektu ustalana jest indywidualnie w każdym programie.  
  
Interesującą propozycją dla przedsiębiorców z sektora produkcji urządzeń dla OZE okazały się te 
działania RPO, dzięki którym możliwe jest uzyskanie wsparcia na udział w targach 
międzynarodowych. Sektor energetyki słonecznej termicznej, który przoduje w eksporcie produktów 
często korzysta z takich możliwości, np. firma Sunex (dofinansowany udział w targach: Intersolar  w 
Monachium, Genera w Madrycie, REX w Lyonie i inne), Ensol (Aqua-Therm w Pradze), Watt (Intersolar 
w Monachium) , Hewalex (MCE w Mediolanie).   
 
 

7.2 Programy wspierania eksportu  

 
Programy te adresowane są ogólnie do całego sektora przemysłowego, bez wyróżnienia w nich OZE 
jako konkretnej branży. Przedsiębiorcy oferujący urządzenia dla OZE mogą korzystać z tej formy 
wsparcia na zasadach ogólnych. 
 
Wsparcie dostępne jest w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Działaniem zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów: mających na celu zwiększenie udziału 
eksportu w całkowitej sprzedaży, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na 
rynkach zagranicznych oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. W ramach 
Działania 6.1 dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch 
kolejnych etapach: I – przygotowanie planu rozwoju eksportu, etap II – wdrożenie Planu rozwoju 
eksportu. Etapy te są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ warunkiem ubiegania się o dofinansowanie 
etapu drugiego, jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania planu (etapu 
pierwszego). Stopień wsparcia dla  I etapu – przygotowania planu rozwoju eksportu nie może 
przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, natomiast kwota 
wsparcia nie może przekroczyć 10 000 PLN. Stopień wsparcia dla etapu II – wdrożenia Planu rozwoju 
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eksportu, nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem, natomiast kwota wsparcia nie może przekroczyć 200 000 PLN. 
 
Wsparcie kierowane jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę  w kraju, 
którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia 
posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %. Budżet Działania wynosi 
121 840 000 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy 
aplikacyjnej w roku 2010 wynosiła 180 200 000.88 
 
Pod względem merytorycznym Plan Rozwoju Eksportu przygotowany przez wnioskodawcę musi 
zakładać skorzystanie z co najmniej jednego z poniższych instrumentów:  
• wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,  
• udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,  
• udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą,  
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów, produktów lub 

usług na wybrany rynek zagraniczny. 
 
Dodatkową punktację otrzymają projekty, jeżeli wnioskodawca: 
• dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produktów;  
• prowadzi lub finansuje badania i rozwój produktów;  
• posiada lub wszczął procedurę w sprawie uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego 
na wzór użytkowy lub wzoru przemysłowego;  
• planuje ponad 20% przyrost przychodów z eksportu produktów po realizacji projektu w 
okresie do 3 lat;  
• posiada akredytowane certyfikaty jakości w przedsiębiorstwie, Systemu Zarządzania BHP lub 
Systemu Zarządzania Środowiskowego 
 
Działania o charakterze promocyjnym prowadzone są także w ramach POIG w ramach poddziałania 
6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych oraz poddziałania 6.5.2 Wsparcie 
udziału przedsiębiorców w programach promocji. Promocja polskiej gospodarki na rynkach 
międzynarodowych ma na celu: wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach 
zagranicznych, poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, 
poprawę dostępu do informacji zarówno o Polsce jak i warunkach prowadzenia działalności 
gospodarczej poza  granicami Polski, rozwój branż priorytetowych z punktu widzenia realizacji 
projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2008-2015. Wizja projektu przewiduje 
przeprowadzenie badań wizerunkowych w krajach, które będą priorytetowymi rynkami docelowymi 
dla lokowania polskich wyrobów. Dzięki wynikom tych badań możliwe będzie zaprojektowanie i 
dostosowanie kampanii informacyjno promocyjnej, tak aby umożliwić spójną promocję polskich 
eksporterów w procesie ich umiędzynarodowienia, a w efekcie wypromować korzystny wizerunek 
Polski na arenie międzynarodowej. W oparciu o wyniki badań wizerunkowych opracowana zostanie 
koncepcja programu promocji zawierająca narzędzia i kierunki komunikacji, a także atrybuty marki 
Polska (np. logo, hasło promocyjne, itp.). Dla zapewnienia udziału przedsiębiorców w tych 
wydarzeniach udzielane będzie wsparcie na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w 
sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział 
przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.  
 
Poddziałanie 6.5.2 ma na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę 
wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych poprzez nawiązanie przez 
przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także wypromowanie polskich specjalności 
eksportowych. Program kierowany jest do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym 

                                                 
 
 
88 www.parp.gov.pl 
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programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. Do przedsiębiorców biorących 
udział w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym, 
kierowane będzie wsparcie programowe 6.5.2. Programy te wybrane zostaną przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego 6.5.1 POIG „Promocja 
polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”.  Branżowy program promocji będzie koncepcją 
obejmującą okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Programy promocji o charakterze ogólnym obejmowały 
będą jednorazowe imprezy promujące Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą, określone na 
liście programów promocji o charakterze ogólnym. Wielkość pomocy na udział w branżowym 
programie promocji nie może przekroczyć 60 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, kwoty 300 tys. zł. na udział w jednym branżowym programie promocji. Wielkość 
pomocy na udział w  programie promocji o charakterze ogólnym nie może przekroczyć 50 % 
poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, kwoty 25 tys. zł. na udział w jednym 
programie promocji o charakterze ogólnym.  
Wypada  jednak w tym miejscu podkreślić, że Ministerstwo Gospodarki wybrało 15 sektorów, które 
zostaną objęte bezpośrednim wsparciem w związku z realizacją „Branżowych programów promocji” w 
ramach Poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dokument 
został przyjęty przez kierownictwo MG 15 września 2010 r. Na podstawie przedstawionej listy MG 
ogłosi konkursy na najlepsze koncepcje branżowych programów promocji. Będą one jednocześnie 
harmonogramem działań promujących daną branżę oraz przedsiębiorców wokół niej skupionych. 
Wśród ww. branż nie ma energetyki odnawialnej, choć znajują się tam omawiane lub wspominane 
wcześniej w niniejszym opracowaniu takie pokrewne dla OZE przemysły jak przemysł obronny. 
  
Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 22 lipca 2010 r. zdecydowało, że wybrane targi i misje 
zostaną objęte wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-
2013 (PO IG). Resort zachęca do wzięcia udziału w konkursie na organizatora tych wydarzeń 
promocyjnych. Obecna lista takich przedsięwzięć nie zawiera imprez ważnych dla sektora OZE, 
jednakże Ministerstwo przewiduje poszerzenie listy o nowe wydarzenia promocyjne.  

Inicjatywą bardziej ukierunkowaną na przedsiębiorców z sektora OZE jest projekt GreenEvo (2010) - 
powstał z inicjatywy Ministerstwa Środowiska w celu zbadania potencjału i kompleksowego wsparcia 
polskich firm, które mają największe szanse skutecznie konkurować na globalnym rynku zielonych 
technologii. Fundatorem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach pierwszej edycji programu wyróżniono 28 firm, które uczestniczyły w Akceleratorze 
Zielonych Technologii GreenEvo. Laureatami zostało 13 firm wybranych z 8 podsektorów zielonych 
technologii, z których aż 4 wywodzą się z sektora OZE: trzy firmy produkujące kolektory słoneczne 
(Neonl, Sunex, Watt) i jedna produkująca brykieciarki (Biomasser). Przedsiębiorstwa otrzymały 
pomoc doradczo-szkoleniową m.in.: w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania 
funduszy oraz strategii działań marketingowych. Program ukierunkowany był na indywidualnie 
potrzeby uczestników, w celu wydobycia i wzmocnienia ich potencjału do wejścia na rynki 
międzynarodowe. Dodatkowo inicjatywa GreenEvo miała na celu identyfikację korzystnych kierunków 
ekspansji zagranicznej dla zielonych technologii. W ramach projektu przewidziano raporty i 
opracowania merytoryczne, których część jest dostępna na stronie internetowej programu 
http://www.greenevo.gov.pl. Przedsiębiorstwa mogły m.in. brać udział w zagranicznych misjach 
handlowych oraz korzystać ze wsparcia organizacyjnego na międzynarodowych targach 
przemysłowych. Mogły też ubiegać się o dofinansowanie związane z pokryciem kosztów tych działań 
w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo 
Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Ministerstwo Środowiska zaprosiło do współpracy inne instytucje (Urząd Patentowy 
RP, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), agencje (Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości) i resorty (resort gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego). 
Podczas pierwszej edycji Programu GreenEvo  przeprowadzono siedem szkoleń i przeszkolono blisko 
160 osób. Planowane są kolejne edycje. 
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7.3 Krajowe programy badawczo rozwojowe  

 
Przemysł energetyki odnawialnej, oprócz wsparcia przedmiotowego w ramach pomocy publicznej 
związanej z ochroną środowiska, może korzystać także z finansowych instrumentów wsparcia na 
podniesienie innowacyjności. Instrumentem wsparcia skierowanym do sektora MŚP, w tym 
producentów działających w energetyce odnawialnej,  powołanym w strukturze Naczelnej Organizacji 
Technicznej jest dofinansowanie działalności innowacyjnej w ramach tzw. projektów celowych. 
Dofinansowanie odbywa się ze środków budżetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zgodnie z regulaminem obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2010r. dofinansowaniem objęte są badania 
przemysłowe89 oraz  prace rozwojowe90. Maksymalny próg dofinansowania wynosi dla badań 
przemysłowych 80%, a dla prac rozwojowych 60%, w zależności  od tego, czy przedsiębiorca 
współpracuje z instytucją badawczo-rozwojową, lub też jest to przypadek badań przemysłowych, 
kiedy wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane w „mediach techniczno-naukowych” (konferencje  
techniczne i naukowe, czasopisma, portale tematyczne).  W obecnej edycji nabory ogłaszane są 
cyklicznie do końca 2013r.  
 
Działaniem, które jest obecnie w gestii dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest 
Inicjatywa Technologiczna, w skrócie IniTech, będąca modyfikacją działań, które wcześniej były znane 
pod nazwą „Wędka Technologiczna”.  NCBiR ogłosiło jeden konkurs w 2009r. w ramach którego było 
możliwe sfinansowanie projektów w dowolnej fazie rozwoju, zarówno części badawczej łącznie z fazą 
przygotowawczą, jak również tylko etapu drugiego polegającego na przygotowaniu technologii do 
wdrożenia. W ramach fazy pierwszej - części badawczej  przedsiębiorcy zobligowani byli do 
przedstawienia swych projektów w taki sposób, aby spełniały wymagania poszczególnych badań 
określonych w ustawie o zasadach finansowania nauki. Obecnie NCBiR rozważa ogłoszenie następnej 
edycji Initech. 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), 
powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej 
państwa. Jednym z Programów strategicznych realizowanych przez NCBiR jest Program 
Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii. Celem programu jest opracowanie rozwiązań 
technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia założeń Strategii 3x20 Unii 
Europejskiej  (poprawa efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej 
do 20% i redukcja emisji CO2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.). 
Program ma być istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań naukowych i technologii 
konwencjonalnych (węglowych) oraz OZE. Planowany budżet programu wynosi 300 mln zł. Wśród 4 
wymienionych w Programie zadań badawczych występuje również Opracowanie zintegrowanych 
technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.  
 
W projektach realizowanych w ramach Programu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa z branży OZE. 
W czerwcu 2010 roku, w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 
odbyła się inauguracja realizacji projektu pt.: „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania 
paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”, o całkowitym budżecie 110 mln zł.  
 
 
 

                                                 
 
 
89 Badania przemysłowe  mają na celu opracowanie wyników badań naukowych, które w dalszej kolejności mogą być użyte w 
pracach rozwojowych 
90 Prace rozwojowe mają na celu przekształcenie wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, 
zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, lub procesów włączając w to wykonanie prototypu nieprzydatnego 
komercyjnie 
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7.4 Programy ramowe i celowe UE  

 
Odnawialne źródła energii stanowią jeden z priorytetów badawczych w UE. 7 Program Ramowy w 
zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i 
kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) 
o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardy Euro. 7PR składa się z czterech programów 
szczegółowych , uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i 
działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).  W ramach programu Współpraca 
(COOPERATION) jednym z 10 priorytetów jest „Energia”.  Celem, który ma być osiągnięty w ramach 
priorytetu jest przekształcenie obecnego systemu energetycznego w system bardziej zrównoważony, 
w mniejszym stopniu oparty na paliwach importowanych, a w większym stopniu - na zróżnicowanych 
źródłach i nośnikach energii nie powodujących zanieczyszczeń, w szczególności na odnawialnych 
źródłach energii. Wspierane będą działania w kierunku wzmacniania efektywności energetycznej, 
między innymi poprzez racjonalizację zużycia i magazynowania energii. Działania te mają stanowić 
odpowiedź na pilne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian klimatu, przy jednoczesnym 
wzmacnianiu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. 
 
Działania w ramach priorytetu Energia 
• Wodór i ogniwa paliwowe - zapewnienie trwałych technologicznych podstaw na rzecz 

konkurencyjnego przemysłu ogniw paliwowych i wodoru (głownie z OZE – przyp. aut.) w UE; 
• Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - wzrost ogólnej wydajności 

przetwarzania, efektywności i niezawodności oraz zmniejszenie kosztów produkcji energii 
elektrycznej z lokalnych odnawialnych źródeł energii, w tym odpadów; 

• Produkcja paliw odnawialnych - udoskonalanie i redukcja jednostkowych kosztów paliw stałych, 
płynnych i gazowych (łącznie z wodorem) otrzymywanych z odnawialnych źródeł energii, w tym z 
biomasy i odpadów; 

• Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia - wzrost wydajności oraz 
redukcję kosztów aktywnego i pasywnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących odnawialne 
źródła energii; 

• Inne pokrewne dla OZE  takie jak: Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w 
celu bez emisyjnego wytwarzania energii, Czyste technologie węglowe, Inteligentne sieci 
energetyczne, Efektywność energetyczna i energooszczędność, Wiedza na rzecz polityki 
energetycznej; 

 
 
 
Tabela 7.1 Projekty sfinansowane w dotychczasowych konkursach 7 Programu Ramowego wg. 
Technologii (nie został jeszcze zakończony konkurs dotyczący technologii zielonego ciepła i chłodu) 

Technologia Liczba projektów Całkowity budżet 
(mln. EUR) 

Fotowoltaika 20 90 
Energia słoneczna elektryczna (CSP) 8 60 
Bioenergetyka 44 185 
Energetyka wiatrowa 11 47 
Energia oceanu 6 28 
Energia geotermalna 2 10 
Energetyka wodna 2 6 
Energia słoneczna dla ogrzewania i chłodzenia 8 24 
Technologie czystego węgla 29 117 
Inteligentne sieci energetyczne 20 150 
Efektywność energetyczna 20 100 
Badania socjoekonomiczne 8 16 
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Priorytet Energia zarządzany jest wspólnie przez Dyrektoriat Generalny ds. Badań i rozwoju (DG 
RTD), który odpowiada za działania o charakterze długookresowym i badawczym i Dyrektoriat 
Generalny ds. Energii (DG ENER), odpowiadający za finansowanie projektów demonstracyjnych, dla 
technologii bliskich rynku. Projekty finansowane są na zasadach konkursowych, przy czym rocznie 
ogłaszane są 2 konkursy (badawczy i demonstracyjny). Szczegółowy zakres konkursu wraz z 
wymaganiami odnośnie składanych projektów jest każdorazowo podawany w oficjalnym ogłoszeniu 
konkursu („call for proposal”).  Informacje te można znaleźć m.in. na stronie internetowej 
cordis.europa.eu/fp7 oraz na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. 
Szacuje się, że do 2013 roku budżet dostępny w priorytecie Energia wyniesie 700 mln EUR. 
Około 43% ogólnej liczby uczestników projektów 7 Programu Ramowego stanowią partnerzy 
przemysłowi, którzy w zakończonych konkursach otrzymali prawie połowę dostępnego budżetu. 
Dominują oni wśród partnerów projektów demonstracyjnych, gdzie od kilu lat ich liczba 
systematycznie rośnie (rys. 7.1). 17.9% uczestniczących stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENER
2007

ENER
2008

ENER
2009

RTD
2007

RTD
2008

RTD
2009

RTD
2010

Inni

Instytucje publiczne

Centra badawcze

Uczelnie

Przemysł

 
Rys. 7.1 Uczestnictwo w dotychczasowych konkursach 7PR , wg. typu uczestnika.  
 
Oczekuje się, że w kolejnych konkursach kontynuowany będzie nacisk na uczestnictwo partnerów 
przemysłowych, zwłaszcza z sektora wytwarzania urządzeń dla OZE. Taka polityka zgodna jest z 
ogłoszonym przez UE Strategicznym Planem na Rzecz Technologii Energetycznych  (SET-Plan).   
Niestety, z dotychczasowych statystyk priorytetu Energia, w porównaniu z innymi krajami UE, Polska 
wypada bardzo niekorzystnie, zwłaszcza w kategorii liczby uczestników przypadających na 1 milion 
mieszkańców danego kraju (rys. 7.2).  
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Rys. 7.2 Uczestnictwo w 7 PR wg. krajów, ogólna liczba uczestników oraz liczba uczestników na milion 
mieszkańców. 
 
Według danych Krajowego Punktu Kontaktowego, w dotychczas ogłoszonych konkursach 
uczestniczyło 169 projektów z obszaru Energia z co najmniej jednym partnerem z Polski, z czego 
dofinansowanie otrzymało 28.  Brak szczegółowych statystyk na temat zainteresowania 
uczestnictwem w programach ramowych wśród polskich przedsiębiorstw z branży OZE. Ogólne 
statystyki 7 Programu Ramowego mówią o 16% uczestników z sektora przemysłowego91 , jednakże 
wg. dostępnych informacji brak jest w dotychczas sfinansowanych projektach priorytetu „Energia” 
polskich przedsiębiorstw produkujących na rzecz OZE. Należy podkreślić, że  rozwijanie produktów 
dla sektora OZE, mających charakter innowacyjny powinno być jednym z priorytetów polskiego 
sektora przemysłowego.  Bez tego rodzaju oferty produktowej trudno sobie obecnie wyobrazić szersze 
zaistnienie na wymagającym i rozwiniętym rynku UE.  7 Program Ramowy mógłby być znaczącym 
wsparciem w tym obszarze, konieczna jest jednak intensyfikacja działań na rzecz uczestnictwa 
polskich partnerów przemysłowych w projektach.  
 
Wsparciu przedsiębiorców z sektora OZE służyć mogą również programy Europejskiej 
Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji (ang. EACI, Executive Agency for 
Competitiveness & Innovation) 
 
Komisja Europejska powołała Agencje Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji w celu  
wspierania projektów służących integracji działań dotyczących konkurencyjnych i innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz korzystania w przyszłości z czystszej energii. Agencję tworzy międzynarodowy 
zespół specjalistów w dziedzinie energii, ochrony środowiska, wsparcia dla firm, transportu 
multimodalnego, komunikacji i finansów.  
 

                                                 
 
 
91 www.kpk.gov.pl 
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Głównymi programami EACI są: 
 
Program Inteligentna Energia – Europa  (ang. Inteligent Energy Europe) 
 
Program został powołany do życia, z uwagi na wyzwania z jakimi musi zmierzyć się Unia Europejska w 
kontekście rozwoju niskowęglowych gospodarek. Celem programu jest wspieranie działań służącym 
przede wszystkim realizacji tzw. działań miękkich (nie inwestycyjnych) między innymi: ograniczania 
barier rynkowych dla rozwoju technologii niskowęglowych, zmiana zachowań konsumentów, 
stworzenie bardziej korzystnych warunków prowadzenia działalności przez rosnącą efektywność 
energetyczną i odnawialne źródła energii, itd. 
W latach 2007 i 2013 około 730 milionów Euro zostanie wydatkowane na finansowanie projektów 
europejskich w celu promowania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz 
tworzenia lokalnych i regionalnych agencji energetycznych. Dotychczas ze środków programu 
sfinansowano ponad 400 projektów europejskich oraz ponad 60 lokalnych i regionalnych agencji 
energetycznych.  
 
Program Sieć Europejskich Przedsiębiorców (ang. Enterprise Europe Network) 
 
Enterprise Europe Network jest największą siecią punktów kontaktowych udzielającą informacji i oraz 
porad dla przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP) na temat rynków europejskich. 
Program ma na celu promocje konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw na rynkach Europy 
oraz poza nią. W punktach kontaktowych dostarczane są szczegółowe informacje nt. prawodawstwa w 
krajach UE, udzielana jest pomoc w zakresie znalezienia partnerów handlowych oraz pomoc w 
zakresie informacji o możliwych źródłach finansowania projektów. Obecnie funkcjonuje już ponad 600 
lokalnych punktów kontaktowych, zatrudniających prawie 3000 doświadczonych pracowników.  
 
Program Innowacje ekologiczne (ang. Eco-innovation) 

Program ma na celu wspieranie wzorców konsumpcji i produkcji, jak również  wprowadzania na 
rynek technologii, produktów i usług o ograniczonych negatywnym wpływie na środowisko naturalne. 
Środowisko biznesowe oraz naukowe mają być motorem dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań, 
służących lepszemu korzystaniu z zasobów środowiska i ograniczenia negatywnych skutków ich 
zagospodarowania. Oprócz korzyści dla środowiska, bardzo istotnym będą korzyści gospodarcze. 
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych i ekologicznych produktów oraz technologii. W latach 2008 – 
2013 blisko  200 milionów euro będzie wydatkowane na finansowanie projektów, służących poprawie 
innowacyjności ekologicznej w Europie. 

Program Marco Polo (ang. Marco Polo) 
 
Europejski program Marco Polo jest związany przede wszystkim ze wspieraniem wydajnych i 
niskoemisyjnych inwestycji transportowych. W latach od 2008 do 2013 będzie wydatkowane na ten 
cel ponad 450 milionów euro. 
 
7.5 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE 

 

KUKE S.A. jest firmą ubezpieczającą transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, od 1991 roku 
oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Działalność firmy skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z 
odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. 

Firma proponuje następujące produkty: 

Pakiet - ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych 

Pakiet daje możliwość ubezpieczenia jedną polisą wszystkich należności handlowych od kontrahentów 
krajowych i/lub zagranicznych z większości krajów świata. Umowa ubezpieczenia tworzona jest 
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wspólnie z adresatem tak, aby była w pełni dopasowana do profilu działalności i potrzeb Państwa 
firmy. Adresatem ubezpieczenia są wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które realizują sprzedaż 
krajową, lub eksportową w kredycie kupieckim. Zaletą ubezpieczenia niewątpliwie jest fakt iż KUKE 
jedną polisą ubezpiecza wszystkie należności krajowe i/lub eksportowe, ponadto umożliwia włączenie 
do umowy nowych kontrahentów w trakcie jej trwania, umożliwia ubezpieczenie kontrahentów 
samodzielnie ocenionych przez klienta, wypłaca odszkodowanie w przypadku braku płatności za 
towary lub usługi, windykuje wszystkie należności od objętych ochroną kontrahentów, a za odzyskanie 
ubezpieczonych należności nie pobiera żadnej opłaty, oraz umożliwia objęcie ochroną należności 
powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Należy tutaj też dodać, że polisa umożliwia 
pozyskanie kredytu lub finansowania w drodze faktoringu, ponieważ może ona stanowić ich 
zabezpieczenie. 

 
 

Polisa na Wschód – ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych od ryzyka 
nierynkowego 

Polisa na Wschód umożliwia ubezpieczenie należności w kredycie kupieckim od kontrahentów z krajów 
o podwyższonym ryzyku politycznym. Jak wiadomo decyzje polityczne tych krajów mogą mieć istotny 
wpływ na funkcjonowanie gospodarki i w konsekwencji stwarzać bariery i ograniczenia w realizacji 
kontraktów handlowych. Polisa ta chroni firmę od opóźnień w regulowaniu zobowiązań, 
niewypłacalności kontrahentów, czy też od nagłych zmian w sytuacji politycznej krajów o 
podwyższonym ryzyku politycznym. Adresatem ubezpieczenia są wszystkie polskie przedsiębiorstwa, 
które realizują sprzedaż eksportową polskich towarów i usług w kredycie kupieckim. Zaletą „Polisy” jest 
możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta, przejrzysty system opłat składki, skuteczna 
windykacja wszystkich zaległości, wypłacanie nawet najmniejszej kwoty odszkodowania oraz 
umożliwienie włączenia nowych kontrahentów w trakcie jej trwania. Polisa ułatwia również pozyskanie 
kredytu lub finansowania w drodze faktoringu, gdyż może stanowić ich zabezpieczenie. 

 

Europolisa - ubezpieczenie należności krótkoterminowych 

Europolisa przeznaczona jest dla małych przedsiębiorstw. Pozwala na utrzymanie płynności finansowej, 
co jest szczególnie ważne na początkowym etapie rozwoju każdej firmy. Europolisa daje też ochronę 
realizowanym transakcjom handlowym, daje możliwość ubezpieczenia pojedynczych kontrahentów, 
zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami 
krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Rosji, Ukrainy, Białorusi). Europolisa zwiększa szanse na 
pozyskanie zamówień, daje też możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych warunków płatności. 
Eliminuje koszty sprawdzania i nadzorowania sytuacji finansowej kontrahentów oraz koszty windykacji 
co wpływa na obniżenie kosztów działalności firmy. Adresatem ubezpieczenia są przedsiębiorcy 
rozpoczynający działalność handlową lub prowadzących sprzedaż na niewielką skalę. Polisa ta zapewnia 
bezpieczeństwo: firmom, które realizują sprzedaż tylko na rynku krajowym pod warunkiem, że jej 
wysokość za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych, firmom, które prowadzą sprzedaż na 
rynkach krajowym i zagranicznych z zastrzeżeniem, że ich sprzedaż za ostatnich 12 miesięcy nie 
przekroczyła 5 mln złotych w kraju i 1 mln euro w eksporcie, oraz eksporterom, których wysokość 
obrotów do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln euro rocznie, niezależnie 
od wielkości sprzedaży realizowanej w kraju. 

 

Ubezpieczenie kredytu dostawcy – ubezpieczenie kontraktów eksportowych z terminem odroczenia 
płatności dwa i więcej lat 

KUKE proponuje z ubezpieczenia kredytu dostawcy, które jest jednym z możliwych  rozwiązań 
zapewniających bezpieczeństwo średnio- i długoterminowych transakcji handlowych, propozycja 
skierowana jest dla przedsiębiorstw realizujących kontrakty eksportowe z odroczonym terminem 
płatności dwa i więcej lat. Stawka za ubezpieczenie uzależniona jest od ryzyka kraju dłużnika, rodzaju 
dłużnika lub gwaranta ( publiczny prywatny), okresu dostaw lub realizacji usług oraz zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej, długości okresu spłaty odroczonej należności. Stawka ubezpieczeniowa, zgodnie z 
przyjętymi zasadami, jest zharmonizowana z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które 
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przystąpiły do tzw. Consensusu OECD. Adresatem ubezpieczenia jest każdy polski przedsiębiorca 
planujący sprzedaż eksportową polskich towarów i usług, gdzie termin płatności wyniesie dwa i więcej 
lat. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość wpłaty odszkodowania w walucie kontraktu eksportowego, 
minimalne ryzyko utraty należności, ubezpieczenie zarówno ryzyka braku zapłaty ze strony 
kontrahenta zagranicznego, jak i ryzyka braku zwrotu kosztów poniesionych przez eksportera przed 
wysyłką towarów lub realizacją usług w przypadku jednostronnego zerwania kontraktu przez partnera 
handlowego, ubezpieczenie międzynarodowych projektów eksportowych realizowanych przez 
eksporterów z kilku krajów w ramach jednej polisy, oraz warunki ubezpieczenia dostosowane do 
międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską. 

 
Nowe Rynki – ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu 

Ubezpieczenia wspierające polskie przedsiębiorstwa w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i 
umożliwiające ochronę przed niepowodzeniami działań zmierzających do zawarcia kontraktów z 
partnerami zagranicznymi. Jest to jedyne ubezpieczenie w Polsce o podobnym charakterze. Nowe Rynki 
pozwalają objąć ubezpieczeniem koszty i wydatki związane z wejściem na jeden lub kilka wybranych 
rynków spośród większości krajów świata, wysokość stawki  ubezpieczeniowej wynosi 3% 
ubezpieczonego budżetu kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu przyznanego na dany rok. 
Adresatem ubezpieczenia są polskie przedsiębiorstwa, które: realizują eksport polskich towarów lub 
usług, prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 lata, prowadzą sprawozdawczość w oparciu o 
ustawę o rachunkowości. Zaletą ubezpieczenia jest okres ubezpieczenia trwający do 4 lat dający 
możliwość realizacji długofalowej strategii przedsiębiorstwa promowania produktów lub usług na 
danym rynku zagranicznym, zachowanie płynności podczas ponoszenia kosztów związanych z wejściem 
na nowe rynki, łagodzenie obciążeń finansowych związanych z uczestnictwem w targach, tworzeniem 
przedstawicielstw, adaptacją towarów, reklamą, poradami prawnymi, przygotowaniem ofert,  pobytem 
na zagranicznych rynkach itp. 

 

Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą 

Inwestycją bezpośrednią nazywamy przedsięwzięcie prowadzone w celu ustanowienia trwałych (na 
okres co najmniej trzech lat od rozpoczęcia dokonywania nakładów) i bezpośrednich więzi 
ekonomicznych przejawiających się w prowadzeniu przedsiębiorstwa przez inwestora lub na 
wywieraniu przez niego skutecznego wpływu na przedsiębiorstwo prowadzone przez inną osobę, a 
także na rozporządzaniu majątkiem posiadanym w wyniku dokonanych nakładów (w formie nakładów 
pieniężnych, rzeczowych lub nakładów w postaci wartości niematerialnych i prawnych) lub w wyniku 
prowadzenia przedsiębiorstwa. Inwestycja bezpośrednia może również polegać na prowadzeniu 
oddziału zarejestrowanego za granicą lub przedstawicielstwa, o ile ma wyodrębnione aktywa i kapitały 
w księgach inwestora. 

Adresatem ubezpieczenia są przedsiębiorcy krajowi, czyli mający miejsce zamieszkania (osoby 
fizyczne) lub siedzibę (osoby prawne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Korporacja obejmuje ubezpieczeniem inwestycje bezpośrednie: niezwiązane z działaniem polegającym 
na przekupstwie zagranicznego funkcjonariusza publicznego, takie, które nie dotyczą produkcji 
środków halucynogennych, sprzętu militarnego, narkotyków, lub innych podobnie działających 
środków, ponadto ubezpieczeniem objęte są nowe inwestycje, czyli dokonywane przez inwestora po 
złożeniu wniosku o ubezpieczenie inwestycji bezpośredniej za granicą i dokonaniu opłaty za jego 
rozpatrzenie, nakłady dokonane wcześniej mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie w 
uzasadnionych przypadkach, inwestycje długoterminowe, czyli takie, które nie zostaną zbyte lub 
zakończone przez inwestora w inny sposób w ciągu trzech lat od ich rozpoczęcia. Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje straty poniesione w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za 
granicą będące następstwem zdarzeń określanych jako ryzyko polityczne, do których zalicza się: 
uniemożliwienie transferu zysków przez państwo, w którym jest realizowana inwestycja lub 
ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego, wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
działań wojennych, zamieszek, powstanie rewolucji, sabotażu, działań terrorystycznych lub zamachu 
stanu, wypowiedzenie umowy w wyniku wydania lub zmiany aktów prawnych lub decyzji przez 
państwo, w którym jest realizowana inwestycja, oraz wywłaszczenie wynikające z działania państwa, 
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w którym jest realizowana inwestycja. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres realizacji 
inwestycji, podczas którego inwestorowi po każdym rocznym okresie ubezpieczenia przysługuje 
prawo nie przedłużenia umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być zawarta maksymalnie 
na okres 15 lat. 
 
Gwarancje Ubezpieczeniowe 
 
Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy składają oferty na realizację usług czy inwestycji lub startują w 
przetargach i planują zawarcie kontraktu na dostawę towarów KUKE przygotowało szeroką gamę 
gwarancji: gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja usunięcia 
wad i usterek czy też gwarancja zapłaty wadium. Gwarancje ubezpieczeniowe umożliwiają 
przedsiębiorcy uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie, pozwalają przedsiębiorcy uniknąć 
angażowania własnych środków pieniężnych, oraz pozwalają na spełnienie wymagań kontrahentów 
żądających przedstawienia zabezpieczenia realizacji kontraktu lub usunięcia wad i usterek w okresie 
rękojmi. Adresatem gwarancji są wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w przetargach i realizujący 
kontrakty na dostawę towarów lub usług. Wynagrodzenia za udzielenie gwarancji negocjowane jest 
indywidualnie i zależy od rodzaju zastosowanych zabezpieczeń, oraz od sumy gwarancyjnej. 

 

7.6 Europejski Bank Inwestycyjny 

 
Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) jest instytucją finansową Unii 

Europejskiej, która działa od 1958r. Jako niezależna od budżetu UE jednostka ma różne organy 
decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa). EBI 
udziela kredytów lub jest ich gwarantem zarówno dla prywatnych jak i publicznych instytucji oraz 
firm znajdujących się w państwach unijnych. Głównym celem działania banku jest przyczynienie się do 
harmonijnego rozwoju Unii Europejskiej. Polska korzysta z kredytów EBI od 1990r. 13% wszystkich 
udzielanych kredytów dotyczy energetyki, 11% przemysłu, a najwięcej (25%) transportu. W sektorze 
energetyki bank wspiera szczególnie: 

• inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii,  
• obszar badań i rozwoju,  
• bezpieczeństwo i dywersyfikację źródeł energii,  
• trans-europejskie sieci energetyczne (TEN-E),  
• projekty innowacyjne oraz związane ze zwiększaniem wydajności energetycznej lub redukcją 

emisji dwutlenku węgla.  
W 2009r. suma kredytów na te cele wyniosła 14,5 mld Euro (wzrost o 40% w stosunku do 

2008r.). Energetyka odnawialna była wspierana kredytami w wysokości 4,6 mld Euro, co oznacza 
wzrost o 109% w porównaniu z 2008r. i 29% w obszarze samej energetyki. 

W sektorze odnawialnych źródeł energii największe wsparcie w 2009 roku uzyskały projekty 
związane z energetyką wiatrową. Od 2008 r. wspierana jest produkcja części do farm wiatrowych oraz 
elektrowni słonecznych. Dopiero w 2007 r. pojawiły się nowe dziedziny w obszarze OZE – energia 
geotermalna, produkcja elementów instalacji, systemy mieszane.   
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Wsparcie finansowe dla OZE udzielone przez EIB
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Rys. 7.3 Wsparcie finansowe dla OZE udzielone przez EBI w latach 2006-2009 (źródło: dane 

EBI) 
 
 
 
Projekty wspierane przez bank podzielone zostały na dwie grupy: 

• Dojrzałe technologie – uzytkowane komercyjnie (lądowe farmy wiatrowe, elektrownie wodne i 
geotermalne oraz biomasa) 

• Rozwijające się technologie – we wczesnej fazie rozwoju (fotowoltaika, elektrownie słoneczne 
cieplne oraz biopaliwa drugiej generacji) 
 
Najwięcej projektów było związanych energetyką wiatrową – głównie lądową.  Morskie farmy 

wiatrowe są wciąż uważane za projekty innowacyjne i w całej Europie zrealizowano ich mało, w 
porównaniu z projektami lądowymi. W Polsce udzielono wsparcia finansowego na budowę elektrowni 
wiatrowych w wysokości 65 mln euro. 

EBI udzielił kredytów również na realizację inwestycji związanych z energetyką słoneczną. 
Najwięcej z nich znajdowało się w Niemczech (kredyty w wysokości 1280 mln euro). Natomiast w 
Hiszpanii pojawiły się innowacyjne projekty z energetyki słoneczniej cieplnej (CSP, „concentrated 
solar power”). 

Bank udziela kredytów, którego oprocentowanie indywidualnie zależy od danego klienta oraz 
od rynku usług finansowych. Obecnie EBI nie ma opracowanych kredytów wyłącznie dla branży 
produkcji urządzeń i komponentów dla OZE – poszczególne projekty korzystają głównie z ogólnych 
kredytów razem z bankami partnerskimi. 
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8 ANALIZA MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH/ 
EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE ZACHĘCANIA DO PRODUKCJI 
INSTALACJI OZE  

 

8.1 Wprowadzenie 

 
System promocji energetyki odnawialnej w Polsce i edukacji w tym zakresie jest zaadresowany przede 
wszystkim do odbiorcy i użytkownika końcowego technologii OZE, w szczególności w przypadku 
„małych technologii” i tzw. autoproducentów.  W dalszej kolejności wspierani i promowani przez 
system wsparcia są inwestorzy budujący instalacje komercyjne do produkcji zielonej energii i 
biopaliw. W dotychczasowym systemie promocji OZE lepiej są reprezentowane interesy inwestorów 
inwestujących w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czy nawet aktualnych operatorów 
instalacji (korzystających ze wsparcia na etapie eksploatacji instalacji), niż sektora przemysłowego 
produkcji urządzeń i komponentów. Podnoszony jest argument, że „najlepszym wsparciem dla 
producenta urządzeń jest jego klient” i jest w tym wiele prawdy, w szczególności w sektorach już 
okrzepłych, gdzie nie tyle chodzi o uruchamianie produkcji urządzeń ile doskonalenie rozwiązań 
konstrukcyjnych i zwiększanie skali produkcji. Ta metoda jest jednak zawodna, gdy chodzi o 
pokonanie bariery wejścia na rynek zupełnie nowych produktów i tworzenia nowych branż, z czym 
mamy często do czynienia w energetyce odnawialnej, gdzie powszechnie obowiązuje zasada „błędnego 
koła”. Zasada ta nie jest odczuwana przez inwestorów i operatorów,  z tych też względów, 
zdominowane przez nich stowarzyszenia branżowe i izby gospodarcze niedostatecznie reprezentują 
interesy środowiska producentów urządzeń. Zasadnym wydaje się być w tej sytuacji powołanie 
stowarzyszeń reprezentujących w większym zakresie interesy tej grupy, na wzór europejskich 
stowarzyszeń producentów kolektorów słonecznych (ESTIF) czy producentów urządzeń do konwersji 
biomasy na cele energetyczne (EUBIA). Potrzebne są zatem różne formy samoorganizacji 
producentów urządzeń dla OZE i ich skuteczna reprezentacja wobec przedstawicieli władzy i 
administracji państwowej. Taka szeroka reprezentacja byłaby w stanie sformułować swoje 
oczekiwania także wobec najbardziej potrzebnych  działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie 
zachęcania do produkcji urządzeń dla OZE. 
 
Możliwa skala pomocy (interwencji) państwa zaadresowanej dla tej właśnie, wybranej grupy 
przedsiębiorców nie jest jednak duża i musi mieścić się w ramach ogólnych zasad dopuszczalnej 
pomocy publicznej obowiązujących w UE. Na szczęście dla sektora produkcji urządzeń dla energetyki 
odnawialnej zasady te są bardzo przyjazne, gdyż przepisy UE w szczególności ułatwiają stosowanie 
pomocy publicznej i pozwalają na jej większą intensywność w branżach związanych z ochroną 
środowiska lub tam gdzie w grę w chodzi promocja innowacji. Tymi cechami w sposób ewidentny 
wyróżnia  się sektor produkcji urządzeń dla OZE. Na rzecz promocji sektora produkcji urządzeń dla 
OZE w Polsce przemawiają też priorytety krajowej polityki w zakresie realizacji krajowych celów 
ekoenergetycznych do 2020 roku w taki sposób aby przyniosły jak najwięcej korzyści gospodarczych i 
społecznych oraz w zakresie poprawy bilansu handlowego i promocji eksportu. 
 
Dotychczasowe analizy i przytaczane w opracowaniu przykłady wskazywały na szereg barier z jakimi 
spotykają się przedsiębiorcy działający w sektorze produkcji urządzeń dla OZE. Wśród nich dało się 
zaważyć takie jak np.: 
a) brak konkretnej i ukierunkowanej informacji o systemach certyfikacji, akredytacji oraz normalizacji, 
b) problemy braku dostępu do wyspecjalizowanej kadry dla firm wchodzących na rynek,  
c) brak informacji o atrakcyjnych krajach dla eksportu urządzeń kierowanych na rynek OZE i 
obowiązujących tam wymaganiach i instrumentach wsparcia,  
d) niedostateczna i słabo dopasowana do oczekiwań oferta w zakresie promocji eksportu i słabe 
wykorzystanie istniejącego systemu np. w zakresie udziału firm sektora producentów urządzeń dla 
OZE w targach branżowych 
e) problemy z krajowym systemem promocji innowacji, które z natury bardziej uderzają w krajowych 
producentów urządzeń dla OZE niż inwestujących w wykorzystanie OZE.  
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f) zbyt wolne tempo likwidacji barier na wstępnym etapie podejmowania dzielności gospodarczej, co 
w szczególności dotyka i jest problemem dla nowych branż, jak sektor produkcji urządzeń dla OZE  
(mniejsze znaczenie ma to w branżach rozwiniętych, czy wręcz schyłkowych). 
 
Z pewnością problemem jest też brak, w obecnym  okresie szybkich zmian regulacyjnych, długofalowej 
polityki wsparcia rynku energetyki odnawialnej i priorytetów technologicznych, co w szczególności 
może uderzać  w inwestujących w produkcję zielonej energii i określonych biopaliw, ale przenosi się 
też na ryzyko u inwestorów długoterminowych do jakich z pewnością zaliczyć można sektor 
wytwarzania urządzeń dla OZE.  Bez oparcia w stabilnym krajowym rynku i przewidywalnej polityce 
trudno sobie wyrazić sukcesy na duża skalę w eksporcie urządzeń dla OZE na rynki innych krajów. 
 
Są to jednak tylko ogólne spostrzeżenia i tezy wymagające dalszej weryfikacji, gdyż autorzy 
opracowania nie mieli możliwości zaplanowania i przeprowadzenia pogłębionych i 
usystematyzowanych badań na ten temat. Wobec powyższych ograniczeń, bardziej szczegółowe 
uwarunkowania i możliwości podjęcia działań promocyjnych i edukacyjnych omówiono jedynie na 
wybranych przykładach, bez próby ich uogólnienia na cały sektor produkcji urządzeń dla OZE.  
 
Specjalnym i jak na warunki polskie dotychczas unikalnym przykładem możliwych działań na rzecz 
promocji i edukacji branży OZE jest przygotowywana rządowa kampania informacyjna która ma 
przekazać pełną i precyzyjną informację na temat korzyści wynikających z budowy biogazowni. 
Przygotowanie i realizacja tej kampanii wynika z „Programu działań wykonawczych na lata 2009-
2012”, stanowiącego załącznik nr 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, i jest uwzględnione 
w działaniu 4.5 „Wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych …”. Nieznane są jeszcze 
szczegóły realizacyjne tej kampanii i nie wiadomo w jakim zakresie uwzględnione zostaną w niej ew. 
działania na rzecz promocji sektora produkcji urządzeń dla biogazowni i zachęcania przedsiębiorstw 
do uruchamiania produkcji elementów biogazowni. 
 
Na potrzeby dodatkowych analiz oraz w celu wskazania na szczegółowe potrzeby i możliwości działań 
promocyjnych i edukacyjnych. wybrano dwa przykłady (studia przypadku) innej  technologii OZE: 
energetyki słoneczna termicznej (kolektory słoneczne). Przykład ten posłużyły do zaprezentowania 
potrzeb i oczekiwań tych sektorów produkcji urządzeń dla OZE w zakresie promocji i edukacji.  
 
Dodatkowo zaprezentowano przykłady (studia przypadku i tzw. dobre praktyki) podejmowania 
działań promocyjnych i/lub edukacyjnych w krajach o znacznych doświadczeniach w tym zakresie. 
Skoncentrowano się na wybranych przykładach podejmowanych przez rządy skutecznych działań 
zachęcających do podejmowania produkcji urządzeń dla OZE oraz ich dalszego eksportu  w dwu 
krajach :   Niemcy i   USA. Z tych doświadczeń można korzystać także w Polsce. 
 
Na koniec, wobec istniejącej ale słabo wykorzystanej oferty krajowej w zakresie promocji ekportu 
poprzez udział w targach zestawiono polecaną listę targów branżowych w których szeroki udział 
przedstawicieli krajowego przemysłu urządzeń dla OZE wydaje się szczególnie uzasadniony. 
 
 

8.2 Energetyka słoneczna 

 
Proponując system wsparcia dla energetyki słonecznej na najbliższe klika lat i na całą dekadę do 2020 
r., uwzględnić należy obecne i prognozowane (wymagane) tempo rozwoju energetyki słonecznej, 
dotychczasowe doświadczenia oraz wstępnie zbilansowane środki na wsparcie tego sektora, w 
szczególności w pierwszym okresie, do 2013r. 

 
Problem ten dostrzegli uczestnicy II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbyło się w 
czasie targów GreenPower w Poznaniu, 21 maja 2009 r. Uczestnicy Forum przyjęli deklarację, która 
postulowała następujące działania krótkookresowe do podjęcia w latach 2009-2010:  
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1. poszerzenie zakresu beneficjentów dotacji z funduszu ekologicznych, w szczególności 
na szczeblu regionalnym, o klienta indywidualnego i małe projekty oraz maksymalne 
uproszczenie systemu takich dotacji,  

2. uruchomienie w pilnym trybie ustawowego i powszechnego wsparcia dla inwestorów 
indywidualnych na etapie budowy domowych systemów ogrzewania wody i 
pomieszczeń oraz chłodzenia w postaci ulg podatkowych (PIT), 

3. zapewnienie wsparcia dla operatorów scentralizowanych systemów grzewczych 
zasilanych w energię słoneczną na potrzeby przygotowania c.w.u., c.o. oraz chłodu na 
zasadach nie gorszych niż wsparcie dla energii elektrycznej i biopaliw transportowych, 
poprzez wydanie na każdą wyprodukowaną MWh gwarancji pochodzenia na wniosek 
producenta ciepła lub chłodu z systemów słonecznych o równoważnej mocy cieplnej 
powyżej 1 MW oraz umożliwienie nabycia ww. gwarancji w postaci świadectw przez 
sprzedawców energii elektrycznej celem wypełnienia zobowiązań w zakresie zielonej 
energii elektrycznej (nakładanych wg przepisów art. 9 Prawa energetycznego), 

4. wprowadzenie przejściowo zerowej stawki podatku VAT na kolektory słoneczne 
sprzedawane w Polsce, 

5. wprowadzenie systemu ogólnokrajowej promocji certyfikowanych 
urządzeń i systemów energetyki słonecznej opartych na normach europejskich 
(ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne) lub zgodnych z nimi 
przepisach krajowych, 

6. rozpoczęcie aktywnej promocji eksportu kolektorów słonecznych i systemów 
słonecznych, 

7. uruchomienie, ze wsparciem rządu i funduszy ekologicznych oraz w ścisłej współpracy 
z przemysłem energetyki słonecznej, szeroko zakrojonych szkoleń profesjonalnych 
instalatorów słonecznych systemów grzewczych, umożliwiających uzyskanie 
certyfikatów wydawanych przez organ administracyjny, 

8. uruchomienie przez rząd ogólnokrajowej krajowej kampanii edukacyjno-informacyjnej 
wśród odbiorców energii, a w szczególności właścicieli i administratorów domów 
mieszkalnych, szkół i obiektów turystycznych, na rzecz energetyki słonecznej, 
uzupełnionej programem budowy instalacji pokazowych (demonstracyjnych) oraz 
wparcie kampanii realizowanych na szczeblach regionalnych i lokalnych, 
nakierowanych na konkretnych odbiorców i adresatów. 

 
Propozycje te wpisane są w pełni w ramy prawne i wymogi, jakie wynikają z dyrektywy 2009/28/WE 
o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii oraz w części korespondują z propozycjami 
Ministerstwa Gospodarki, jakie znalazły się w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” 
(np. podatkowe instrumenty wsparcia dla zielonego ciepła) oraz odwołują się do systemów wsparcia, 
jakie z powodzeniem są stosowane w Polsce w przypadku promocji zielonej energii elektrycznej i 
biopaliw, a nigdy nie były stosowane do wsparcia „zielonego ciepła”. 

 
Stosowanie kilku instrumentów wsparcia powinno być ze sobą skorelowane w danej branży 
energetyki odnawialnej oraz skoordynowane w celu optymalizacji wsparcia na różnych etapach 
rozwoju sektora, w tym przypadku energetyki słonecznej. Konieczne wydaje się zatem wybranie 
priorytetowych i najbardziej efektywnych, w szczególności na najbliższe 5 lat, wiodących 
instrumentów wsparcia. Autorzy niniejszego raportu i „Panel Słoneczny 20 x 2020”92 za najbardziej, 
efektywne i istotne dla sektora energetyki słonecznej uznają wsparcie dla właścicieli budynków 
jednorodzinnych w postaci ujednoliconego, uproszczonego, ogólnokrajowego systemu dotacji oraz ulg 
podatkowych. W tabeli nr 8.1 przedstawiono dodatkowo pozostałe instrumenty wsparcia uznane za 
właściwe na obecnym stopniu rozwoju rynku energetyki słonecznej w Polsce.  

 

                                                 
 
 
92 Panel Słoneczny 20x2020 zrzesza 11  firm (Ariston, Bachus, Ecojura, Ensol, Rapid, Solver, Sunex, Ulrich, Vaillant 
Viessmann, Watt)  obejmujących 84% polskiego rynku energetyki słonecznej. Więcej informacji o organizacji w dziale nr 1 
opracowania. 
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Skuteczne finansowe i podatkowe instrumenty wsparcia w latach 2010-2013 to klucz, także ze 
względu na możliwość uzyskania ekonomicznego i rynkowego efektu skali, do stabilnego i 
efektywnego rozwoju sektora energetyki słonecznej. Wymagana w tym okresie sumaryczna pomoc 
publiczna dla sektora energetyki słonecznej wynosi ok. 800 mln zł. Takie wsparcie będzie stanowić 
podstawę dalszego rozwoju w latach 2014-2020, już przy niższej intensywności pomocy publicznej i 
przejściu w większym stopniu z silnych dotacyjnych instrumentów wsparcia na instrumenty 
podatkowe. 

 
Przez cały czas jednak wymagana jest duża aktywność w sferze badań i rozwoju technologii, gdzie 
istnieją bardzo duże możliwości poprawy efektywności energetycznej, niezawodności, trwałości i 
obniżenia kosztów dla nabywców systemów słonecznych i ew. obciążeń dla budżetu państwa 
(systemu wsparcia działającego na późniejszych etapach inwestycji i eksploatacji).  

  
Tabela 8.1 Proponowane nowe instrumenty wsparcia sektora energetyki słonecznej lub propozycje 
zwiększenia efektywności dotychczas stosowanych instrumentów wsparcia. Źródło: Wizja rozwoju 
energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020r. . 

Instrument wsparcia  Oczekiwany wynik  Docelowa grupa Data 
rozpoczęcia93 i 
zakończenia  

1. Dotacje, 30% 
nakładów 
inwestycyjnych 

5 mln m2 zainstalowanej 
powierzchni kolektorów 
słonecznych 

Właściciele budynków 
jednorodzinnych 

2011-2013 

2. Dotacje, 50% 
nakładów 
inwestycyjnych 

1,2 mln m2 zainstalowanej 
powierzchni kolektorów 
słonecznych 

Sektor publiczny, przemysł i 
rolnictwo 

2011-2013 

3. Ulgi w podatku 
dochodowym PIT, do 
wysokości 10 tys. zł. 

13,7 mln m2 zainstalowanej 
powierzchni kolektorów 
słonecznych 

Właściciele budynków 
jednorodzinnych 

2012-2017 

4. Szkolenia 
instalatorów i ich  
certyfikacja w ramach 
50% dofinansowania 
udzielanego przez 
fundusze ekologiczne 

30 tys. przeszkolonych 
instalatorów 

Instalatorzy systemów 
słonecznych, producenci i 
dystrybutorzy kolektorów 
słonecznych 

2013-2020 

5. Ogólnokrajowa 
kampania edukacyjno-
informacyjna, 
sfinansowana przez 
fundusze ekologiczne, 
10 mln zł 

Zmiana zachowań 
społecznych potencjalnych 
użytkowników instalacji 
słonecznych  

właściciele i administratorzy 
domów mieszkalnych, 
obiektów turystycznych, 
szkoły i inne ośrodki 
edukacyjne 

2010-2020 

6. Wspieranie prac 
badawczych dot. 
energetyki słonecznej, 
100 mln zł, budżet na 
naukę  

 Redukcja kosztów instalacji 
słonecznych i szersze 
zastosowanie w 
budownictwie 

Uczelnie (politechniki), 
Instytuty, 
Laboratoria badawcze, 
Jednostki certyfikujące 
urządzenia energetyki 
słonecznej 

2010-2020 

 
Autorzy propozycji sądzą, że proponowane instrumenty i działania odpowiadają specyfice prawno-
gospodarczej Polski, są wzajemnie uzupełniającymi się, spójnymi, dostosowanymi do aktualnego 
etapu rozwoju sektora energetyki słonecznej, optymalizującymi koszty bieżące i w średnim okresie 
oraz dającymi efekt synergii. W szczególności wsparcie publiczne (instrumenty nr 1-3) do inwestycji 
powinno być udzielane od 2013 r. tylko w przypadkach gdy systemy słoneczne instalowane będą 
przez instalatorów przeszkolonych w ramach systemów certyfikacji i kwalifikacji wymaganych 
dyrektywą 2009/28/WE (art. 14 ust 3.) przy jednoczesnej kampanii informacyjnej (instrument nr 5) i 

                                                 
 
 
93 oznacza najpóźniejszą datę rozpoczęcia obowiązywania danego instrumentu wsparcia 
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zapewnieniu dofinansowania do podnoszenia jakości i innowacyjności stosowanych technologii 
(instrument 6).  

 
Termiczna energetyka słoneczna, pomimo olbrzymiego potencjału, sukcesów rynkowych i znaczącego 
zaplecza przemysłowego i naukowego, jak do tej pory nie stała się beneficjentem wsparcia na rzecz 
badań i rozwoju technologii energetycznych w Polsce. Spośród różnych rodzajów odnawialnych źródeł 
energii jednie wykorzystanie biomasy na cele energetyczne uzyskało wsparcie w postaci tzw. 
zamawianych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tzw. 
strategicznych programów badawczych zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  
Sytuacja ta, na dłuższą metę dyskryminuje energetykę słoneczną i preferując import bardziej 
zaawansowanych urządzeń, może spowodować, że Polska ze znaczącego eksportera urządzeń - 
wyjątkowa sytuacja w całej branży energetyki odnawialnej, a nawet energetyki94 - może stać się 
wyłącznie importerem w celu pokrycia rosnących potrzeb krajowych. Przemysł energetyki słonecznej 
termicznej powinien stać się beneficjentem strategicznego programu badań rozwojowych. Program 
taki powinien być ustanowiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z inicjatywy 
przemysłu i na wniosek Ministra Gospodarki już w 2010r., aby wnieść istotny wkład w realizację 
celów rozwoju energetyki odnawialnej do 2020 r. Dodatkowym komponentem i środkiem 
upowszechniania wyników zarysowanego programu badań, powinny być programy nauczania na 
kierunkach energetyki i inżynierii środowiska politechnik oraz kształcenia zawodowego.  

 
Niezwykle ważnym, w szczególności w przypadku rozproszonej energetyki słonecznej  i wymaganym 
przez dyrektywę i Komisję  Europejską uzupełnieniem Krajowego Planu Działań na rzecz OZE 
powinny być kampanie informacyjno – edukacyjne. Taki postulat sformułował sektor przemysłu 
energetyki słonecznej. Dla polskiego sektora energetyki słonecznej bardzo ważnym czynnikiem 
budowy rynku jest działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Fundusz zainicjował tzw. „projekty grupowe” (kontynuowane w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych) oraz po raz pierwszy  wspiera pojedynczych beneficjentów. Bardzo dużo 
mówi się o tym w mediach i niejako „przy okazji” podnosi ogólną świadomość konsumencką. Program 
dotacji NFOŚiGW do kolektorów słonecznych stał się doskonałą okazją do promocji energetyki 
słonecznej wśród szerszej rzeszy obywateli, ale należy zwrócić uwagę, że niektóre opinie podawane w 
mediach lub bezpośrednio przez uczestników rynku są niezgodne z prawdą lub są uproszczeniem 
prowadzącym do dezinformacji.  Dlatego też bardzo istotnym elementem działań jest kampania 
informacyjno-edukacyjna uwzględniająca cele społeczne, obliczona na dłuższy i trwały efekt. Trudno 
wyobrazić sobie możliwości osiągnięcia tych celów inaczej, niż przez kampanię przygotowywaną z 
inicjatywy instytucji publicznych i finansowaną w sposób niezależny ze środków publicznych z jedynie 
tylko mniejszościowym dofinansowaniem przez zorganizowaną grupę uczestników rynku. W Europie 
można znaleźć wiele takich przykładów, np. już od roku 2002 w Austrii (obecnie Austria jest jednym z 
dominujących krajów pod względem wykorzystania energetyki słonecznej) prowadzona jest 
kampania finansowana przez Ministerstwo Klimatu oraz od paru lat wspierana także w ramach 
projektu UE European Solar Days (ESD) www.solardays.eu . Podobne kampanie prowadzone są we 
Francji i we Włoszech oraz w innych krajach europejskich. Od tego roku, Instytut Energetyki 
Odnawialnej jest partnerem w projekcie współfinansowanym przez ESD www.slonecznedni.pl w 
ramach którego odbędzie się cykl wydarzeń  edukacyjnych, promujących systemy słoneczne w Polsce. 
Imprezy odbędą się w pierwszej połowie maja 2011 r. i mogą być cennym pilotażem w Polsce dla 
innych tego typu kampanii.  
  
Sektor energetyki słonecznej angażuje wielu partnerów, którzy uczestniczą w tworzeniu wartości 
końcowej dodanej, znaczącej w przypadku tego sektora.  Borykają się oni z różnymi barierami na 
różnych etapach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego i łańcucha działań towarzyszących. W 
tabeli 8.2 przedstawiono listę uczestników rynku zgrupowanych w głównych obszarach tego łańcucha. 

                                                 
 
 
94 Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) : Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020r., 
ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa,  2007.  
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Tabela 8.2 Uczestnicy rynku energetyki  słonecznej w czterech zasadniczych obszarach. Źródło: 
Opracowanie własne. 

1. Nauka i rozwój 
wiedzy 

2. Decydenci polityczni i 
instytucje publiczne 

3.Producenci 
kolektorów 
słonecznych i 
instalatorzy 

4.Inwestorzy i 
użytkownicy końcowi 

• Uczelnie 
(politechniki) 
• Instytuty 
• Laboratoria 
badawcze 
• Jednostki 
certyfikujące 
urządzenia energetyki 
słonecznej 
• Konsultanci 
• Dziennikarze  

• Ministerstwo 
Gospodarki 
• Ministerstwo 
Środowiska 
• Ministerstwo 
Infrastruktury  
• Ministerstwo Nauki  
• Rządowe Centrum 
Legislacji 
• Instytucje zarządzające i   
wdrażające programy w 
ramach krajowych funduszy 
ekologicznych i funduszy UE 
(NFOSiGW, PARP, WFOŚiGW) 
• Zarządy województw, 
powiatów, miast i gmin 
• Stowarzyszenia 
działające na rzecz poprawy 
stanu środowiska i inne 
organizacje pozarządowe 
• Wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego oraz 
centra edukacji ekologicznej i 
stowarzyszenia 
przedsiębiorców (MŚP) 

• Producenci 
kolektorów 
słonecznych i 
komponentów 
systemów energetyki 
słonecznej 
• Dostawcy 
materiałów i 
komponentów dla 
energetyki słonecznej  
• Dystrybutorzy 
urządzeń i systemów 
słonecznych 
• Instalatorzy 
systemów energetyki 
słonecznej 
• Architekci i 
inżynierowie z 
uprawnieniami 
budowlanymi i 
audytorzy energetyczni 

• Gospodarstwa 
domowe 
• Najemcy budynków 
mieszkalnych 
• Zarządzający 
budynkami publicznymi, 
w tym wydziały edukacji 
gmin i dyrektorzy szkół 
oraz ośrodków służby 
zdrowia 
• Właściciele i 
dzierżawcy budynków 
przemysłowych i 
usługowych 
• Właściciele 
campingów i obiektów 
turystycznych  
• Rolnicy, w tym 
gospodarstwa 
agroturystyczne 

 
System promocji działań na rzecz podejmowania produkcji urządzeń dla OZE oraz wsparcia dla 
producentów urządzeń (wyróżnione podmioty w grupie 3) może być zaadresowany bezpośrednio do 
nich lub do przedstawicieli niektórych z tych grup (grupa 3 i 4) Z analizy wynika, że za system 
wsparcia dla producentow kolektorów słonecznych powinny odpowiadać wyróżnione instytucje z 
grupy 2, w tym w szczególności Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska oraz podległe im 
agendy i instytucje wdrażające krajowe i unijne programy dotacji.  
 

8.3 Promocja przemysłu produkcji urządzeń OZE poprzez targi 

 
W omówionym systemie wsparcia przemysłu urządzeń energetyki odnawialnej i eksportu 
wielokrotnie pojawiała się informacja o niewykorzystanej przez sektor OZE możliwości 
dofinansowania udziału w targach. Jest to oferta adresowana horyzontalnie dla wszystkich branż i jej 
wykorzystanie zależy nie tyle od samej jakości technicznej oferty ale od rozpoznania mapy targów dla 
danej branży i znaczenia targów dla promocji określonych wyrobów. Dlatego dokonano przeglądu 
targów  krajowych i zagranicznych o dużej renomie lub takich które promują obszary technologiczne 
dobrze reprezentowane przez krajowy przemysł produkcji urządzeń dla OZE. Listę takich targów 
przedstwia tabela 8.3. Taki wykaz powinnien uzupełnić ogólną listę targów preferowanych do objęcia 
systemem wsparcia. Lista tych targów powinna być regularnie ewaluowana, także w systemie oceny 
ich krajowych uczestników i poszerzana oraz dostosowywana do aktualnej sytacji na rynku krajowym 
urządzeń oraz krajowym i międzynarodowych rynkach zbytu. Jest to możliwe tylko pod warunkiem 
ciągłego monitorowania rynków przez wyspecjalizowane agendy rzadowe i działające w ich imieniu 
firmy doradcze, tak jak to się odbywa w innych krajach. 
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Tabela 8.3. Wykaz targów z branży energetyki odnawialnej odpowiadających profilowi krajowego przemysłu urządzeń dla energetyki odnawialnej.  

Technologia 
OZE Nazwa targów 

Częstotliwość 
organizowania Kraj Miasto 

Imprezy 
towarzyszące 

Liczba 
wystawców 
w ostatniej 

edycji 

Liczba 
zwiedzających 

w ostatniej 
edycji 

Data 
najbliższych 

targów Strona www 

Energetyka 
wiatrowa 

EWEA Annual Event (d. 
EWEC) 

raz w roku, 
marzec-kwiecień 

impreza bez 
stałej 
lokalizacji 

impreza 
bez stałej 
lokalizacji 

Europejska 
Konferencja 
Energetyki 
Wiatrowej 220 3000 

14-
17.03.2011, 
Bruksela www.ewec2011.info 

Morska 
energetyka 
wiatrowa OFFSHORE2011 co 2 lata 

impreza bez 
stałej 
lokalizacji 

impreza 
bez stałej 
lokalizacji 

Offshore 2011 
Conference 260 4850 

29.11-
1.12.2011, 
Amsterdam, 
Holandia 

www.offshorewind2
011.info 

Energetyka 
wiatrowa Husum Wind Energy 

raz w roku, 
marzec Niemcy Husum 

Targi Pracy 
"New Energy - 
New Jobs" 950 33000 

17-
20.03.2011 

www.husumwindene
rgy.com 

Wszystkie 
technologie 
OZE POLEKO 

raz w roku, 
listopad Polska Poznań 

Salon Czystej 
Energii   20000 

22-
25.11.2011 poleko.mtp.pl 

Wszystkie 
technologie 
OZE GreenPower 

raz w roku, 
kwiecień-maj Polska Poznań   80 10000 

24-
26.05.2011 greenpower.mtp.pl 

Bio - Energia BioEnergy co 2 lata listopad Niemcy Hannover   550   
13-
16.11.2012 

http://www.bioener
gy-
decentral.com/home
-bio-en.html 

Wszystkie 
technologie 
OZE Hannover Messe 

raz na rok 
kwiecień Niemcy Hannover       4-8.04.2011 

http://www.hannov
ermesse.de/homepa
ge_e 

Bioenergetyk
a Energetyka 
Wodna 

 TRADE FAIR FOR 
WATER, 
SEWAGE, WASTE AND 
RAW MATERIALS 
MANAGEMENT raz na 2 lata Niemcy 

Monachiu
m   2500   

7-
11.05.2012 

http://www.ifat.de/
en/Visitors/exhibits 
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Biogaz 
Biogas Convention and 
Trade Fair     

Norymber
ga   285 3600 

11-
13.01.2011 

http://www.biogasta
gung.org/ 

Energetyka 
słoneczna 
termiczna 
oraz PV Intersolar czerwiec, co roku Niemcy 

Monachiu
m 

Intersolar 
Europe 
Conference 1884 72000 

8-
10.06.2001 www.intersolar.de 

Wszystkie 
technologie 
OZE Energie Spar Messe marzec, co roku Austria Wels 

World 
Sustainable 
Energy Days bd bd 2-4.03.2011 

www.wsed.at 
http://www.energie
sparmesse.at/ne07/?
pn=6170022 

Eneregetyka 
słoneczna 
termiczna, 
pompy ciepła Instalacje 

kwiecień, co dwa 
lata Polska Poznań   1000 30000 2012 instalacje.mtp.pl 

Wszystkie 
technologie 
OZE Cenerg marzec, co roku Polska Warszawa 

Konferencje 
związane z 
biogazem, 
energetyką 
słoneczną i 
wiatrową 400     cenerg.pl  

Energetyka 
słoneczna 
termiczna 
oraz PV Solarexpo maj, co roku Włochy Verona       

4-6  maja 
2011r.  solarexpo.com 

Wszystkie 
technologie 
OZE 

Renewable Energy 
Exhibition  luty, co dwa lata Francja Lyon   300     

http://www.energie-
ren.com 

Wszystkie 
technologie 
OZE ISH Frankfurt marzec, co roku Niemcy Frankfurt       

15-19 
marzec 
2011r. 

http://ish.messefran
kfurt.com/ 
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8.4 Promocja eksportu urządzeń i technologii OZE na przykładzie 
Niemiec 

 
Niemcy są jednym z najbardziej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej – w 2005r. liczba patentów 
na 1 mln mieszkańców wynosiła 76. Wśród nich najczęściej zgłaszane są rozwiązania dotyczące 
technologii środowiskowych (ok. 25% wniosków). Innowacyjność tej branży implikuje większą 
konkurencyjność rynku niemieckiego w dziedzinie OZE  i dodatkowo wzrost eksportu – ok. 20% 
rozwiązań środowiskowych jest eksportowanych. 
 
Wysoki poziom eksportu niemieckich firm jest związany ze wsparciem, jakie dostają ze strony różnych 
instytucji np. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które ma przedstawicielstwa w różnych krajach, 
Germany Trade and Invest GmbH lub niemieckich izb handlu zagranicznego  
System gwarancji kredytowych dla producentów ubezpiecza ich od wahań rynku i zmiennej sytuacji 
politycznej kraju, od której uniezależnieni są zagraniczni inwestorzy dzięki gwarancjom 
inwestycyjnym. Mechanizm wsparcia dla niemieckich przedsiębiorców jest prowadzony przez 
Ministerstwo Gospodarki i Technologii. 

 
Wsparcie niemieckich technologii odbywa się również za pomocą Strategii Hightech (Hightech 
Strategie für Deutschland) ustanowionej w 2006r. z ok. 15 mld Eur budżetem na lata 2006-2009. Cele 
tej strategii opierają się głównie na wzmocnieniu powiązań między nauką a biznesem oraz na 
tworzeniu odpowiednich warunków do prowadzonych badań. Sprecyzowano priorytetowe obszary 
działań rządu m.in. biotechnologie, środowisko, technologie produkcyjne. 

 
Centralny Program Innowacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw opiera się na dotacjach lub 
kredytach. Jego zadaniem jest nawiązanie współpracy między firmami a jednostkami badawczymi w 
zakresie szybkiego wprowadzania innowacyjnego produktu na rynek i jego komercjalizacji. 
Maksymalną kwotą wsparcia na jeden projekt jest 350 tys. euro – jest ona zależna od wielkości 
przedsięwzięcia i liczby zatrudnionych. 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć również na wsparcie finansowe dzięki długoterminowej 
pożyczce o preferencyjnym oprocentowaniu – ERP-Innovationsprogramm. 
 
Rozpoczęcie działalności, związane z ogromnym nakładem finansowym, jest wspomagane dzięki 
programowi EXIST-Grüdungskultur, gdzie w fazie projektowej przedsiębiorstwo lub uczelnia wyższa 
może uzyskać dotację do 1 mln euro.  
 
Nowo powstałe firmy mogą liczyć na pomoc dzięki wsparciu ze strony programu High-Tech 
Grüderfonds uzyskując 500 tys. euro w formie kombinacji pożyczki podporządkowanej oraz 
odstąpieniu części udziałów swojej spółki. Natomiast w dziedzinie odpowiedniego gospodarowania 
surowcami małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc poprzez program Verbesserung der 
Materialeffizienz (VerMat). Został on stworzony przez Ministerstwo Gospodarki i Technologii i ma na 
celu dofinansowanie usług doradczych. Dodatkowo, Ministerstwo Nauki i Badań mobilizuje instytucje 
naukowe i uczelnie wyższe do współpracy z firmami przemysłowymi. 
 
Bezpośrednie wsparcie odnawialnych źródeł energii można znaleźć na przykład w instrumencie Next 
Generation Solar Energy Technology, który promuje poszukiwanie nowych technologii i prowadzenie 
badań w dziedzinie energetyki słonecznej na podstawie programu „Basic Research on Energy 2020+”. 
Dzięki niemu np. instytucje badawcze mogą uzyskać całkowite pokrycie kosztów kwalifikowanych95. 

                                                 
 
 
95 GreenEvo - rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii cz. I. Ministerstwo Środowiska. 2010: 
172-178 
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Systemy promocji innowacyjnych technologii oparte na różnych kombinacjach dotacji i pożyczek, 
tworzenia klastrów oraz współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami powodują 
rozwój sektora energetyki odnawialnej. Różne rodzaje programów wspierających innowacyjne 
technologie przekładają się na ich eksport na rynki zagraniczne. Niemieckie rozwiązania poparte 
dokładnymi badaniami sprawiają, że rynek eksportowy OZE nieustannie się rozwija, a potencjał 
zgromadzony w licznych instytucjach badawczych może przyczynić się do jego dalszego sukcesu. 
 

8.5 Działania promocyjne na rzecz produkcji i eksportu urządzeń dla 
OZE w USA 

 
Przykład USA został wybrany ze względu na ciągłość i skuteczność systemu promocji eksportu 
technologii poprzez nie tyle stworzenie programu rządowego (jak w Niemczech) ale powołanie 
wyspecjalizowanej instytucji.  Amerykańska Agencja ds. Handlu i Rozwoju (ang. USTDA) pomaga 
firmom w tworzeniu miejsc pracy w USA przez eksport towarów i usług dla priorytetowych projektów 
rozwojowych w gospodarkach krajów średnio zamożnych. 
 
Misją agencji jest promowanie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się i o średnich 
dochodach, a jednocześnie pomoc dla amerykańskich firm w sprawach eksportu swoich produktów i 
usług, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy w USA. Ponadto USTDA wspomaga politykę 
Stanów Zjednoczonych w zakresie możliwości rozwoju działalności budowlanej. USTDA zapewnia 
finansowanie dla zagranicznych sponsorów w zakresie planowania projektów, które wspierają rozwój 
nowoczesnej infrastruktury i otwartego systemu handlowego.  
 
Celem USTDA jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań w sektorze rozwojowym poprzez budowanie 
partnerstwa pomiędzy firmami ze Stanów Zjednoczonych, a zagranicznymi firmami, które finansują 
projekty. 
 
Od 1981 roku, czyli od powstania agencji, USTDA wydała ponad 138 milionów $ na finansowanie 
działalności gospodarczej na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i w Europie (MENA / Europa). 
Kluczowymi inwestycjami USTDA na obszarze swojej działalności są m.in. badania i rozwój projektów, 
wsparcie inwestycji związanych z projektami w dziedzinie transportu i handlu, logistyki, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), dostawy energii, zarządzanie zasobami wodnymi i 
przygotowanie na wypadek katastrof. Agencja w 2010r. zainwestowała ponad 10 milionów dolarów w 
obszarach swojej działalności i ma przygotowane projekty do finansowania na rok 2011. 
 
Najnowszy program obejmuje szeroko zakrojone prace w wielu sektorach, w tym transportu, energii, 
wody, technologii informatycznych i komunikacyjnych. Przez cały rok USTDA będzie kontynuować 
wsparcie dla kluczowych regionów MENA, Europy w tym także dla Polski. 
 
Rozwój sektora energetyki odnawialnej dla średnio zamożnych krajów jest strategicznym priorytetem 
USTDA. USTDA skupia się na wdrożeniu ekonomicznie opłacalnych technologii i promuje efektywność 
energetyczną odnośnie: wytwarzania, przesyłu i dystrybucji, transportu na rynek nowych złóż ropy i 
gazu, oraz zdolności rafineryjnych i jakości. 
 
Agencja przyznaje fundusze zagranicznym inwestorom na różne działania: pomoc techniczną, 
szkolenia, analizy inwestycji czy też studia wykonalności. Jeśli to konieczne agencja udziela pomocy w 
określeniu priorytetów dla projektów. Beneficjenci są zobowiązani do starań o zaangażowanie  
amerykańskich firm, jednak nie mają obowiązku nabycia towarów lub usług w USA po zakończeniu 
działalności USTDA. 
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8.6 Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale przedstawionio tylko przykłady możliwej promocji i zachęt do podejmowania 
produkcji urządzeń dla OZE. Należy mieć jednak na uwadze, że o sile sektora produkcji urządzeń 
decyduje siła i konkurencyjność całej gospodarki, jej innowacyjność, a w szczególności system 
wsparcia dla krajowych inwestorów OZE. Elementem tego systemu powinny być szerokie, wspierane 
przez państwo kampanie informacyjno-edukacyjne adresowane do konkretnych odbiorców urządzeń 
energetyki odnawialnej. Polski przemysł produkcji urzadzeń dla OZE tylko w ograniczonym zakresie 
może opierać się na ww. atutach. 

Korzystając także z wzorów zagranicznych, w odniesieniu  bezpośrednio do sektora producentów 
urządzeń, niezbędne jest opracowanie ramowego programu promocji wraz z harmonogramem działań 
promujących przedsiębiorców aktualnie dzialajacych na rynku oraz tych, którzy na ten rynek chcą 
wejść z własnymi rozwiązaniami.   

W ramach takich działań współfinansowane powinny być także projekty związane z badaniami 
rynków zagranicznych, udziałem w imprezach targowych, doradztwem i szkoleniami w zakresie 
promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu oraz nawiązywaniem kontaktów handlowych z 
partnerami zagranicznymi także poprzez targi. Działania te powinny być pogłębione na wybranych i 
szczególnie dla krajowego przemysłu atrakcyjnych rynkach. 

Pisząc o promocji przemysłu warto pamiętać także o uwagach zebranych w poprzednich częsciach 
opracowania oraz konieczności ciągłego monitorowania sektora jako warunku stosowania 
adekwatnych instrumentów wsparcia i promocji. Konieczne jest zatem przypisanie wszystkim 
zasadniczym urządzeniom/wyrobom dla OZE odpowiednich symboli PKD, gdyż to warunkuje 
możliwości monitorowania i dostrzegania tego sektora przez administrację państwową. W celu 
wspierania jakości i oferty na użytek krajowych i zagranicznych odbiorców, przydatny okazać się 
może wykaz konkretnych urządzeń mających certyfikaty dopuszczające je na rynek. Uzupełnieniem do 
takiego ogólnodostępnego systemu informacyjnego powinien być wykaz szczegółowych oraz 
dodatkowych (dobrowolnych) wymagań stawianych urządzeniom dla OZE w krajach o dużym 
potencjale eksportu. System ten powinien zawierać także syntetyczną i aktualizowaną informację 
dotyczącą systemu wsparcia dla OZE w tych krajach i jego intensywności w odniesieniu do 
poszczególnych technologii OZE.  
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energetyka 
wiatrowa AB-Micro 

 Kulczyńskiego 14,  
02-777 Warszawa 

http://www.abmicro.com
.pl 

dystrybutor i producent własnych 
rozwiązań. • Automatyzacja procesów  
   -   Sterowniki PLC  
   -   Oprogramowanie przemysłowe  
   -   Moduły telemetryczne GSM/GPRS  
• Osprzęt: lampki, wyświetlacze, 
przyciski, zasilanie, łączenie, 
zabezpieczenia i inne  
   -   Aparatura elektrotechniczna  
   -   Aparatura modułowa  
• Przetworniki i urządzenia 
pomiarowe, analizatory, czujniki  
   -   Moduły telemetryczne GSM/GPRS  
• Sieci i transmisja danych: 
oprogramowanie i sprzęt  
   -   Moduły telemetryczne GSM/GPRS  
   -   Ethernet przemysłowy  
   -   Konwertery magistral  
• Szafy, pulpity, panele, osłony, 
obudowy, mocowanie  
   -   Szafy sterownicze  
   -   Obudowy przemysłowe  
• Technika wizyjna: oprogramowanie 
i sprzęt  
   -   Ściany graficzne Barco   

energetyka 
wiatrowa AC Prim Sp. z o.o 

 ul. Puławska 182, 
02 – 670 Warszawa 

http://www.windandpow
er.com/ 

Promocja, projektowanie, produkcja i 
dystrybucja urządzeń z zakresu 
Źródeł Energii Odnawialnej. 
Projektowanie, produkcja i 
dystrybucja urządzeń z zakresu 
Źródeł Energii Odnawialnej. 

Kolektory Słoneczne, Turbiny 
Wiatrowe oraz Panele Solarne 
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energetyka 
wiatrowa Celsa Huta Ostrowiec 

ul. Samsonowicza 2 
27- 400 Ostrowiec 
Świętokrzyski,  http://www.celsaho.com, 

Producent wałów elektrowni 
wiatrowych. Wały główne siłowni 
wiatrowych 
1). Zakres wymiarowy: 
Wały główne siłowni wiatrowych w 
zakresie mocy: 
0,6 MW; 1,3 MW; 1,5 MW; 1,8 MW; 2,0 
MW; 2,3 MW; 3,0 MW; 3,6 MW lub 
inne.  
Wały wykonywane są w oparciu o 
specjalną metodę (patent), ulepszane 
cieplnie, obrabiane zgrubnie lub 
finalnie. 
Zakład posiada możliwości techniczne 
do produkcji wielu innych 
komponentów siłowni wiatrowych.   
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energetyka 
wiatrowa DR ZĄBER Sp. z o.o. 

 
ul. Magazynowa 1                      
33-300 Nowy Sącz http://www.zaber.com.pl 

Firma oferuje szybkoobrotowe 
elektrownie o osi poziomej z 
trójłopatowym wirnikiem, pracujące z 
generatorem asynchronicznym na 
sieć energetyki zawodowej lub 
generatorem synchronicznym 
pracujące na sieć wydzieloną. 
Firma dostarcza także kompleksowe 
rozwiązania niezbędne przy instalacji 
elektrowni wiatrowych: Projekt 
fundamentu, Segment kotwiący 
dostarczamy inwestorowi by zatopił 
go w fundamencie. Szafa elektryczna 
zawiera niezbędną aparaturę do 
podłączenia elektrowni do sieci oraz 
panel sterowania do obsługi 
elektrowni. Szafa licznikowa 
dopasowana do warunków 
podłączenia elektrowni do sieci. Linia 
kablowa łącząca elektrownię z 
odbiorcą projektowana jest 
indywidualnie w zależności od 
sytuacji w terenie. Także sprzedaż 
elektrowni używanych. 

•obrabiarki specjalne w tym 
obrabiarki CNC 
•obrabiarki do drewna, piły, strugarki, 
traki, ... 
•prasy specjalne 
•oprzyrządowanie technologiczne 
•programowanie sterowników PLC 
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energetyka 
wiatrowa 

ENBUD Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 
Elektroenergetycznego 

Grunwaldzka 14 
76-200 Słupsk http://www.enbud.pl/ 

Projektowanie, produkcja budowlano-
montażowa i warsztatowa w branży 
elektroenergetycznej i 
telekomunikacyjnej. Oferta dla 
odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych, kompleksowe prace 
związane z farmami elektrowni 
wiatrowych: analiza możliwości 
przyłączenia siłowni wiatrowych do 
sieci elektroenergetycznej, analiza 
wpływu oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na lokalne sieci i systemy 
elektroenergetyczne, kompleksowe 
projektowanie farm elektrowni 
wiatrowych od koncepcji do 
pozwolenia na budowę, w tym 
projekty budowlane i wykonawcze 
wszystkich branż, wykonanie 
raportów o oddziaływaniu 
projektowanych inwestycji na 
środowisko, wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego i wykonawczego, 
harmonogramowanie robót wg. 
dowolnych kryteriów (np. wg 
wymagań FIDIC), kompleksowe 
wykonanie farm elektrowni 
wiatrowych wraz z ich rozruchem złącza kablowe oraz licznikowe 

energetyka 
wiatrowa 

FABRYKA MASZYN 
BUDOWLANYCH 
FAMABA S.A 

ul. Portowa 1 
67-200 Głogów www.famaba-glogow.com 

Produkcja masztów do elektrowni 
wiatrowych 

maszty do elektrowni wiatrowych 
• maszty do elektrowni wiatrowych 
tzw. "offshore project" 
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energetyka 
wiatrowa JB Auto Trade Sp. z o.o 

ul. Kniaziewicza 9                          
76-200 Słupsk http://windmax.pl/ 

Producent elektowni wiatrowych 
małej mocy 1-5kW, oraz masztów 
kratownicowychy od 6 do 23m 
wysokośc 

• Siłownia wiatrowa EKO 1  
• Miernik Wiatru MW-160  
• Przetwornica napięcia z blokiem 
sterującym IBP 1,5/3S  
• Maszty kratownicowe od 6 do 23m 
wysokości 

energetyka 
wiatrowa KK-Electronic 

70-847 Szczecin 
Goleniowska 62 

 http://www.kk-
electronic.dk/ 

Produkcja rozdzielni kontrolno-
sterowniczych             zintegrowane 
elektroniczne systemy sterowania do 
wbudowania w urządzenia i maszyny    

energetyka 
wiatrowa KOMEL 

ul. Moniuszki 29 
41-200 Sosnowiec, 

http://www.komel.katow
ice.pl 

Produkcja wysokosprawnych prądnic 
z magnesami trwałymi  120 W (turbiny jachtowe), 4 kW 

energetyka 
wiatrowa 

Margański & 
Mysłowski 

ul. Strażacka 60 
43-382 Bielsko-
Biała www.marganski.com.pl 

Opracowywanie i produkcja własnych 
konstrukcji lotniczych z materiałów 
kompozytowych. Wytwarzanie bądź 
prace projektowe (komplet lub 
fragmenty) w dziedzinie lekkich 
struktur kompozytowych   

energetyka 
wiatrowa 

Wytwórnia 
Konstrukcji Stalowych 
Ostrowiec 

ul.Gulińskiego 30                            
27-400 Ostrowiec 
Św. http://www.wks.com.pl 

Producent konstrukcji stalowych, 
budowlanych i dla przemysłu 
maszynowego. Produkcja korpusów i 
gondol dla potrzeb elektrowni 
wiatrowych średnich i ciężkich typów 
o mocy (600kW - 3 MW). Ze względu 
na posiadane wyposażenie jest w 
stanie wytwarzać dla potrzeb 
energetyki wiatrowej konstrukcje 
spawane do najcięższych wersji 
włącznie.   

energetyka 
wiatrowa 

Zakład Budownictwa 
Energetycznego Sp. z 
o.o. 

 ul. Morska 16 
75-221 Koszalin, 

http://www.zbe.koszalin.
pl 

Projektowanie i wykonawstwo 
elektrowni wiatrowych. 
Projektowanie i wykonawstwo 
elektrowni wiatrowych o mocy od 
660 kW do 2 MW. 

produkuje stacje transformatorowe 
do generatorów wiatrowych typu KS 
25-36z o mocy do 1600 kVA. 
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energetyka 
wiatrowa 

Zakład Prefabrykacji 
HCZ PREFMET Sp z o.o. 

Rejtana 6 
42-200 
Częstochowa 

http://huta.isd-
poland.com/ 

Wytwórnia prefabrykatów 
wypalanych z blach grubych z Huty 
Częstochowa. Wytwarzanie blach 
kształtowanych stożkowo lub 
cylindrycznie na walcarce 
trójwalcowej  

elementy konstrukcyjne wież 
wiatrowych, cargi i rury ze szwem. 

energetyka 
wiatrowa ZASTA Sp. z o.o 

ul. Owocowa 4-8                                  
76-200 Słupsk http://www.zasta.eu 

Budowa konstrukcji stalowych na 
potrzeby elektrowni wiatrowych. 
Słupy pod siłownie wiatrowe. 

Słupy pod siłownie wiatrowe. 
 1). Konstrukcja: 
• wysokość: od 60 do 108 m  
• średnica: przy podstawie: 4 500 mm, 
przy szczycie: 2 500 mm  
• grubość blach: od 10 do 40 mm  
• ilość sekcji: 3-6 sekcji  
 2). Dane techniczne: 
• gwarancja powłoki: 20 lat  
• sposób zabezpieczenia 
antykorozyjnego: cynkowanie 
natryskowe, + farby epoksydowe  
 3). Wyposażenie: 
• drzwi antywłamaniowe  
• drabinki wewnętrzne  
• podesty  
• uchwyty instalacyjne 

energetyka 
wiatrowa 

Przedsiębiorstwo 
Energetyczne ESV S.A. 

 
ul. Polna 12                                      
55-011 Siechnice  http://www.esv.pl/ 

Produkcja elektrowni wiatrowych, 
pomoc w przygotowaniu i realizacji 
budowy. Dostawy elektrowni -
elektrownie wiatrowe Seewind o 
mocy 25/132 kW. Ocena lokalnych 
zasobów energetycznych wiatru. 
Wybór lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Współpraca w 
przygotowaniu i realizacji budowy.   
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energetyka 
wiatrowa Wamtechnik Sp. z o.o. 

ul. Czajewicza 19 
05-500 Piaseczno http://www.wamtechnik.

pl 

Firma Wamtechnik to globalny 
dostawca źródeł zasilania, które 
gwarantują najwyższą jakość, 
niezawodność i bezpieczeństwo. 
Firma specjalizuje się również w 
wytwarzaniu pakietów 
akumulatorowych i bateryjnych 

pakiety bateryjne i akumulatorowe, 
- akumulatory Ni-Cd; Ni-Mh; Li-Ion; 
Li-Poly; Li- Mn204 oraz Li-FeP04, 
- baterie litowe i alkaliczne, 
- bezobsługowe akumulatory 
kwasowo-ołowiowe w technologii 
AGM i żelowe, 
- moduły fotowoltaiczne (słoneczne) i 
pozostałe komponenty do budowania 
systemów fotowoltaicznych, 
- turbiny wiatrowe, 
- baterie, akumulatorki i ładowarki 
konsumenckie 

energetyka 
wiatrowa EKO-DIUNA 

 
Ulica: Szajnochy 3  
 85-738 Bydgoszcz www.eko-diuna.pl 

Produkcja masztów oraz turbin 
wiatrowych małej mocy 

Turbiny wiatrowe : EDVS 2 0.5   EDVS 
2 3.0 EDVS 6.0              maszty 
wiatrowe                       pompy ciepła                            
panele słoneczne 
  

energetyka 
wiatrowa 

Enwia ALEKSANDER 
OKRÓJ 

ul. Lawendowa 15 
71-006 Szczecin 

www.enwia.pl 

Produkcja siłowni wiatrowych o mocy 
maksymalnej 12 kW oraz 40kW O poziomej osi: 12 kW i 40 kW 

energetyka 
wiatrowa 

Swind Siłownie 
Wiatrowe 

 
ul. Radomska 
101/103                    
26-652 Milejowice 
k. Radomia 

http://www.swind.pl/ 
Produkcja zaprojektowanych przez 
siebie elektrowni wiatrowych o mocy 
3kW oraz 6 kW. Sprzedaż 
podzespołów do małych elektrowni 
wiatrowych. 

Turbiny o poziomej osi obrotu: 3 kW, 
6 kW 

energetyka 
wiatrowa Firma Tomaszewski 

ul. Wiśniowa 9 
64-800 Chodzież 

http://d-e-w.pl/ Producent generatorów 
prądotwórczych i pionowych turbin 
wiatrowych 

Turbiny o pionowej osi obrotu od 
2kW do 10kW 
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energetyka 
wiatrowa EURO TRAFIK 

Rojów, 
ul.Hetmańska 6 
63-500 Ostrzeszów 

http://www.eurotrafik.re
publika.pl/ Producent prądnic 

prądnice o mocy od 0,3 kW do 15 kW i 
zakresie obrotów od 150, 175, 200, 
250, 300, 375, 430, 500, 600, 750 i 
1000 oraz na napięcia 24V, 48V lub 
230V  

energetyka 
wiatrowa Wind Energy 

ul. Przemysłowa 
91-748 Łódź 

http://www.generatorek.
pl/ 
 
 

Firma zajmuje się produkcją i 
sprzedażą  
Synchronicznych Prądnic 
Magnetycznych. 
 Moc od 2KW do 500KW,   
Różne prędkości obrotowe w 
zależności od potrzeb Klienta. 

Generator 3-fazowy   PMG160S6 8KW, 
obroty nominalne 930/min, 50Hz 
Napięcie 3x280V  lub 3x500V.  Prąd 
12A - gwiazda                                 
Generator 3-fazowy PMG225S8 
20KW, obroty nominalne 730/min, 
50Hz 
Napięcie 3x280V lub 3x500V. Prąd 
23A      

energetyka 
wiatrowa STOCZNIA GDAŃSK S.A. 

  ul. Na Ostrowiu 
15/20                                                  
80-873 Gdańsk, 
Poland 

http://www.stocznia.gda.
pl 

Produkcja wież masztów dla 
energetyki lądowej oraz morskiej   

energetyka 
wiatrowa Aarsleff 

al.. Wyscigowa 6                                 
02-681 Warszawa 

http://www.aarsleff.com.
pl 

Produkcja podstaw pod wieze 
wiatrowe   

energetyka 
wiatrowa "SPOMASZ" S.A 

ul. Okrzei 104 
68-200 Żary 

www.spomasz-zary.pl 
 

Produkcja platform masztów 
wiatrowych na morzu   

energetyka 
wiatrowa 

LM Wind Power Blades 
(Poland) Sp. z o.o. 

ul. Nowa 3, 
Łozienica  
72-100 Goleniów  

http://www.lmwindpo`w
er.com/ Skrzydła do turbin wiatrowych śmigła o długości 50-60 m 

energetyka 
wiatrowa  ISD Huta Częstochowa 

ul.  Kucelińska  22,                          
42-207   
Częstochowa 

http://www.isd-
hcz.com.pl 
 

Produkcja masztów wiatrowych dla 
energetyki lądowej oraz morskiej   
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energetyka 
wiatrowa 

OBO Bettermann 
Polska 

ul. 
Gierdziejewskiego 7 
02-495 Warszawa www.obo.pl 

Kompletne rozwiązania dla 
całego wyposażenia elektrycznego w 
elektrowniach 
wiatrowych 

Systemy dla gondoli: 
- systemy połączeń i zamocowań 
- ochrona przeciwprzepięciowa i 
odgromowa 
- systemy nośnych tras kablowych 
System dla wieży: 
- systemy zamocowań 
- systemy nośnych tras kablowych 
- systemy ochrony przeciwpożarowej 
Systemy dla podstawy wieży: 
- systemy nośnych tras kablowych 
- ochrona przeciwprzepięciowa- 
systemy prowadzenia tras kablowych 
- systemy ekwipotencjalne 
System dla fundamentów: 
- systemy odgromowe 

energetyka 
wiatrowa Telefonika Kable 

ul. Wielicka 114                             
30-663 Kraków,                             http://www.tfkable.pl/ Produkcja kabli kable energetyczne, 

energetyka 
wiatrowa 

MOSTOSTAL CHOJNICE 
S.A. 

 
ul. Przemysłowa 4 
89-620 Chojnice 

http://mostostal.chojnice.
pl 

Produkcja masztów wiatrowych dla 
energetyki lądowej oraz morskiej   

energetyka 
wiatrowa 

Fabryka 
Transformatorów 
Zychlin 

ul. Narutowicza 70 
99-320 Żychlin 

www.ftz.pl  
 

Transformatory mocy, trójfazowe, 
olejowe, z regulacją napięcia pod 
obciążeniem lub w stanie 
beznapięciowym  

Transformatory mocy od 2.500 do 
90.000 kVA 

energetyka 
wiatrowa 

HELUKABEL Polska 
Centrala 

Krze Duże 2,                   
96-325 
Radziejowice http://www.helukabel.pl 

 Specjalizuje się w produkcji oraz 
dystrybucji kabli, przewodów oraz 
osprzętu kablowego dla wszystkich 
branż i wszelkich zastosowań kable energetyczne, 



Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu,  
 

Instytut Energetyki Odnawialnej  138 

Technologia Nazwa firmy Adres pocztowy Strona www Obszar działalności Oferta produktowa w zakresie OZE 

energetyka 
wiatrowa 

Badel Elektronik Sp. z 
o.o. 

  Słotwina 59 D                                 
58-100 Świdnica, 

http://www.badel.pl/ 
Producent transformatorów 
toroidalnych 

transformatory toroidalne moc od 
50VA do 1000VA 

energetyka 
wiatrowa TELTO 

ul. Czerwona 5 
96-100 
Skierniewice http://www.telto.pl 

Producent:  transformatorów 
prostowników 
zasilaczy 
przetwornic 
rdzeni kształtkowych do 
transformatorów przetwornice 

energetyka 
wiatrowa P.W.K. POLBIT 

  
   ul. Pszczyńska 5                         
85-380 Bydgoszcz, 
osiedle Miedzyń http://jk.pl/sklep 

Producent konstruowanych przez 
siebie masztów kratownicowych 
różnych wysokości i zastosowań. 
Firma projektuje i wykonuje 
zamówienia zgodnie z 
zapotrzebowaniami klientów, 
instaluje konstrukcje w podanej 
lokalizacji na terenie całej europy 

maszty kratownicowe różnych 
wysokości i zastosowań 

energetyka 
wiatrowa WOJTECH  

 
ul. Krakowska 2                      
38-500 Sanok 

www.wojtech.net  
 

Produkcja masztów do pomiaru 
wiatru 
Projektowanie farm wiatrowych   

energetyka 
wiatrowa 

Energomontaż Północ 
Gdynia  

ul Handlowa 19,                           
Gdynia 81-001 

www.energomontaz-
polnoc.com.pl 

Wykonawstwo i montaż konstrukcji 
stalowych 

Konstrukcje stalowe dla elektrowni 
wiatrowych na morzu, dźwigi typu 
offshore, platformy morskie, unikalne 
konstrukcje typu offshore; dostawca 
obudowy transformatora na farmę 
wiatrową Rodsand (Dania) 

energetyka 
wiatrowa Towimor  

ul. Starotoruńska 5                             
87-100 Toruń    www.towimor.com.pl 

Urządzenia na statki oraz dla offshore 
i przemys łu   
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energetyka 
wiatrowa CRIST S.A. 

ul. Swojska 12                                
80-867 Gdańsk,  www.crist.com.pl 

Prywatna stocznia, dostawca statków 
i platform montażowych także dla 
przemysłu offshore 

Platforma montażowa dla morskich 
elektrowni wiatrowych Jack-Up Barge 
B392 THOR dla Hochtief Construction  

energetyka 
wiatrowa 

EUROS Żory-
Warszowice  

ul. Gajowa 5A 
43-254 Warszowice 

http://www.euros.de/pl/
company_warszowice.ht
ml 

Euros produkuje oraz dostarcza 
łopaty różnym producentom turbin 
na całym świecie 

trzy rodziny łopat o długościach od 
24.5 m do 48.8 m dla turbin od 600 
kW do 3MW 

energetyka 
wiatrowa ODYS Stocznia&Co 

ul. Zalogowa 6  
80-557 Gdansk  

http://www.odys-
yard.com/off_con_pl.php 

Firma wykonuje i dostarcza 
konstrukcje ze stali zwykłej oraz 
podwyższonej wytrzymałości, a także 
ze stali nierdzewnej i aluminium, 
które w swoim zakresie obejmują 
również zbiorniki i rurociągi mające 
zastosowanie w instalacjach biogazu, 
w instalacjach offshore i innych OZE 

Prototyp elektrowni falowej dla 
duńskiej firmy Wave Star Energy; 
rurociągi i zbiorniki dla instalacji 
biogazu, konstrukcje stalowe dla 
przemysłu offshore 

energetyka 
wiatrowa EUROS Ustroń 

ul. J. Kreta 2 
43-450 Ustroń 

http://www.euros.de/pl/
company_ustron.html 

Euros produkuje oraz dostarcza 
łopaty różnym producentom turbin 
na całym świecie 

 łopaty o długościach od 24.5 m do 
60m  

biomasa 
stała 

ALCHEMIK 
Rzemieślnicza 
Wytwórnia Chemiczna 

ul. Świętokrzyska 
19                        88-
100 Inowrocław 

http://www.brykieciarki.
pl/   Brykietowanie biomasy stałej linie do brykietowania, rozdrabniacze 

biomasa 
stała BRASTAL F.H.U.P. 

Józefin 23,                                           
97-225 Ujazd http://www.brastal.pl   Kotły 

Kocioł EKO MAX Plus wyposażone w 
palnik retortowy na miał, groszek , 
pelety i zboża, Kosz zasypowy ok. 
130kg., ślimakowy podajnik paliwa, 
bezrusztowe palenisko 

biomasa 
stała BRIKOL TECH 

ul. Łąkowa 11,                                      
77-300 Człuchów 

http://www.brikol.pl/ind
ex.php/o-firmie.html   Urządzenia do peletowania 

urządzenia wspomagajace 
peletowanie 
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biomasa 
stała CHT Sp. z o.o. 

Ilino 20 B,                                                 
09-100 Płońsk 

http://www.cichewicz.pl
/   Kotły 

Kotły grzewcze na paliwa stałe, 
ogrzewacze, zbiorniki akumulacyjne. 
Futura Bio ze śrubą bezpośrednio do 
palnika, Futura Bio ze śluzą płytkową, 
Futura Pel-letS 

biomasa 
stała 

EKOGREŃ Technika 
Grzewcza 

ul. K. Miarki 1B,                                 
43-200 Pszczyna 

http://www.gren-
pszczyna.com.pl/pl/eko/
eko/  Kkotły 

kotły co, kotły przenysłowe, kominki; 
z transportem pneumatycznym, na 
licencji francuskiej firmy ENERGIE 
SYSTEME; na licencji francuskiej 
firmy ENERGIE SYSTEME 

biomasa 
stała EKO-VIMAR ORLAŃSKI 

ul. Nyska 17 b,          
48-385 Otmuchów www.eko-vimar.pl    kotły I urządzenia towarzyszące 

ogrzewacze, zbiorniki akumulacji, 
pompy obiegowe, zawory mieszające; 
kocioł ORLAN SUPER i ORLAN W 

biomasa 
stała 

ELEKTROMET Zakład 
Urządzeń Grzewczych 

Gołuszowice 53,        
48-100 Głubczyce www.elektromet.com.pl  Kotły kocioł EKO-PE 

biomasa 
stała FALENCZYK KKF 

ul.Dworcowa 9a,      
86-060 Nowa Wieś 
Wielka 

http://www.falenczyk.an
d.pl/   Kotły 

wodne kotły grzewcze, automatyczny 
podajnik paliwa 

biomasa 
stała FU-WI Sp. z o.o. 

ul. Grochowska 5B, 
82-300 Elbląg http://www.fuwi.pl/   Kotły kotły c.o.  

biomasa 
stała 

GIZEX Technika 
Ciepłownicza 

Korzkwy 30 B ,        
63-300 Pleszew     Kotły kotły, nagrzewnica BIO-PAL AIR 

biomasa 
stała 

HAMECH Sp. Z o.o. 
Zakłady Maszynowe 

ul. Armii Krajowej 
3, 17-200 Hajnówka www.info.hamech.pl      Kotły 

Kocioł wodny typ KWH, zespół 
grzewczy typ ZGH 

biomasa 
stała 

HEF Wytwórnia 
kotłów grzewczych 

ul. Oleska 104,        
42-700 Lubliniec http://www.hef.com.pl      Kotły 

grzejniki, kotły c.o. kocioł Master-M 
Uni i PELTOR US 
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biomasa 
stała JAR DREW 

ul. Wolności 51, 
Golina 
63-200 Jarocin http://www.jardrew.pl 

  Kotły, przenośniki I systemy 
podawania 

przenośniki do kłód i tarcicy, systemy 
podawania trocin, systemy 
odprowadzania spalin, kotły 

biomasa 
stała KLIMOSZ Sp. z o.o. 

ul. Rybnicka 83,       
44-240 Żory http://www.klimosz.pl    Kotły 

dystrybutor A.O. Smith-urządzeń do 
podgrzewania c.w.u.; WOODPELL-
automatyczny kocioł na pelety; BIO 
LING DUO-paliwo zastępcze: 
drewno/gruby węgiel  

biomasa 
stała KOSTRZEWA 

ul.Suwalska 32A,        
11-500 Giżycko 

http://www.kostrzewa.co
m.pl    Kotły 

kotły: Mini Bio, Platinum Bio; Warmet 
200 Ceramik, Warmet SDS Ceramit; 
Warmet 200 Ceramik, Warmet SDS 
Ceramit 

biomasa 
stała MODERATOR Sp. Z o.o.  

ul. 11-go Listopada 
16a,                          
17-200 Hajnówka 

http://www.moderator.c
om.pl/   Kotły 

kotły Unica Sensor Bio, automatyczny 
zestaw spalania biomasy SMOK 

biomasa 
stała 

MetalERG J.M.J. Cieślak 
Sp.J. KOTŁY NA 
BIOMASĘ 

ul. Ścinawa Polska 
9,                     55-200 
Oława  www.metalerg.pl   Kotły 

do 1987-działalność budowlano- 
remontową. 2001 - 2002 montownia 
kotłów c.o. opalanych biomasą; 
BIOWAT A-niskotemperaturowe kotły 
wodne; EKOPAL RM 

biomasa 
stała NARMET 

ul. Bielska 80,       
17-210 Narew www.narmet.com   Kotły kotły 

biomasa 
stała POL MOT Warfarma 

ul. Fabryczna 21,     
11-040 Dobre 
Miasto www.warfama.pl  Systemy transportu,  Kotły 

ciągniki, transport, ładowacze 
czołowe; kotły, linie do brykietowania 

biomasa 
stała RAFAKO S.A. 

ul. Łąkowa 33,         
47-400 Racibórz     Kotły 

producent kotłów oraz urządzeń 
ochrony środowiska dla energetyki 
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biomasa 
stała RAPID Sp. z o.o.  PPUH  

ul. Prosta 7,                              
21-500 Biała 
Podlaska http://www.rapid.org.pl   Kotły 

kotły; BIO-PAL kocioł wsadowy;  
D’Alessandro na biomasę CSI 20 -100; 
dwupaleniskowy DEFRO DUO 

biomasa 
stała UNIWEX-AJ 

 ul. Łęczycka 29  
82-300 Elbląg  

http://www.uniwex.pl   Kotły 

produckja kotłów c.o.; UNIWEX UNI-
COM -kotły wodne z ceramicznym 
paleniskiem  

energetyka 
słoneczna 
cieplna AKS spółka z o.o. 

ul. Chrobrego 28 
Biskupiec            11-
300 www.aks.ibc.pl projektowanie i wykonawstwo Solena SO-1779/79 

energetyka 
słoneczna 
cieplna AltBio 

ul. Klonowa 58B 
Opacz Kolonia 
05-816 
Michałowice www.altbio.pl projektowanie i wykonawstwo  

kolektor próżniowy heat pipe 
SPA1800/58-15 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Amsol Technika 
Solarna 

ul. Wopistów 17               
75-688 Koszalin www.amsol.pl projektowanie i wykonawstwo 

Kolektor słoneczny 58 ET 10 
Kolektor słoneczny 58 ET 15 
Kolektor słoneczny 58 ET 20 
Kolektor słoneczny 58 ET 25 
Kolektor słoneczny 58 ET 30 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

ATUT Spółka z o.o. 
Śląskie 
Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne 

ul.W.Korfantego 37 
43- 400 Cieszyn   www.atut.cieszyn.pl projektowanie i wykonawstwo kolektor powietrzny SOLAIR  

energetyka 
słoneczna 
cieplna BACHUS P.P.H.U.  

ul. Nowiny 40 
80-020 Gdańsk   www.bachus.com.pl projektowanie i wykonawstwo 

Kolektor słoneczny  KSP-12 OPC  
Kolektor słoneczny KS-2005PN  
Kolektor słoneczny KS-2005WM  
Kolektor słoneczny KS-2005PM 
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energetyka 
słoneczna 
cieplna BMK Solar Sp. z o.o. 

ul. Azotowa 21 
41-503 Chorzów www.bmksolar.pl projektowanie i wykonawstwo BMKSolar 2.0; BMKSolar 2.65 

energetyka 
słoneczna 
cieplna CENTROPOL Sp. J.  

 ul. Zabrska 17                                 
44-100 Gliwice www.fotton.eu projektowanie i wykonawstwo 

FOTTON® SP 58/1800-30 
FOTTON® SP 58/1800-24 
FOTTON® SP 58/1800-20 
FOTTON® SP 58/1800-12 
G4 TINOX 2,0+szyba gładka 
G4 TINOX 2,0 +szyba pryzmatyczna 
G4 TINOX 2,5 +szyba gładka 

energetyka 
słoneczna 
cieplna Domapol  

ul. Twardowskiego 
42                      30 - 
312 Kraków www.domapol.com.pl   projektowanie i wykonawstwo KS - 2-8 

energetyka 
słoneczna 
cieplna EcoSchubert 

ul. Lipowa 3 
30-702 Kraków www.eco-schubert.pl projektowanie i wykonawstwo "HEAT PIPE" EOS 15HP 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

"EKOTERM" 
Termiczne Systemy 
Solarne 
inż. Bolesław Dyc  

Wilkanów 140                
57-500 Bystrzyca 
Kłodzka  ekoterm-kolektory.pl projektowanie i wykonawstwo   

energetyka 
słoneczna 
cieplna ELFRAN  

ul. Krasińskiego 10                           
34-400 Nowy Targ www.elfran.com.pl projektowanie i wykonawstwo Efran-Revolution UNO 

energetyka 
słoneczna 
cieplna ENSOL sp. z.o.o.  

ul. Piaskowa 11  
47-400 Racibórz  www.ensol.pl projektowanie i wykonawstwo 

ES1V 2,0S 
ES1V 2,0B 
EC1V 2,0S 
EC1V 2,0B 
ES1V 2,65B 
ES2V2,65S 
ES2V2,65B 
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energetyka 
słoneczna 
cieplna ERGOM Sp. z o. o. 

ul.Nowe Sady 10                                           
94-102 Łódź   www.ergom.com projektowanie i wykonawstwo 

KSC-A18V-S1 
KSC-A18V-S2 
KSC-A2V-S1 
KSC-A2V-S2 
KSC-A18V-Cr1 
KSC-A18V-Cr2 
KSC-A2V-Cr1 
KSC-A2V-Cr2 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

EURO-BALTIC-THERM 
Sp. z o.o. 

ul. Rolna 8 
83-200 Starogard 
Gdański www.ebt.com.pl projektowanie i wykonawstwo SchäferSOLAR® KOMFORT 

energetyka 
słoneczna 
cieplna Geres Asco Sp. z o.o. 

 
ul. Powstańców 
Warszawskich 33a  
42-680 Tarnowskie 
Góry www.geresasco.com  projektowanie i wykonawstwo kolektor słoneczny G4 

energetyka 
słoneczna 
cieplna HEWALEX 

ul. Słowackiego 33                               
43-502 
Czechowice-
Dziedzice www.hewalex.pl projektowanie i wykonawstwo 

Kolektor słoneczny KS-2000 SP 
Kolektor słoneczny KS-2000 SLP 
Kolektor słoneczny KS-R10 
Kolektor słoneczny KS-2000 TP 
Kolektor słoneczny KS-2000 TLP 

energetyka 
słoneczna 
cieplna INSBUD 

ul. Niepodległości 
16a 
32-300 Olkusz www.insbud.net projektowanie i wykonawstwo 

IB-Sol 12-58 
IB-Sol 22-58 
 IB-Sol 30-58 
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energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Instal-konsorcjum sp. 
z o.o.   

ul. Krakowska 19-
23   
50-424 Wrocław   www.ik.pl projektowanie i wykonawstwo 

Gavia 20 E/S 
Gavia 20 E/B 
Gavia 26 E/S 
Gavia 26 E/B 

energetyka 
słoneczna 
cieplna KOSPEL S.A. 

ul. Olchowa 1 
75-136 Koszalin www.kospel.pl projektowanie i wykonawstwo 

kolektor KSH-2.0, KSH.A-2.0, KSH.A-
2.3 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Makroterm 
"MAKROTERM" AGATA 
I KRZYSZTOF 
WĄCHAŁA - SPÓŁKA 
JAWNA 

ul. Sienkiewicza 22                         
34 - 500 Zakopane www.makroterm.com.pl projektowanie i wykonawstwo TURBOSOLAR®I, TURBOSOLAR®III 

energetyka 
słoneczna 
cieplna  MM Solar Sp. z o.o.  

ul. Siewna 15 
94-250 Łódź www.heliosin.pl projektowanie i wykonawstwo 

AKP1.80 
AKP2.10 
Kolektor Heliosin AKH 12  
Kolektor Heliosin AKH 18  
Kolektor Heliosin AKH 24  
Kolektor Heliosin AKH 30 

energetyka 
słoneczna 
cieplna NEON 

Kolonia Borek ul. 
Przemysłowa 3  
42-262 Poczesna  www.neon.new.pl projektowanie i wykonawstwo neosol 250 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Projprzem-EKO Sp. z 
o.o.  

ul. Osiedlowa 1 
89-203 Zamość www. projprzemeko.pl  projektowanie i wykonawstwo PE 15-58; PE20-58 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Provsolar Systemy 
solarne  

Chwarstnica ul. 
Sportowa 4  
74-100 Gryfino  

http://provsolar.eu/ projektowanie i wykonawstwo 
PV92, PV192, SP-S58/1800A-22, SP-
S58/1800A-30 
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energetyka 
słoneczna 
cieplna 

SKORUT IMPORT 
EKSPORT Sp. z o.o. 

ul. Wybickiego 71 
32-400 Myślenice  www.skorut.com.pl projektowanie i wykonawstwo 

Askosolar 
Max 1 
Askosolar Max 

energetyka 
słoneczna 
cieplna SOLAR POLSKA S.C.  

Kryg 272 38-304 
Kryg solarpolska.com   

 KS Cu Al 2000 
 KS Cu KO 2000 
KS Sunselekt 2000 

energetyka 
słoneczna 
cieplna Soleko 

ul. Parkowa 18   
29-105 Oleszno www.kolektory.com.pl projektowanie i wykonawstwo SOL S 

energetyka 
słoneczna 
cieplna SOLMANN s.c. 

ul. Baczyńskiego 15 
b 38-200 Jasło www.solmann.pl projektowanie i wykonawstwo SM 20, SM30 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Sun-eko Swoboda 
Tadeusz 

 
ul. Budowlanych 6 
43-430 Skoczów www.sun-eko.eu projektowanie i wykonawstwo kolektor TS-101H 

energetyka 
słoneczna 
cieplna SUNERGY  

ul. Jesionowa 12b  
73-108 Kobylanka  www.sunergy.pl projektowanie i wykonawstwo 

Kolektor typu SUN-240, SUN-340, 
SUN-200, SUN-350, kolektor 
próżniowy HT 15 

energetyka 
słoneczna 
cieplna SUNEX Sp. z o.o. 

ul. Piaskowa 7 
47-400 Racibórz www.sunex.pl projektowanie i wykonawstwo 

Kolektory słoneczne PR, Basicx, SX, 
PIX 

energetyka 
słoneczna 
cieplna Urlich Sp. z o.o. 

ul. Modlińska 248  
03-152 Warszawa www.ulrich.com.pl projektowanie i wykonawstwo 

Solarglas SG 1800/24, 30, 12, 
Selektlaser SL 2.0 

energetyka 
słoneczna 
cieplna Watt Sp. z o.o 

ul. Podmiejska 45  
41-940 Piekary 
Śląskie www.watt.pl projektowanie i wykonawstwo Kolektory słoneczne WATT  

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Kospel S.A. 
, ul. Olchowa 1                            
75-136 Koszalin 

http://www.kospel.pl/ 

 Wymienniki  ciepła, produkcja 

Stojące wymienniki c.w.u.: SB Termo 
Solar 200, 250 i 300 oraz SBZ Termo-
Solar 250 i 300 
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energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Noel 
ul. Stalowa 94                                      
53-440 Wroclaw,  

www.wymienniki-
ciepla.pl 

 Wymienniki  ciepła, produkcja Pojemnościowe wielofunkcyjne 
wymienniki ciepła z dwoma 
wężownicami: 200/2W, 400/2W, 
700/2W, 900/2W, 1200/2W; 
Pojemnościowe wielofunkcyjne 
wymienniki ciepła z trzema 
wężownicami: 400/3W, 4003W, 
700/3W, 900/3W, 1200/3W; 
Pojemnościowe wielofunkcyjne 
wymienniki ciepła jako zbiornik 
akumulacyjny: 700, 900, 1200; 
Pojemnościowe w ielofunkcyjne 
wymienniki ciepła ze zbiornikiem w 
srodku: 500/200N, 700/200N, 
1000/200N; Pojemnościowe 
wielofunkcyjne wymienniki ciepła ze 
zbiornikiem w srodku z jedną 
wężownicą miedzianą: 
500/200N/1W, 700/200N/1W, 
1000/200N/1W; Pojemnościowe 
wielofunkcyjne wymienniki ciepła ze 
zbiornikiem w środku z dwoma 
wężownicami miedzianymi: 
500/200N/2W, 700/200N/2W, 
1000/200N/2W 
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energetyka 
słoneczna 
cieplna 

 
P.P.U.H. "GALMET" S. 
D. R. GALARA S. J.  

Raciborska 36                                   
48-100 Głubczyce 

www.galmet.com.pl 

 Wymienniki  ciepła, produkcja Wymienniki biwalentne z dwiema 
wężownicami spiralnymi do 
kolektorow słonecznych i sieci c.o. typ 
SGW(S)B: 200, 250, 300, 400, 500, 
700, 1000, 1500; Wymienniki 
biwalentne z dwiema maksymalnie 
dużymi wężownicami spiralnymi typ 
SGW(S)B MAXI PLUS: 300, 400, 500; 
Kombinowane zbiorniki akumulacji 
ciepla zbiornik w zbiorniku typ SG(K): 
300/80, 380/120, 500/160, 600/200, 
800/200, 1000/200 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

TERMICA 
M. Myszak, M. i K. 
Koźbiał Sp.J. 

ul. Oleśnicka 32 B 
33-200 Dąbrowa 
Tarnowska 

www.termica.pl 

 Wymienniki  ciepła, produkcja Wymiennik z wężownicą pojemności 
100 - 300l; Wymiennik z dwiema 
wężownicami pojemności 200 - 300l; 
Wymiennik z  jedną lub dwiema 
wężownicami pojemności 400 - 
3000l;  

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

„COMPIT” Piotr Roszak 
ul. Wielkoborska 
77A                      42-
200 Częstochowa,  

http://www.compit.pl/ 

 Regulatory układów solarnych Regulatory układów solarnych: 
SolarComp PRO, SolarComp 911, 
SolarComp 912 

 
energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Zakład Elektroniki i 
Automatyki FRISKO s. 
c. 

Jarnołtowska 15                                 
54-530 Wrocław, 
ul.  

http://www.frisko.pl/ 

 Regulatory układów solarnych Regulator dla układu z kolektorami 
słonecznymi: SR24-JUNIOR, SR24-
SOLMAX, MR65-SOLAR, MR65-
SOLAR2K,  

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

TECH Sp.j. 
ul. St. Batorego 14                            
34-120 Andrychów 

http://www.techsterowni
ki.pl/ 

 Sterowniki Sterownik do kolektorów słonecznych  
ST-401;  Sterownik do kolektorów 
słonecznych  ST-402  
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energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Plum Sp. z o.o. 
Ignatki 27a                                           
16-001 Kleosin,   

http://www.plum.pl 

 Regulatory układów solarnych Regulatory do układów solarnych: 
ecoSOL 200 BASIC,   ecoSOL 200 
CLASSIC 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

AZ PROFITOR Sp. z o.o. 
 
ul. Ciupagi 15                                      
03-016 Warszawa, 

http://profitor.pl/ 

 Przewody  Przewód wewnętrzny z rury typu 
CATS w izolacji PES; Uchwyt EASY 
CLICK  

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Thermaflex Izolacji Sp. 
z o.o. 

ul.Przemysłowa 6                            
58-130 Żarów;  

http://thermaflex.com.pl 

  Przewody System preizolowanych rur SolarLight 
X 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Womix s.c. 
 ul. Elizy 
Orzeszkowej 11                 
89-200 Szubin,  

www.womix.com.pl 

 Grupy solarne do montażu pomp VERTIGO R, VRD, SUN TRIPLE R, 
MAVERICK, BIG MAVERICK R, VR, 
VRD - Grupy solarne do montażu 
pomp wyposażone w regulator 
przepływu, pompę Grundfos, grupę 
bezpieczeństwa z wbudowanym 
manometreme i solarnym zaworem 
bezpieczeństwa, zawór kulowy 
z wbudowanym zaworem zwrotnym 
i termometrem wody zasilającej 
kolektor, zawór kulowy 
z termometrem wody zasilającej 
zbiornik, uchwyty naścienne i izolację; 
Grupa solarna EXOL - AR jest 
modułem odseparowującym za 
pomocą płytowego lutowanego 
wymiennika ciepła układ kolektorów 
solarnych od bufora ciepła;  
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energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Pipe Life 
 ul. Torfowa 4, 
Kartoszyno             
84-110 Krokowa 

http://www.pipelife.com
/pl/ 

 Systemy instalacyjne System instalacyjny RADOPRESS do 
przeznaczony dla systemów solarnych 
- składa się z rur wielowarstwowych z 
polietylenu sieciowanego PE-X z 
warstwą antydyfuzyjną z aluminium 
(Al) oraz kształtek połączeniowych 
zaprasowywanych i skręcanych. 

energetyka 
słoneczna 
cieplna 

Boryszew ERG S.A. 
96-500 Sochaczew, 
ul. 15 Sierpnia 106 

http://www.borygo.pl/ 

ERGOLID  A,  ERGOLID EKO, - 
niezamarzający płyn do instalacji 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, 
solarnych 

  

pompy ciepła VATRA SA 
ul. Wrocławska 53   
30-011 Kraków www.vatra.pl pompy ciepła  

pompy ciepła NATEO Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 
32A     58-130 
Żarów www.pompyciepla.com pompy ciepła  

pompy ciepła EKONTECH Sp. z o. o 

ul. Niepodległości 
27   58-150 
Strzegom http://www.ekontech.pl/ pompy ciepła  

pompy ciepła Solis sp z o.o. 
ul. Olbrachta 94    
01-102  Warszawa www.solis.pl pompy ciepła  

pompy ciepła Hibernatus sp z o.o. 
ul. Iwańskiego 9   
34-100 Wadowice www.hibernatus.eu pompy ciepła  

pompy ciepła Secespol 

 
ul. Warszawska 50                      
82-100 Nowy Dwór 
Gdański   pompy ciepła  
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mała 
energetyka 
wodna ZRE Gdańsk Sp. z o.o 

ul. Litewska 14 A 
80-719 Gdańsk http://www.zregdansk.pl 

Od wielu lat firma produkuje 
urządzenia energetyczne i instalacje 
przemysłowe oraz części zamienne do 
nich, stawiając do dyspozycji klientów 
zaangażowaną i doświadczoną kadrę 
inżynierską i wykonawczą oraz 
niezbędne zaplecze produkcyjne                       
Firma wykonuje następujące 
urządzenia: 
->Kompletne wyposażenie Małych 
Elektrowni Wodnych (MEW) w tym 
turbiny wodne produkowane w 
swoim oddziale produkcyjnym 
->Części zamienne do turbin 
->Rurociągi i instalacje ciśnieniowe 
oraz ich elementy 
->Konstrukcje stalowe 
->Konstrukcje budowlane  

Turbina rurowa z pojedynczo zagiętą 
rurą ssącą                                  Turbina 
rurowa z podwójnie zagiętą rurą 
ssącą (typ S)                    Turbina 
rurowa kątowa     
Turbina rurowa kielichowa      
Turbina Kaplana w komorze 
betonowej  
Turbina Kaplana w komorze spiralnej  
 
                         

mała 
energetyka 
wodna 

GAJEK ENGINEERING 
Sp. z o.o. 

 80-231 Gdańsk,                 
ul. Fiszera 14 http://www.geg.pl 

Producent poziomych oraz pionowych 
turbin rurowych 

Pionowa i pozioma turbina rurowa z 
przekładnią zębatą  

mała 
energetyka 
wodna 

HYDREX Zakład 
Projektowo-
Wytwórczy 

Morenowa 91 
80-172 Gdańsk 

www.hydrex.webpark.pl 
 

Projektowanie, produkcja oraz 
sprzedaż turbin wodnych, kasetonów 
reklamowych 

Turbiny śmigłowe przeznaczone do 
zabudowy lewarowej (TSP)  
Turbiny śmigłowe przeznaczone do 
zabudowy "z napływem" (TSPu) 
Remonty i modernizacje turbin (o 
średnicy wirnika do 1600mm) 
Elementy układu przepływowego 
(rury ssawne, kołnierze,...) 
Zawory motylowe 
Przekładnie pasowe 
Kraty wlotowe 
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mała 
energetyka 
wodna 

Małe Elektrownie 
Wodne s.c. 

Wiejska 8 
83-400 Kościerzyna http://www.mew.pl/ 

Firma zajmuje sie wszystkimi 
zagadnieniami związanymi z małymi 
elektrowniami wodnymi począwszy 
od budowy elektrowni, a skończywszy 
na wyposażaniu w turbozespoły i 
automatykę 

Turbiny wodne, prace budowlane -
hydrotechniczne, remonty i 
modernizacje mew, rozdzielnie 
elektryczne, szafy sterujące wraz z 
oprzyrządowaniem, czyszczarki krat, 
doradztwo, napędy i mechanizmy 
regulacji turbin, baterie 
kondesatorów do kompensacji mocy 
biernej, mikroprocesorowe 
sterowniki wraz z regulacją poziomu 
wody, przekładnie pasowe na pasy 
płaskie najnowszych generacji 

mała 
energetyka 
wodna 

Przedsiębiorstwo 
Budowy i Eksploatacji 
Elektrowni Wodnych 
"Wodel" Sp. z o.o. 

 
ul. Piłsudskiego 40,                       
67-100 Nowa Sól, http://wodel.pl 

Firma zajmuje się kompleksowym 
wykonawstwem małych elektrowni 
wodnych. Produkuje turbiny wodne, a 
także zajmuje się budową i 
eksploatacją elektrowni wodnych. 

Turbiny wodne o średnicy od 700 mm 
do 2100 mm pracujące na spadzie od 
1,5 do 10 m. Remonty hydrozespolów, 
Budowa elektrowni wodnych. 
Doradztwo techniczne 

mała 
energetyka 
wodna 

Wiszniewski Grzegorz  
Wytwórnia Turbin 
Wodnych 

 
ul. Słoneczna 99                            
11-700 Mrągowo,   Producent turbin wodnych   

mała 
energetyka 
wodna JTC S.A. 

 ul. Siemońska 25 
42-500 Będzin http://www.jtcsa.com.pl/ 

Produkcja najnowocześniejszej 
technologii układów sterowników 
PLC serii CONTROL MICRO®, które 
obecnie z dużym powodzeniem są 
stosowane w energetyce, gospodarce 
wodno-ściekowej, układach BMS, 
wśród producentów maszyn i innych 
dziedzinach gospodarki 

sterowniki PLC serii CONTROL 
MICRO® 
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mała 
energetyka 
wodna Rockfin Sp. z o.o. 

Nowy Tuchom 10 
80-209 
Chwaszczyno 

http://www.rockfin.com.
pl/ 

Rockfin Sp. z o.o. zajmuje się 
projektowaniem, produkcją oraz 
serwisem systemów olejowych w tym 
układów smarowania, układów 
hydraulicznego napędu i sterowania, 
układów filtracji i pielęgnacji olejów 
przemysłowych 

Zasilacz hydrauliczny, Przepływ: 2 X 
40 l/min Ciśnienie: nominalne – 160 
bar, max – 200 bar Medium: Olej TU-
32 Układ filtracyjny: Dokładność 
filtracji: 3μm Klasa czystości: 15/12 
ISO4406. Serwomotory. Oferowany 
zasilacz hydrauliczny wygląda jak 
typowy regulator turbiny z 
akumulatorem (część hydrauliczna).  

biopaliwa 
ciekłe Imix Biopaliwa 

ul. Okopowa 9 
21-411 
Wojcieszków  

http://www.biopaliwaon.
com.p 

 brykieciarki, peleciarki i inne   
 tłocznie do oleju   
 urządzenia do produkcji biodiesla     

biopaliwa 
ciekłe Bio-TECH 

ul. Ogrodnicza 3 
21-400 Łuków 

www.bio-tech.com.pl 
 Urządzenia do produkcji biopaliw D 200, D 500, D1000, D 2000 

biopaliwa 
ciekłe 

ELEKTRO-PLAST Sp.z 
o.o 

ul. Rogatka 14,  
62-860 Opatówek 

http://www.elektro-
plast.pl  Urządzenia do produkcji biopaliw W-200, W-400, W-600 
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biopaliwa 
ciekłe 

FABRYKA MASZYN 
SPOŻYWCZYCH 
"SPOMASZ" PLESZEW 
S.A. 

ul. Słowackiego 14                           
63-300 Pleszew 

http://www.spomasz-
pleszew.pl 

Produkcja  - linii do produkcji 
bioetanolu, linii do produkcji 
bioetanolu,gorzelnie rolniczeaparaty 
destylacyjne do produkcji spirytusu 
bezpirydynowego, rektyfikacje do 
spirytusu neutralnego wg wymogów 
klienta, maceratory i ekstraktory o 
różnych pojemnościach,  wyparki 
cienkowarstwowe do zagęszczania 
ekstraktu, stacje zakwaszania i 
sterylizacji brzeczki melasowej, stacje 
propagacji drożdży, wyposażenie 
technologiczne do zestawialni wódek, 
kotły do palenia cukru, sita  
molekularne    

biopaliwa 
ciekłe 

HYDRAPRES S.A. 

ul. Haska 7 
86-050 Solec 
Kujawski 

http://www.hydrapres.pl 
W-250 BIOPRESS       W-400 
BIOPRESS    

biopaliwa 
ciekłe PIMR 

60-963 POZNAŃ 
ul. Starołęcka 31 

http://www.pimr.poznan.
pl/ W-400   

biopaliwa 
ciekłe Promar Sp. z o.o 

 ul. Kościuszki 27                            
85-079 Bydgoszcz, 

http://www.promar.com.
pl W-60 PROMAR, W-400 PROMAR    

biopaliwa 
ciekłe PROTECHNIKA 

, ul. Dmolna 4B                                
21-400 Łuków 

http://www.protechnika.
com 

PEM-100, PEM-300, PEM-600, PEM-
1000, PEM-2500     

biopaliwa 
ciekłe KOMA S.C. 

ul.Starobrzeska 24                         
49-305 BRZEG  

http://www.koma-
brzeg.pl 

Aparat odpędowy jednokolumnowy, 
Aparaty dwukolumnowe, LATARKA, 
Półka THOMASA, PÓŁKA fi 
800,PÓŁKA fi 850, Stągiew filtra,Szafa 
sterująca do pomp,  KADŹ ZACIERNA 
KWASOODPORNA 8900l, Kołpak 
wydmuchowy zamknięty, 
MIESZADEŁKO APM PROD. TOFAMA 
TORUŃ, DŁUGOŚĆ 125 CM, OSADNIK 
GRAWITACYJNY, POMPA 65 PJM 200   
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biopaliwa 
ciekłe INTER-SPOŻ 

Jana Pawła II 56,                         
39-120 Sędziszów 
Młp 

http://www.interspoz.co
m.pl/ 

Aparat fi 850mm, Linia destylacji,  
Linia destylacji dwukolumnowa, Kadź 
zacierowa, Kadź fermentacyjna    

biopaliwa 
ciekłe 

Inowrocławskie 
Zakłady Chemiczne 
Soda Mątwy 

UL. FABRYCZNA 4  
88-101 
INOWROCŁAW http://www.izch.com.pl/ 

Jedyny producent w kraju (w europie 
jest 3 producentów sit) sit 
molekularnych, (sorbentu 
cząsteczkowego, glikorzemianu), a 
także innych na życzenie klienta, SA to 
głównie sita typu 3A, 4A, 5A    

biopaliwa 
ciekłe Spomasz-Wronki 

, ul. Powstańców 
Wlkp. 23,        64-
510 Wronki 

http://www.spomasz-
wronki.com.pl/ Produkcja  Wirówek Dekantacyjnych    

fotowoltaika 
Jabil Circuit Poland Sp. 
z o.o. 

Lotnicza 2,                                        
82-500 Kwidzyn www.jabil.com 

sprzeęt elektroniczny, podzespoły do 
telewizrów, liczniki prądu, panele 
fotowoltaiczne panele fotowoltaiczne, liczniki prądu 

fotowoltaika Vetro Polska Sp. z o.o. 
Wiosenna 4,                                       
41-253 Czeladź vetropolska.eu szkło, piece na biomasę, fotovoltaika panele fotowoltaiczne 

fotowoltaika Solnova Sp. z o.o. 

Al. Zwycięstwa 75,                        
42-520 Dąbrowa 
Górnicza  solnova.pl 

projekty inwestycyjne, produkcja 
paneli fotowoltaicznych panele fotowoltaiczne 

fotowoltaika AIT Sp. z o.o. 

Ul. Kochanowskiego 
30/25,             33-
100 Tarnów  www.ait-tech.eu panele sloneczne 

panele fotowoltaiczne, aksesoria do 
montowania, połączenia, narzędzia 

fotowoltaika 

Zakład 
Energoelektroniki 
"TWERD" 

ul. Konwaliowa 30,                            
87-100 Toruń www.twerd.pl falowniki, układy napędowe DC, AC falowniki 

fotowoltaika Wamtechnik Sp. z o.o. 
ul. Czajewicza 19, 
05-500 Piaseczno   baterie i akumulatory   
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biogaz 

 
 
MERAZET Spółka 
Akcyjna 

 
ul. J. Krauthofera 36 
60-203 Poznań 

http://www.merazet.pl/ 
 aparatura laboratoryjna i kontrolno 
pomiarowa  

biogaz 
"DOZAMECH" Donat 
Zawidzki 

ul. Strzelecka 49, 
63-430 Odolanów http://www.dozamech.pl  Komponenty do biogazowni 

wybierak kiszonek do taboru, 
rozdrabniacze 

biogaz 
"MOSTOSTALEX" 

 
ul. Narutowicza 79, 
43-502 
Czechowice-
Dziedzice 

http://www.mostostalex.
pl 

 Komponenty do biogazowni zbiorniki na gnojowicę 

biogaz 

„PZL-WOLA” S.A. ul. Fort Wola 22, 
00-961 Warszawa 

http://www.pzl-wola.pl 

 Komponenty do biogazowni 
silniki kogeneracyjne, agregaty 
prądotwórcze 

biogaz 

AGIMIX Polska Sp. Z 
o.o. 

ul. Przemysłowa 12, 
35-105 Rzeszów 

http://www.agimix.pl/pl
/ 

 Komponenty do biogazowni mieszadła 

biogaz ALTER S.A. 

ul. Pocztowa 13, 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

http://www.altersa.pl/ 

 Komponenty do biogazowni analizatory gazu 

biogaz 

Brzeska Fabryka Pomp 
i Armatury MEPROZET 
Sp. Z o.o. 

ul. Armii Krajowej 
40, 49-304 Brzeg 

http://www.meprozet.co
m.pl 

 Komponenty do biogazowni mieszadła, pompy, armatura 

biogaz Chemadex S.A. 
ul. Koszykowa 6,    
00-564 Warszawa  www.chemadex.com.pl  Komponenty do biogazowni 

projektowanie i budowa silosów 
żelbetowych i zbiornikówc stalowych 

biogaz 

Chemar Rurociągi 
Spółka Z o.o. 

ul. Olszewskiego 6, 
25-953 Kielce 

http://www.pipelines-
chemar.com.pl/ 

 Komponenty do biogazowni Rurociągi 

biogaz CynkoMet  Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 7, 
16-020 Czarna 
Białostocka 

http://www.cynkomet.pl
/  Komponenty do biogazowni rozrzutnik obornika 

biogaz Detal-Met Sp. Z o.o. 

Aleja Jana Pawła II 
111, 87-800 
Włocławek  

http://www.detalmet.co
m.pl/ 

 Komponenty do biogazowni rury z tworzyw sztucznych 
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biogaz Elbruk 

   
Prymasa 
Wyszyńskiego 142   
97-500 Radomsko   

http://www.elbruk.pl/ 

 Komponenty do biogazowni konstrukcje betonowe i żelbetowe 

biogaz ELMETRON Sp.j. 
ul. Witosa 10, 41-
814 Zabrze 

http://www.elmetron.co
m.pl/indexpol.htm 

 aparatutra pomiarowa  

biogaz 
Enrem - Połaniec Sp. z 
o.o. 

Tursko Małe 107 
28-230 Połaniec 

http://www.enrem.pl/ 
 Komponenty do biogazowni kotłownie 

biogaz EURO-TERM Grudziądz  

ul. Droga 
Przechodnia 6 
86-300 Grudziądz 

http://www.euro-term.eu 

 Komponenty do biogazowni zbiorniki ciśnieniowe 

biogaz EXPOM sp. z o.o. 
ul.Parkowa 2, 
99-340 Krośniewice 

http://www.expom.com.p
l/  Wyposażenie biogazowni 

szufle do obornika i materiałów 
sypkich do taboru 

biogaz 

FABRYKA APARATURY 
I URZĄDZEŃ "FAMET" 
S.A. 

ul. Szkolna 15a,                                
47-225 Kędzierzyn 
Koźle 

www.famet.com.pl 

 Komponenty do biogazowni zbiorniki, wymienniki ciepła 

biogaz 

FAPO Pompy i Systemy 
Dozowania 

ul. Żółkiewskiego 
37/41, 87-100 
Toruń 

http://www.fapo.com.pl 

 Komponenty do biogazowni 
systemy dozowania substratów, 
pompy, automatyka, armatura 

biogaz 

FME FOOD 
MACHINERY EUROPE 
SP. Z O.O.  

Wyżne 261A, 38-
120 - Czudec 

www.fme-europe.pl 

 Komponenty do biogazowni rozdrabniacze, linie do sterylizacji 

biogaz 
FORNATURE Jerzy 
Dobroczyński  

ul. Kożuchowska 5, 
68-100 Żagań 

http://www.fornature.pl/
pl/zbiorniki.html 

 Komponenty do biogazowni rurociągi, zbiorniki paliwowe 

biogaz 

Fourmia Fabryka 
Urządzeń Okrętowych 
Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 42 
84-230 Rumia  

www.fuorumia.pl 

 Komponenty do biogazowni 

wymienniki ciepła, zbiorniki 
ciśnieniowe, kotły parowe i wodne, 
grzewcze,  
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biogaz 

Gazex Detektory 
gazów toksycznych i 
wybuchowych 

02-867 Warszawa 
ul. Baletowa 16 

www: www.gazex.pl 

 Komponenty do biogazowni 
detektory, mierniki i systemy 
wykrywania gazów 

biogaz 

Gliwickie Zakłady 
Urządzeń 
Technicznych GZUT 
S.A. 

ul. Robotnicza 2, 
44-101 Gliwice 

http://www.gzut.pl 

 Komponenty do biogazowni pompy 

biogaz 

Grupa Powen-
Wafapomp SA 

ul. Odlewnicza 1, 
03-231 Warszawa 

http://www.wafapomp.c
om.pl  Komponenty do biogazowni pompy 

biogaz 

H.Cegielski - Poznań 
S.A. 

ul. 28 Czerwca 
1956r. 223/229, 
61-485 Poznań 

http://www.hcp.com.pl 

 Komponenty do biogazowni silniki kogeneracyjne 

biogaz 

HEV - 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - 
Usługowo - Handlowe 

Wola Ręczajska 49, 
05-326 Poświętne 

http://www.hev.com.pl 

 Komponenty do biogazowni mieszadła, zbiorniki procesowe  

biogaz 

Hydro-Vacuum SA ul. Droga Jeziorna 8, 
86-303 Grudziądz 

http://www.hydro-
vacuum.com.pl/ 

 Komponenty do biogazowni pompy i przepompownie 

biogaz 

Instal Compact 
Inżynieria Systemów 
Pompowych Sp. z o.o.  

ul. Wierzbowa 23, 
62-080 Tarnowo 
Podgórne 

http://www.instalcompac
t.pl 

 Komponenty do biogazowni Pompy 

biogaz 
INVEST - TECH Sp. z 
o.o. 

 
 
 
ul. Płaska 32-34 
87-100 Toruń  

http://www.invest-
tech.pl/ 

 Komponenty do biogazowni rury 

biogaz 

INWAP Sp. z o.o. ul. Starobrzeska 
34b, 49-305 Brzeg 

http://www.inwap.pl 

 Komponenty do biogazowni pompy, armatura 
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biogaz 

Kielecka Fabryka 
Pomp Białogon S.A. 

ul. Druckiego-
Lubeckiego 1, 25-
818 Kielce 

http://kfp-
bialogon.com.pl 

 Komponenty do biogazowni pompy 

biogaz 

Leszczyńska Fabryka 
Pomp Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 15, 
64-100 Leszno 

http://www.lfp.com.pl/in
fo/pompy 

 Komponenty do biogazowni 

pompy 

biogaz 
LOWARA VOGEL 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Kazimierza 
Wielkiego 5, 57-100 
Strzelin 

http://www.lowara.pl/ 

 Komponenty do biogazowni pompy 

biogaz ŁUKOMET  

gmina Karczew    
woj. Mazowieckie, 
Całowanie 91a, 05-
480 Karczew 

http://lukomet.com.pl/ 

 Komponenty do biogazowni  producent mieszadła, pompy 

biogaz 
Manuli Ekobal Sp. z 
o.o. 

ul. Logistyczna 1, 
55-040 Bielany 
Wrocławskie 

http://www.manuliekoba
l.pl/  Wyposażenie biogazowni folie do kiszonek 

biogaz Meprozet Kościan S.A. 
ul. Gostyńska 71, 64 
- 000 Kościan 

http://www.meprozet.pl/ 
 Wyposażenie biogazowni wozy asenizacyjne, aplikatory 

biogaz 

METALCHEM-
WARSZAWA S. A. 

ul. Studzienna 7a, 
01-259 Warszawa 

http://www.metalchemsa
.com.pl  Komponenty do biogazowni 

pompy 

biogaz 
MŁYNKOL KRZYSZTOF 
CALAK  

ul. Jagodowa 14 
05-420  Józefów 

www.mlynki.com.pl 

 Komponenty do biogazowni 
młynki koloidalne, młynki z 
mieszadłem, homogenizery 

biogaz Mostostal Puławy S.A. 
ul. Budowlanych 5, 
24-110 Puławy 

www.mostostal-
pulawy.com.pl  Komponenty do biogazowni 

montaż konstrukcji stalowych, 
budownictwo przemysłowe 

biogaz 

NANOSENS Urządzenia 
Pomiarowe  

ul. Sowia 15, 62-
080 Tarnowo 
Podgórne 

http://www.nanosens.pl/ 

 Komponenty do biogazowni 

detektory i analizatory biogazu 

biogaz NYBORG-MAWENT S.A.  
ul. Ciepła 6 
82-200 Malbork 

http://www.nyborg-
mawent.com/front  Komponenty do biogazowni wentylatory 

biogaz P.P.H. AGRO-FACTORY 
Lubień, 99-100 
Łęczyca 

http://www.agro-
factory.pl  Wyposażenie biogazowni 

szufle, wybieraki  i chwytaki  do 
kiszonek, widły do obornika  do 
taboru 

biogaz P.P.H. Probud 
ul. Zielona 2 
42-480 Poręba 

www.probud.pl  
 Komponenty do biogazowni zbiorniki żelbetowe 
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biogaz P.P.U.H.  "AKPIL" 
ul. W. Witosa 11, 21 
39-220 Pilzno http://www.akpil.pl  Wyposażenie biogazowni rozsiewacz nawozów 

biogaz 
P.P.U.H. Inter-Castor 
Sp. z o.o.  

ul. Krośnieńska 5, 
66-600 Połupin 

http://www.intercastor.p
l/  Komponenty do biogazowni rozdrabniacze do recyklingu 

biogaz PA CONEX Sp. z o.o. 
ul. Ziejkowa 2A, 
09-500 Gostynin 

http://www.conex.pl/O_fi
rmie 

 Komponenty do biogazowni 

wymienniki ciepła, zbiorniki 
ciśnieniowe, magazynowe i paliwowe 
, rurociągi technologiczne 

biogaz POL-MOT Warfama S.A 

ul. Fabryczna 21,                          
11-040 Dobre 
Miasto 

http://warfama.pl/Nawo
zenie/Rozrzutniki-
nawozow-naturalnych 

 Wyposażenie biogazowni rozrzutnik obornika 

biogaz 

POM Ltd ul. Graniczna 1, 
87-300 Brodnica 

http://www.pomltd.com.
pl/ 

 Komponenty do biogazowni mieszadła do gnojowicy 

biogaz 

PPHU STALMIT  
KONSTRUKCJE 
STALOWE  

 
ul. Zakładowa 1,                              
97-427 Rogowiec – 
Bełchatów   http://www.stalmit.pl/  Komponenty do biogazowni konstrukcje stalowe, rurociągi 

biogaz 
PPU TECHMET Spółka 
z o.o. 

ul. Podmiejska 5, 
83-000 Pruszcz 
Gdański  http://www.tech-met.pl  Komponenty do biogazowni Rozdrabniacze 

biogaz 

Pracowniczy Ośrodek 
Maszynowy w 
Augustowie Sp. z o.o. 

ul. Tytoniowa 4, 
16-300 Augustów  http://www.pom.com.pl/  Komponenty do biogazowni przenośniki taśmowe i pneumatyczne 

biogaz 

Precon Polska Sp. Z 
o.o. 

ul. Domaniewska 
47, 
02-672 Warszawa 

http://www.precon.com.
pl 

 Komponenty do biogazowni 
zbiorniki żelbetowe prefabrykowane, 
silosy 
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biogaz 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji 
Strunobetonowych 
Żerdzi Wirowanych 
"WIRBET" S.A. 

ul. Chłapowskiego 
51, 
63-400 Ostrów 
Wlkp. http://wirbet.com.pl/  Infrastruktura przyłączeniowa 

budowa napowietrznych linii 
eletroenergetycznych 

biogaz 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjne Aparatów 
i Konstrukcji 
Energetycznych ZMER 

 ul Podmiejska 16,                             
62-800 Kalisz 

http://www.zmer.com.pl
/ 

 Infrastruktura przyłączeniowa budowa linii energetycznych 

biogaz 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Wdrożeniowe "ARAJ" 
sp. z o.o.  

ul. Mireckiego 30,  
55-080 Puławy www.araj.pl  Komponenty do biogazowni suszarnie, silosy 

biogaz RAFAKO S.A. 
ul. Łąkowa 33, 47-
400 Racibórz 

http://www.rafako.com.p
l/dane-teleadresowe 

 Komponenty do biogazowni kotły 

biogaz REDOR Sp. Z o.o. 

ul. Piekarska 80, 43-
300 Bielsko-Biała 

http://www.redor.com.pl 

 Komponenty do biogazowni mieszadła 

biogaz Riela Agro Sp. z o.o. 
ul. Paprotna 5, 
51-117 Wrocław 

http://riela-agro.com/ 

 Komponenty do biogazowni 

suszarnie, systemy odprowadzania 
gnojowicy połączone z separacją 
frakcji, mieszalniki, zbiorniki na 
gnojowicę 

biogaz Rolstal Pawłowski 

ul. Rozańska 45,                                
07- 300 Ostrów 
Mazowiecka 

http://rolstal.pl/ 

 Komponenty do biogazowni konstukcje stalowe 

biogaz SILO SYSTEM Sp. Z o.o.  
ul. Kossaka 3, 01-
576 Warszawa 

http://www.silosystem.pl
/index.html  Komponenty do biogazowni 

zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, 
retencyjne, ppoż., ścieki komunalne, 
silosy na kiszonkę,  zbiorniki do 
biogazownii 
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biogaz SIPMA S.A. 
ul. Budowlana 26, 
20-469 Lublin  http://www.sipma.pl/  Wyposażenie biogazowni 

wozy asenizacyjne, rozsiewacze 
nawozów 

biogaz Spomasz Zamość S.A. 
ul. Szczebrzeska 19 
22-400 Zamość 

http://www.spomasz.biz.
pl/  Komponenty do biogazowni pompy, zbiorniki  

biogaz 
SUMERA MOTOR 
Spółka Jawna 

ul. Krakowska 5, 
34-120 Andrychów 

http://www.sumeramoto
r.pl/pradnice1.html  Komponenty do biogazowni agregaty prądotwórcze 

biogaz TAPFLO Sp. z o.o. 
ul. Czatkowska 4B 
83-110 Tczew  

http://www.tapflo.com.pl
/site/pl  Komponenty do biogazowni pompy przemysłowe 

biogaz 

TERMALL BIO ul. Wschodnia 10, 
97-410 Kleszczów 

http://www.termallbio.pl
/ 

 Komponenty do biogazowni 

systemy i instalacje automatyki,  
systemy zdalnego sterowania i 
monitoringu GSM, Stacje obróbki 
biogazu, pochodnie,  

biogaz 

TOFAMA S.A. ul. M. Skłodowskiej-
Curie 65, 87-100 
Toruń 

http://www.tofama.com.
pl 

 Komponenty do biogazowni pompy 

biogaz 
TUGEB POLBUD Sp. z 
o.o.  

Sławoszowice ul. 
Kolejowa 7 56-300 
Milicz 

www.tugeb-
polbud.com.pl 

 Komponenty do biogazowni 
rozdrabniarka, projektowanie i 
budowa biogazowni 

biogaz 
Uniserv Budownictwo 
Przemysłowe S.A. 

ul. Woźniaka 7a,  
40-337 Katowice     Komponenty do biogazowni   

biogaz 
VENTECH Spółka 
Jawna 

Chociule 1A 
66-200 Świebodzin 

http://www.ventech.pl/o
ferta-pl.htm  Komponenty do biogazowni suszarnie 

biogaz Viessmann Sp. z o.o.  
ul. Karkonoska 65,  
53-015 Wrocław  

http://www.viessmann.pl
/  Komponenty do biogazowni kotły, agregaty kogeneracyjne 

biogaz 

W.U.M. Agroprojekt Zielona Łąka, ul. 
Rzymska 12A, 63-
300 Pleszew 

http://www.wuma-
projekt.pl 

 Komponenty do biogazowni 
zbiorniki, pompy, rurociągi, 
automatyka 
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biogaz 

WEGA MIKOŁÓW S.C. 
  
 

 
ul. Żwirki i Wigury 
4 
43-190 Mikołów 

http://www.wegamikolo
w.pl/ 

 Komponenty do biogazowni sita rozdrabniaczy  

biogaz 

Wolf System Sp. Z o.o.  ul. Budowlana 17, 
41-100 
Siemianowice Śl 

www.wolfsystem.pl 

 Komponenty do biogazowni zbiorniki żelbetowe 

biogaz 
Zakład Mechaniczny 
METALTECH Sp. z o.o. 

 
ul. Orla 6, 78-650 
Mirosławiec 

http://www.metaltech.co
m.pl/  Komponenty do biogazowni załadunek i rozdrabnianie pasz 

biogaz 

Zakład Urządzeń 
Technicznych 
UNIMASZ Sp. z o. o. 

ul. Stalowa 4, 10-
420 Olsztyn http://www.unimasz.pl/  Komponenty do biogazowni 

przenośniki taśmowe, ślimakowe, 
systemy podajnikowo-dozujące dla 
sektora owocowo- warzywnego, 
mieszalniki do mięsa 

biogaz ZUPTOR Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 6, 63-
800 Gostyń 

http://www.zuptor.com.p
l/  Komponenty do biogazowni 

rozdrabniacze, mieszalniki, 
automatyczne sterowanie do 
systemów w agrotechnice, linie 
rozdrabniająco- mieszające do pasz, 
przenośniki taśmowe, wagi, silosy 
zbożowe 
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10 ZAŁĄCZNIK 2 – CERTYFIKACJA I BADANIA SŁONECZNYCH INSTALACJI 
GRZEWCZYCH I ICH ELEMENTÓW 

 
Proces certyfikacji zgodności kolektorów słonecznych oraz słonecznych systemów grzewczych 
prowadzony jest w Polsce przez jednostkę certyfikującą wyroby w oparciu o system 3 wg 
przewodnika ISO/IEC Guide 67:2004  (w Polsce PKN-ISO/IEC Guide 67:2007).  
 
Certyfikacja zgodności urządzeń dla OZE przebiega w oparciu o program certyfikacji wynikający z 
Przewodnika  ISO/IEC Guide 28:2004 (PKN-ISO/IEC Guide 28 :2006). 
 
W procesie badań i certyfikacji zgodności słonecznych systemów grzewczych i ich komponentów 
stosowane są wymagania wyszczególnione we właściwych normach, innych dokumentach 
normatywnych i przepisach prawnych w tym dyrektywach. 
 
Badania i certyfikacja zgodności są prowadzone przez akredytowane laboratoria badawcze, 
spełniające wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a certyfikaty wydawane przez akredytowane 
jednostki certyfikujące spełniające wymagania PN-EN 45011:2000.  
 
 
Opis norm dotyczących energetyki słonecznej 
 
Instalacja słoneczna jest to, w miarę typowa, instalacja grzewcza przeznaczona przeważnie do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) lub ogrzewania pomieszczeń (c.o.) w domach mieszkalnych 
czy też w budynkach użyteczności publicznej i w związku z tym większość norm dotyczących elementów 
instalacji grzewczych jest ta sama, jak w przypadku grzewczych instalacji konwencjonalnych. 
 
Najważniejszym elementem odróżniającym słoneczną instalację grzewczą od tradycyjnej jest źródło ciepła, 
czyli kolektor słoneczny, przekształcający krótkofalowe promieniowanie słoneczne w energię cieplną, 
przekazywaną następnie przepływającemu czynnikowi. 
 
Instalacje słoneczne mogą być budowane jako wyodrębnione, autonomiczne urządzenia – niezależnie od 
już istniejącego systemu grzewczego lub podłączane do istniejącej instalacji grzewczej z piecem na 
paliwo konwencjonalne. W tym ostatnim przypadku w systemie automatyki piec jest uruchamiany 
wówczas, gdy temperatura wody jest za niska, podgrzewając ją do wymaganego poziomu. 
 
Instalacje autonomiczne wykonywane są w całości zarówno fabrycznie, jak i też mogą być montowane 
na miejscu. 
 
Instalacje wykonywane fabrycznie są raczej rzadko spotykane w naszym kraju.  
 
Kolektor słoneczny w instalacji jest zazwyczaj podłączony do wydzielonego obiegu, napełnianego 
płynem niezamarzającym. Przekazywanie ciepła do obiegu użytkowego, w którym przepływa woda, 
odbywa się za pomocą płytowego (przeważnie) wymiennika ciepła. 

 
Innymi elementami specjalizowanymi do współpracy z instalacjami słonecznymi są: 

- zbiorniki magazynujące, 

- zbiorniki typu KOMBI, 

- urządzenia kontrolno-sterujące. 

Podany poniżej wykaz norm dotyczy jedynie całych instalacji słonecznych lub też ich specjalizowanych 
elementów. 

W Polsce przyjęte są do stosowania następujące normy dotyczące instalacji słonecznych i ich 
niektórych elementów w wersji polskojęzycznej, w oparciu o które przeprowadzane są procesy 
certyfikacji i badań wyrobów przez jednostki certyfikujące wyroby oraz laboratoria badawcze: 
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1. PN-EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Kolektory słoneczne – 
Część 1: Wymagania ogólne; 

2. PN-EN 12975-2: 2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Kolektory słoneczne – 
Część 2: Metody badań; 

3. PN-EN 12976-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urządzenia wykonane 
fabrycznie - Część 1: Wymagania ogólne; 

4. PN-EN 12976-2:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urządzenia wykonane 
fabrycznie - Część 2: Badania; 

5. PN-EN 12977-3:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia 
wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badań eksploatacyjnych zasobników 
słonecznych podgrzewaczy wody; 

 
Ponadto na obszarze UE (a w tym i w Polsce) obowiązują normy europejskie w wersji anglojęzycznej: 
 

6. EN 12977-1:2007:1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane 
na zamówienie – Część 1: Wymagania ogólne; 

7. EN 12977-2:2007:2 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane 
na zamówienie – Część 2: Badania; 

8. EN 15316-4.3:2007 Systemy ogrzewania budynków — Metoda obliczania wymagań 
energetycznych systemów i wydajność systemów — Część 4-3: Systemy wytwarzające 
ciepło, słoneczne systemy cieplne; 

 
Należy również wspomnieć o normach UE w wersji anglojęzycznej, będących obecnie w trakcie 
wdrażania oraz Specyfikacji Technicznych lub inaczej tzw. przed-norm, które po okresie 3 letniego 
testowania, już jako akty normatywne, mają uzupełnić istniejące już normy lub też wprowadzić nowe, 
dotyczące, zwłaszcza specjalistycznych elementów słonecznych instalacji grzewczych: 
 

9. CEN/TES 12977-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane 
na zamówienie – Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy i systemów 
dwufunkcyjnych 

10. CEN/TES 12977-2 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane 
na zamówienie – Część 2: Metody badań wydajności słonecznych podgrzewaczy i 
systemów dwufunkcyjnych 

11. CEN/TES 12977-4 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane 
na zamówienie – Część 4: Metody badań wydajności słonecznych zasobników 
dwufunkcyjnych 

12. CEN/TES 12977-5 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane 
na zamówienie – Część 5: Metody badań parametrów wyposażenia kontrolno 
pomiarowego 

Dwie pierwsze normy 1) i 2) zawierają wymagania oraz metody (procedury) badań a także sposoby 
obliczeń i wyznaczania parametrów cieplnych kolektorów słonecznych w ustalonych lub quasi-
dynamicznych warunkach cieplnych, a ponadto opisane są w nich wymagania, sposoby oraz 
urządzenia do badań trwałości, niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania cieczowych kolektorów 
słonecznych. Podane są również wytyczne do opracowania instrukcji montażu. 
 
Dwie następne normy 3) i 4) dotyczą wymagań i sposobów badań kompletnych instalacji grzewczych 
wyposażonych w kolektory słoneczne, przy wykorzystaniu naturalnego promieniowania słonecznego 
wraz z metodą oszacowania rocznej wydajności cieplnej instalacji. Urządzenia tego typu sprzedawane 
są jako zespół do natychmiastowego wykorzystania. Z uwagi na mniej korzystne warunki 
nasłonecznienia i klimatu są one rzadko stosowane w naszych szerokościach geograficznych, 
natomiast są bardzo popularne w krajach Europy południowej. 
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Norma 5) opisuje metody badań wydajności zbiorników magazynujących, które są wykorzystywane w 
małych instalacjach słonecznych, zainstalowanych przez samych użytkowników. Norma dotyczy 
zbiorników magazynujących o nominalnej objętości pomiędzy 50 l a 3 000 l.  

Normy 6) i 7) dotyczą wymagań i badań instalacji zmontowanych u inwestora z dostarczonych na 
miejsce montażu części i podzespołów przez zespół instalatorów. 

Norma 8) przedstawia sposób, metodę i założenia do programu symulacyjnego do obliczania 
wydajności cieplnej kolektorów słonecznych dla konkretnych, wybranych lokalizacji w oparciu o 
otrzymane z badań parametry cieplne kolektora słonecznego oraz referencyjną instalację. 

Normy 9) i 10) stanowią rozwinięcie i uzupełnienie norm wymienionych pod 6) i 7) o wymagania i 
metody badań słonecznych instalacji dwufunkcyjnych, popularnie zwanych systemami KOMBI, które 
zapewniają podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz ogrzewania pomieszczeń (c.o.). 

Norma 11) z kolei, stanowi uzupełnienie normy wymienionej pod 5) o metody badań słonecznych 
zasobników dwufunkcyjnych, zwanych popularnie zbiornikami KOMBI, które są przeznaczone do 
podgrzewania c.w.u. i c.o. Wyposażone są w dwa wymienniki ciepła odbierające ciepło z zasobnika w 
którym magazynuje się energię cieplną pobraną z kolektorów słonecznych do oddzielnych  obiegów: 
c.w.u. i c.o. W obiegu słonecznym krąży płyn niezamarzający a w obiegach rozbioru – woda. 

Norma 12) zawiera wymagania odnośnie dokładności, trwałości i niezawodności wyposażenia 
kontrolnego. Badania opisane w tym dokumencie są ograniczenia do elementów dostarczane z lub dla 
systemów przez końcowego dostawcę. Dla celów tego dokumentu kontrolery i urządzenia stertujące 
dla słonecznych systemów grzewczych i pomocniczych podgrzewaczy, jeśli są częścią tych systemów, 
są ograniczone do:  

a) kontrolerów: 

- systemy zegarowe, minutniki, liczniki, 

- termostaty różnicowe 

- kontrolery wielofunkcyjne 

b) czujników: 

- temperatury, 

- promieniowania (krótkofalowego), 

- ciśnienia, 

- poziomu cieczy, 

- przepływomierze lub mierniki ciepła 

b) actuatorów (urządzeń uruchamiających): 

- pompy, 

- elektrozawory i zawory lub przekaźniki. 
 

Celem opisanych procedur badawczych jest sprawdzenie algorytmów kontroli i, uwzględniając 
dokładność zastosowanych czujników, określenie parametrów kontrolnych. 

Należy również wspomnieć o istnieniu normy PN-EN ISO 9488:2002 „Energia słoneczna. Terminologia” 
zawierające i uporządkowująca nazewnictwo i definicje dotyczące energetyki słonecznej (zjawiska 
konwersji cieplnej, elementy instalacji słonecznych). 

Faktycznie najbardziej „wykorzystywanymi” normami są dwie pierwsze, dotyczące badań samych 
kolektorów słonecznych. Badania według pozostałych dwóch norm są wykonywane rzadko i 
przeważnie na wyraźne żądanie sponsora inwestycji, czy też ze względów reklamowych producenta. 
W Polsce nie istnieją zewnętrzne zobowiązania prawne, czy też zgłaszane potrzeby na 
przeprowadzenie tego typu, stosunkowo kosztownych, badań i w związku z tym są one czasami 
przeprowadzane jedynie przez placówki naukowe dla celów dydaktycznych i innych, w sposób raczej 
nie całkowicie zgodny z zapisami norm, a wynikają z doraźnych potrzeb prowadzonych badań 
naukowych. 
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Badania kolektorów słonecznych EN 12975-2:2006 (w Polsce PN-EN 12975-2:2007) podzielone są na 
badania wydajności cieplnej (parametrów cieplnych) kolektora słonecznego oraz badanie jego 
odporności na oddziaływania atmosferyczne oraz czynniki mechaniczne. Badanie kolektorów można 
przeprowadzać „na zewnątrz” - wykorzystując naturalne promieniowanie słoneczne lub też 
„wewnątrz” przy pomocy symulatora promieniowania słonecznego. 

Badania parametrów cieplnych kolektora słonecznego obejmują wyznaczenie: wykresu sprawności 
chwilowej, stałej czasowej, pojemności cieplnej oraz współczynnika kąta padania. 

W wyniku pomiarów i obliczeń otrzymuje się wykres sprawności chwilowej kolektora dla ustalonych 
warunków cieplnych instalacji i otoczenia. Charakterystyka ta jest niezbędna przy projektowaniu 
instalacji słonecznej a także do oszacowania osiągów instalacji oraz najlepszego sposobu jej 
eksploatacji. 

Badanie stałej czasowej ma za zadanie określić szybkość reakcji kolektora słonecznego na zmieniające 
się natężenie promieniowania słonecznego i temperatury 

Pojemność cieplna ma wpływ na bezwładność cieplną kolektora słonecznego.  

Współczynnik kąta padania określa, o ile zmienia się sprawność kolektora, jeśli promieniowanie 
słoneczne pada pod innym kątem niż prostopadle, co ma miejsce w rzeczywistych warunkach 
eksploatacji, ponieważ najczęściej kolektory montowane są w stałym położeniu (przeważnie 
skierowane są na południe), natomiast pozorny ruch słońca powoduje zmienność kąta padania 
promieni słonecznych. 

Powyższe parametry cieplne pozwalają stwierdzić prawidłowość funkcjonowania kolektora. 

Własności fizyczne i odpornościowe samego kolektora są istotne dla użytkownika, ponieważ określają 
jego trwałość i niezawodność. W ramach badań wykonywane są następujące testy: 

− odporności absorbera (wykonanego z metalu lub z tworzywa) na podwyższone ciśnienia czynnika; 

− odporności kolektora na wysoką temperaturę spowodowaną wysokim natężeniem 
promieniowania słonecznego i brakiem odbioru ciepła; 

− odporności kolektora na przyspieszony proces starzenia się (test na ekspozycję); 

− odporności kolektora na nagłe zmiany temperatury wywołane czynnikami zewnętrznymi (nagły 
opad deszczu przy wysokim nasłonecznieniu); 

− odporności kolektora na nagłe zmiany temperatury wywołane nagłym przepływem zimnej cieczy 
podczas gorącego słonecznego dnia; 

− odporności kolektora na przeciekanie wody do wnętrza (np. na skutek opadu atmosferycznego); 

− odporności kolektora na niskie temperatury (przeprowadzenie kilku cykli zamrażanie – 
odmrażanie); 

− odporność powłoki przezroczystej na uderzenia. 
 
Badaniami najbardziej interesującymi odbiorców/inwestorów są badania wydajności cieplnej, a 
zwłaszcza przebiegu krzywej sprawności cieplnej. Jest to wykres przebiegu sprawności przetwarzania 
promieniowania słonecznego w ciepło w zależności od tzw. temperatury zredukowanej kolektora 
słonecznego, czyli różnicy średniej temperatury w kolektorze i temperatury otoczenia, uwzględniając 
natężenie promieniowania słonecznego.  
 
Kolektory słoneczne  
 
Powinny spełniać wymagania  normy PN-EN 12975-1:2007.  

Podaje się również że powinny być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z art. 3 pkt. 3 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Nr 97/23/WE (Moduł A) z dn. 29 maja 1997 r., 
dotyczącej urządzeń ciśnieniowych, wdrożonej do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 263, poz. 2200), czyli zgodnie z dobrymi uznanymi 
praktykami inżynierskimi w celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania instalacji słonecznej.  
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Oznakowanie znakiem CE może być umieszczone na kolektorze jeśli iloczyn ciśnienia maksymalnego 
(w barach) i pojemności cieczy (w litrach) kolektora jest większy niż 50. Jeśli jest mniejszy niż 50 na 
kolektorach nie umieszcza się oznakowania CE . 

Należy nadmienić, że w państwach UE sprawa ta jest różnie interpretowana. W Polsce interpretację 
tego faktu podał 3 lata temu Urząd Dozoru Technicznego: „Takie urządzenie ciśnieniowe należy 
rozpatrywać jako wymiennik ciepła zawierający wodę przegrzaną lub gorącą (z dodatkami lub bez 
nich). Ryzyko przegrzania nie zaistnieje wyłącznie w przypadku, gdy panel słoneczny został w całości 
zaprojektowany, aby wytrzymać najwyższe dopuszczalne temperatury (warunki zastoju zawierają się 
w normalnym zakresie pracy). W związku z tym, klasyfikacji należy dokonać na podstawie tablicy 2 z 
załącznika II dyrektywy. Typowy panel słoneczny można sklasyfikować tak jak urządzenia objęte 
artykułem 3 ust. 3 ze względu na najwyższe dopuszczalne ciśnienie i pojemność.” Wykładnię tę nie 
należy stosować jako obowiązkową. 

W praktyce zaś Dyrektywa ta odnosi się do wielkowymiarowych paneli kolektorów słonecznych. 
Przykładowo przyjmując, że maksymalne ciśnienie, jakie może przenosić kolektor słoneczny wynosi 6 
bar (deklarowana przez producenta w charakterystyce technicznej) to jego pojemność powinna 
wynosić powyżej 8 litrów. 

 Na krajowym rynku najczęściej stosowane są kolektory o powierzchni 2 m2 posiadają pojemność 
rzędu 2-3 litrów. Producenci dążą raczej do zmniejszania pojemności cieczy w kolektorze, aby 
zredukować jego bezwładność cieplną i tym samym zmniejszyć jego czas reakcji na zmieniające się 
natężenie promieniowania słonecznego.  

Przyjęta zwyczajowo powierzchnia panelu kolektora słonecznego to 2 m2. Norma PN-EN 12975-
1:2007 w punkcie „Bezpieczeństwo” podaje „kolektor powinien umożliwiać bezpieczne jego 
instalowanie i zamocowanie. Należy unikać ostrych krawędzi, luźnych połączeń i innych potencjalnie 
niebezpiecznych cech”. Jeśli masa nienapełnionego kolektora przekracza 60kg, powinien on być 
wyposażony w zaczepy dla urządzenia ponoszącego. Wyjątek stanowią te kolektory, które składane są  
i montowane na dachu. Kolektory napełnione czynnikiem roboczym podrażniającym skórę lub oczy 
albo toksycznym powinny być zaopatrzone w etykietę ostrzegawczą o czym producenci kolektorów 
zapominają. 

Głównym przeznaczeniem kolektorów jest oszczędność energii i zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska. Dlatego podczas budowy kolektora zaleca się wzięcie pod uwagę możliwości recyklingu 
zastosowanych materiałów. Kolektory słoneczne mogą być narażone na pożar. Zaleca się preferowanie 
materiałów niepalnych.  

Zdolność do działania i trwałość kolektorów słonecznych zależy od właściwego doboru odpowiednich 
materiałów. Materiały z jakich wykonane są części składowe kolektora były tak dobrane i 
skonstruowane, aby mogły wytrzymać maksymalną temperaturę, która może wystąpić w warunkach 
stagnacji szoku termicznego, były odporne na działanie promieniowania UV, powierzchnia absorbera 
od strony nawilżonej powinna być odporna na korozję. 

Producent kolektorów słonecznych musi dysponować zatem dokumentacja techniczną jak opisano 
powyżej (pomimo, że kolektor nie traktujemy jak maszynę), w celu udowodnienia wykonywania 
kolektorów w sposób powtarzalny w oparciu o posiadane rysunki konstrukcyjne  i warunki 
wykonania i odbioru. 

Kolektor słoneczny musi być opatrzony tabliczką znamionową, gdzie powinny być podane 
następujące informacje: Nazwa producenta, Typ, Numer seryjny, Rok produkcji, Powierzchnia brutto 
kolektora, Wymiary kolektora, Maksymalne ciśnienie robocze, Temperatura stagnacji przy 1000 W/m2 
i 30 0C, Objętość płynu przenoszącego ciepło, Masa nie napełnionego kolektora, Miejsce 
wyprodukowania. 

 
Instalacja słoneczna 
 
Instalacja słoneczna musi spełniać wymagania co najmniej następujących dyrektyw : 
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- 2006/42/WE dot. zasadniczych wymagań dla maszyn, wdrożonej do prawa polskiego 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1228), 

- 2006/95/WE dot. zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, wdrożonej do prawa 
polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dn. 21.08.2007 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 
1098), 

- 2000/14/WE zmieniona Dyrektywą 2005/88/WE dot. zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 15.02.2006 r. (Dz. U. Nr 32 poz. 233) 
zmieniające Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. (Dz. U. Nr 263 poz. 2202) 

- 2004/108/WE dot. dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania 
wdrożonej do prawa Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. ( Dz. U. Nr 82 poz. 556). 

- 97/23/WE dot. zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 
ciśnieniowych, wdrożonej do prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r.(Dz. U. nr 263, poz. 2200). 

 

Należy zaznaczyć, że, niezależnie od oznakowania całej instalacji, dyrektywy odnoszą się również do 
kompletnych elementów instalacji wytwarzanych i dostarczanych przez poddostawców, takich, jak: 
zbiorniki, pompy, aparatura sterująca, itp. 

Każdy system wykonany fabrycznie musi posiadać następujące informacje, trwale podane na tabliczce 
znamionowej, widocznej na instalacji: nazwę producenta lub odpowiedzialnego dostawcy systemu, 
typu systemu, numer produkcyjny lub numer seryjny, rok produkcji, powierzchnia absorbera i 
apertury kolektora w m2, nominalna pojemność w litrach, ciśnienie w rurociągu wody pitnej w kPa, 
zastosowany w kolektorze płyn przenoszący ciepło, dopuszczalne ciśnienie robocze, moc elektryczna 
ewentualnych grzałek.Za system wykonany fabrycznie odpowiada producent, wystawia deklarację 
zgodności i nanosi oznakowanie CE na tabliczce znamionowej. 

Za poprawne zmontowanie kompletnej instalacji grzewczej odpowiada instalator i to on powinien 
wystawić deklaracje zgodności i oznaczyć całość instalacji oznakowaniem CE. 

Do każdej instalacji musi być dołączona instrukcja eksploatacji. 

 
 
Dobrowolne certyfikacje 
 
Wspólny towarowy znak gwarancyjny „B” 

 
 

W Polsce po wejściu Polski do UE znak „B” , który był znakiem obowiązkowym dla wyrobów w celu 
wprowadzenia ich do obrotu i użytkowania przekształcił się w dobrowolny znak zwany  „wspólnym 
towarowym znakiem gwarancyjnym B”. Certyfikację na znak „B” prowadzą jednostki które zawiązały 
stowarzyszenie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki w celu promowania tego znaku jako 
dobrowolnego znaku krajowego. Aktualnie w stowarzyszeniu uczestniczą 22 jednostki. W swoich 
procesach certyfikacji stosują wspólną procedurę postępowania. Jednostka wydająca znak „B” 
umieszcza przy znaku  swój numer.  

 
Znak Q 
 
Przyznawany jest wyrobom spełniającym wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Certyfikacje na ten znak prowadzą jednostki certyfikujące które uzyskały takie uprawnienia od 
krajowego organu certyfikującego. 
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Inne znaki stosowane w UE 
 

W krajach UE istnieje dobrowolna certyfikacja zgodności wykonywana przez Jednostki Certyfikujące, 
oparta na dodatkowych wymaganiach opracowanych przez te jednostki, w wyniku których producent, 
po pozytywnym zakończeniu procesu, ma prawo do umieszczania na wyrobie dodatkowego 
oznakowania, związanego z jednostką która przeprowadziła proces certyfikacji i nadzoruje wydany 
certyfikat. W Niemczech popularny jest znak „GS” dotyczący wyrobów przemysłowych, „VDE” dot. 
wyrobów elektrycznych. Legitymowanie się przez producenta wyrobów dodatkowymi certyfikatami 
jest często stawiane jako wymóg lokalnego rynku a także inwestorów na przetargach .Dlatego każde z 
państw UE stara się promować własne znaki zgodności . 
 
Znak SOLAR KEYMARK  

 
Keymark jest dobrowolnym znakiem CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego) oraz CENELEC 
(Europejskiego Komitetu Normalizacji Elektrotechnicznej). Potwierdza on zgodność wyrobu z 
wymaganiami norm europejskich EN. Normy te zawierają zalecenia techniczne wprowadzane na 
podstawie uzgodnień członków, a także promują skuteczność działania wyrobu oraz jakość. CEN i 
CENELEC opublikowały już ponad 4000 norm i przygotowują następne. 

Celem jest wykazanie, że wyrób zbadany w laboratoriach niezależnych spełnia wymagania właściwych 
norm. Wymagane jest również od producenta posiadania wdrożonego systemu zapewnienia jakości 
wg norm serii ISO 9000. 

Znak Keymark jest przyznawany po spełnieniu technicznych wymagań, które wynikają z zasad 
systemu, po badaniach zgodności wyrobu ocenie systemu jakości dla danej linii produkcyjnej, kontroli 
jakości i nadzoru rynku. Może być stosowany razem z innymi oznaczeniami zgodności, które wynikają 
z systemu certyfikacji. Jeśli wyrób objęty jest wymaganiami więcej niż jednej normy, wówczas znak 
potwierdza zgodność ze wszystkimi normami. 

Solar Keymark, z kolei, jest dobrowolnym znakiem opracowanym i wdrażanym przez Europejską 
Federację Producentów Instalacji Słonecznych (ESTIF), CEN i wspieranym przez Komisję Europejską. 

SolarKeymark jest znakiem zgodności wykonania słonecznych instalacji grzewczych lub jej elementów 
z wyżej opisanymi normami: EN 12975, EN 12976 oraz EN 15316-4.3. 

Procedury dotyczące certyfikacji i badań celem uzyskania tego znaku są zawarte na stronach 
internetowych ESTIFu96. Na stronach tych są również wymienione laboratoria i jednostki certyfikujące 
wyroby, które są upoważnione do wykonywania badań oraz przeprowadzania procesu certyfikacji, a 
także wymieniane są wyroby, który uzyskały ten znak. 

 
Znak BLUE ANGEL  
 
Wśród różnorodnych instrumentów służących ochronie środowiska sporą popularność zyskują 
systemy certyfikacji ekologicznej. Stanowią one wygodną metodę pogodzenia wymogów liberalnej 
gospodarki z potrzebą ochrony zasobów naturalnych. U podstaw certyfikacji ekologicznej leży myśl, że 
procesy rynkowe mogą korzystnie wpływać na proekologiczne zachowania przedsiębiorców.  

Większość systemów certyfikacji ekologicznej jest całkowicie dobrowolna i stworzona przez instytucje 
pozarządowe. Mimo iż nie oparto ich na przepisach prawa systemy te stały się popularne wśród 
przedsiębiorców i konsumentów. Przyczynę tego fenomenu należy upatrywać we wzrastającej 
świadomości ekologicznej w krajach wysoko rozwiniętych. Polscy producenci, pragnący eksportować 
na wymagające rynki europejskie, amerykańskie czy niektóre azjatyckie nie mogą pozostać wobec 
tych tendencji obojętni. 

                                                 
 
 
96 http://www.estif.org/solarkeymark/ 
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Niemiecki eko-znak (Umweltbundesamt) zwany potocznie „błękitnym aniołem” (blauer-engel) jest 
najstarszym oznaczeniem ekologicznym istniejącym w Europie. System certyfikacji z którym jest 
związany powstał w 1977 roku. Obecnie zarządza nim Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony 
Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego za pośrednictwem Federalnej Agencji Środowiska 
(Umweltbundesamt) oraz RAL Niemieckiego Instytutu Jakości i Certyfikacji (Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeich-nung e.V).  

W chwili obecnej ponad 4.000 produktów wytworzonych przez kilkaset firm zostało oznaczonych 
niemieckim eko-znakiem. Wśród nich znajdują się także przedsiębiorstwa spoza Niemiec, z takich 
krajów jak Japonia, Szwajcaria, Holandia, Austria, Belgia, Francja i Stany Zjednoczone. Ogółem firmy 
zagraniczne stanowią 13% przedsiębiorstw, które umieszczają na swoich produktach niemieckie 
oznaczenie ekologiczne.  

Jury Umweltzeichen - niezależne gremium grupujące przedstawicieli biznesu, nauki i organizacji 
zajmujących się ochroną środowiska opracowało kryteria przyznawania niemieckiego oznaczenia dla 
kilkudziesięciu kategorii produktów. Znajdują się wśród nich różne rodzaje papieru, urządzenia 
biurowe (komutery, faksy, kopiarki), urządzenia gospodarstwa domowego (zmywarki, suszarki, 
pralki), urządzenia RTV (telewizory), baterie i akumulatory, tapety, farby i lakiery, produkty tekstylne, 
różne rodzaje detergentów i kosmetyków, urządzenia ogrodowe, opony, itp., a także urządzenia do 
pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.  

Wszelkie dodatkowe informacje (również w języku angielskim) dotyczące niemieckiego oznaczenia 
ekologicznego można uzyskać na stronie internetowej http://www.blauer-engel.de oraz w niemieckim 
instytucie Jakości i Certyfikacji RAL. Na podanej stronie internetowej znajduję się spis wszystkich 
kolektorów słonecznych posiadających znak Blue Angel http://www.blauer-
engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=168. 

Dodatkowo na stronie są również umieszczone szczegółowe kryteria oceny produktów, a wśród nich 
kryteria oceny kolektorów słonecznych o oznaczeniu RAL UZ 73. Promowanie tego typu oznaczeniem 
ekologicznym kolektorów słonecznych ma służyć promocji szerokiego stosowania instalacji 
słonecznych do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. 

Podstawowym kryterium oceny jest uzyskiwanie przez kolektor słoneczny rocznej wydajności 
cieplnej minimum 525 kWh/m2 powierzchni apertury, przy 40 procentowym udziale energii ze 
słonecznego promieniowania w całkowitym uzyciu energii do przygotowania c.w.u. Do oszacowania 
tej wartości przy wykorzystaniu komputerowego programu symulacyjnego (np. TRNSYS) przy 
założeniach podanych w stronie internetowej97, a następnie wybrać w kolejności “Award - Filing of an 
Application - Existing Basic Criteria - Solar collectors, RAL UZ 73 - Basic Criteria, checklist and model 
treaty”. 

Znak jakości SPF 
 

Niektóre instytuty europejskie wprowadzały, w ubiegłych latach (na podobieństwo polskiego znaku 
Q) badania na znak wysokiej jakości produktów. Szwajcarski Instytut Solartechnik Prufung Forschung 
i jednocześnie laboratorium badawcze od 1994 r. wprowadziły i kontynuują do tej pory badania na 
znak jakości SPF. Niektórzy polscy producenci kolektorów słonecznych legitymują się tym znakiem. 
Szczegółowe zasady i wymagania nadawania znaku kolektorom słonecznym są podane na stronie 
internetowej instytutu98. Sprowadza się to do wykonania pełnych badań wg normy EN-12975-2, przy 
czym w każdym rodzaju badania wprowadzone są dodatkowe kryteria zaostrzające podane w normie 
wymagania. 

Ponadto do każdego sprawozdania z wynikami badań dołączane są wyniki symulacji pracy instalacji 
słonecznej o określonej konfiguracji, wyposażonej w badane kolektory słoneczne o powierzchni 
zapewniającej 60% pokrycia zapotrzebowania w ciepłą wodę użytkową, czy też 25% pokrycia 
zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń dla wybranych lokalizacji (parametrów klimatu).  

                                                 
 
 
97 http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm 
98 http://www.solarenergy.ch/docu/de/Zertifizierungsprogramm_Koll.pdf  


