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Czasem trzeba 
ustąpić, by ratować 

firmę 
Czy w obliczu kryzysu wywołanego pandemią 
związki wspierają firmy, czy raczej ich postawa 

ciągle jest roszczeniowa, co według wielu ekspertów 
szkodzi gospodarce? Dziś oceniamy branżę 

energetyczną, górniczą, handlową i hotelarską. 
Sprawdźmy, jak poczynania związkowców wpływają 

na ich kondycję. 
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke

W energetyce sytuacja jest niezwykle 
trudna. Marek Wesoły, poseł PiS z Rudy 
Śląskiej, spotkał się w tej sprawie z Ja-
nuszem Kowalskim, wiceministrem ak-
tywów państwowych. Poseł Wesoły pod-
kreśla, że kwestia ratowania polskiego 
górnictwa i energetyki to nie jest tylko 
sprawa Śląska, ale dotyczy całej Polski. 
– Transformacja górnictwa powinna 
przebiegać w sposób rozsądny i bez-
pieczny – zarówno dla środowiska gór-
niczego, dla miejsc pracy, ale także dla 
bezpieczeństwa energetycznego kraju 
– podkreśla Wesoły. Obaj politycy do-
strzegają zagrożenie dla konkurencyjno-
ści polskiej gospodarki w unijnych regu-
lacjach. – Nie ukrywam, że jesteśmy 
dużymi sceptykami co do kwestii zwią-
zanej np. z zaostrzeniem celu redukcyj-
nego emisji CO2 i zwiększeniu go z po-
ziomu 40 proc. do 55 proc. do 2030 r. 
– podkreślił wiceminister Kowalski. 

Ostatnie zdanie  
należy do Brukseli

Dla większości ekspertów jasne jest, że 
decydujące zdanie w sprawie restruktu-
ryzacji polskiej energetyki, ciepłownictwa 
i górnictwa będzie miała właśnie Brukse-
la. Wiceminister Kowalski w rozmowie 
z portalem Bizblog.pl przekonuje, że 
musimy zacząć walczyć o swoje na unij-
nych korytarzach. Inaczej polska gospo-
darka znowu straci na kolejne dziesięcio-
lecia. – Nie jestem zwolennikiem walki 
z węglem, tylko walki o czyste powietrze, 
korzystając z innowacyjnych rozwiązań 
– zaznacza Kowalski, wspierając tym 
samym stanowisko górniczych związków. 
Krytykuje też unijny system handlu emi-
sjami, który według Kowalskiego jest 
unijnym parapodatkiem. – To nic innego 
jak spekulacyjny i niebezpieczny mecha-
nizm, który opodatkowuje energię elek-
tryczną i ciepło wytwarzane z węgla. Przez 
to nie tylko polska, ale i europejska go-
spodarka stają się mniej konkurencyjne 
– zaznacza. – Bez dwóch zdań obecnie 
realizowana jest agenda zapisana w nie-

mieckiej umowie koalicyjnej między 
SPD, CDU i CSU z lutego 
2018 r. Postanowiono 
wtedy, że celem nie-
mieckiego modelu 
transformacji ener-
getycznej tzw. Ener-
giewende jest prze-
łożenie na forum 
UE. Tylko po to, żeby 
wzmocnić siłę ekspor-
tową całego sektora OZE 
w Niemczech, szacowanego 
na ok. 300–400 tys. miejsc pracy. I tak 
niestety się stało. Dzisiaj w unijnym 
budżecie aż 30 proc. środków musi 
być wydatkowana na transformację 
energetyczną – dodaje. Podobne 
opinie pojawiły się w debacie pn. „Pre-
paring for the review of the EU ETS – use 
and division of revenues & reflections on 
the December EUCO conclusions”, zor-
ganizowanej przez brukselski think-tank 
ERCST, w której uczestniczyło ponad 200 
osób, m.in. wiceminister klimatu Adam 
Guibourge-Czetwertyński, wiceprezes 
PGE ds. regulacji Wanda Buk oraz przed-
stawiciele Komisji Europejskiej, organiza-
cji ekologicznych i przemysłu.

Konieczne 
korzystniejsze 
rozwiązania dla krajów 
z energetyką węglową

 W przemówieniu otwierającym debatę 
wiceminister Guibourge-Czetwertyński 
zwrócił uwagę na uzgodnienia podjęte 
podczas grudniowej Rady Europejskiej, 
kiedy liderzy państw UE zgodzili się co 
do problemu związanego z nierównowa-
gą kosztów i korzyści w ramach systemu 
ETS (system handlu uprawnieniami do 
emisji, ang. Emissions Trading System). 
Związane jest to z tym, że niektóre pań-
stwa członkowskie kupują większą liczbę 
uprawnień do emisji CO2 na rynku, niż 
wynoszą ich dochody budżetowe ze 
sprzedaży uprawnień. Prowadzi to do 
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transferu środków pomiędzy gospodarkami 
UE. Dla zilustrowania problemu podajmy, że 
w 2018 r. Polska otrzymała tylko 72 proc. 
uprawnień na pokrycie krajowych emisji, 
a pozostałe 28 proc. musiało zostać zakupio-
ne za granicą. W kolejnych latach – zwłaszcza 
od bieżącego roku – ta różnica będzie się 
pogłębiać i stanie się problemem dla jeszcze 
większej liczby państw beneficjentów Fundu-
szu Modernizacyjnego. Dlatego też, zdaniem 
polskich związkowców i ekspertów, alokacja 
uprawnień w ramach systemu ETS powinna 
być skorygowana tak, aby umożliwić krajom 
najbardziej potrzebującym inwestycje w trans-
formację energetyczną z własnych dochodów 
z aukcji lub w ramach innych mechanizmów, 
takich jak Fundusz Modernizacyjny. Polskie 
firmy tworzą też lobby w UE, żeby wprowadzić 
rozwiązania bardziej korzystne dla krajów, 
które posiadają energetykę opartą na węglu. 
Wiceprezes PGE ds. regulacji Wanda Buk 
podkreśliła potrzebę zwiększenia Funduszu 
Modernizacyjnego, jaka wiąże się z rosnącą 
luką inwestycyjną związaną ze zwiększonym 
celem klimatycznym 55 proc. na 2030 r. PGE 
zebrało już sojusz firm i stowarzyszeń z Buł-
garii, Chorwacji, Czech, Estonii, Rumunii, 
z którymi wspólnie zabiega o zwiększenie 
Funduszu Modernizacyjnego w Brukseli. Jest 
to potrzebne ze względu rosnące koszty in-
westycyjne związane z wdrożeniem wyższe-
go celu klimatycznego. – W konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2020 r. liderzy po raz 
pierwszy przyznali, że system ETS nierówno-
miernie dystrybuuje koszty dekarbonizacji 
pomiędzy państwami. 

ETS musi opierać się  
na solidarności

We Europie Wschodniej koszty dekarboniza-
cji znacząco przewyższają dochody budżeto-
we ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 – 
powiedziała Wanda Buk. Jednocześnie 
podkreśliła, że potrzeby inwestycyjne polskie-
go sektora energetycznego zostały oszaco-
wane na ok. 136 mld euro, a luka inwestycyj-
na pomiędzy tymi nakładami a środkami 
dostępnymi dla Polski – również w ramach 
nowego budżetu i instrumentu Next Genera-
tion EU – wynosi ponad 92 mld euro. – Kraje 
takie jak Polska będą musiały podjąć znacznie 
większy wysiłek inwestycyjny niż pozostałe 
gospodarki UE. Polska będzie musiała wybu-
dować dużo nowych źródeł OZE i Fundusz 
Modernizacyjny powinien umożliwić ich sfi-
nansowanie w jeszcze większym stopniu, niż 
było to planowane w 2014 r., gdy Unia Euro-
pejska przyjmowała cel 40 proc. na 2030 r. 
Nie powinno być tak, że polscy konsumenci 
będą ponosić największy koszt tych inwesty-
cji, skoro cel jest przyjęty przez całą UE. 
Dlatego powinniśmy zadbać, żeby system 
ETS opierał się na zasadzie solidarności, któ-
ra umożliwi uczciwą i sprawiedliwą transfor-
mację – zaznaczyła. Wszyscy paneliści z Ko-
misji Europejskiej, WWF i Eurometaux oraz 
przedstawiciele ze Szwecji zgodzili się z tą 
opinią, ale jaka będzie decyzja na szczeblu 
unijnym, nie wiadomo. 

Energia to czynnik 
strategiczny

Na szczęście związkowcy z PGE S.A. dobrze 
rozumieją trudną sytuację, w jakiej znalazła 
się ich firma na skutek działań KE. Zarząd 
PGE doszedł 14 stycznia br. do porozumienia 
z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK 

PGE, który reprezentuje 64 związki zawodo-
we, i ustalił kwestie dotyczące poziomu 
zatrudnienia w latach 2021–2022. W górnic-
twie związki też porozumiały się z MAP co 
do generalnych zasad reformy. Obecnie trwa 
debata o ostatecznym kształcie umowy 
społecznej. W projekcie przygotowanym 
przez stronę związkową pojawiły się postu-
laty m.in. powołania Śląskiego Funduszu 
Rozwoju, inwestycji w czyste technologie 
węglowe, gwarancji zatrudnienia w kopal-
niach oraz urlopów przedemerytalnych 
i 120-tys. odprawy dla odchodzących z pra-
cy. Za istotny element projektu umowy 
społecznej związkowcy uważają też inwe-
stycje zapewniające bezpieczeństwo ener-
getyczne regionu i kraju. Szef górniczej 
Solidarności Bogusław Hutek podkreślił 
w rozmowie z „GPC”, że energia jest dziś 
czynnikiem strategicznym. – Kto może ją 
wyprodukować w oparciu o własne surowce, 
nie musi obawiać się ani szantażu Rosji, ani 
innych wielkich mocarstw – dodaje. Nieste-
ty, zapotrzebowanie na węgiel z Polskich 
kopalń spada i nie ma nadziei, że wzrośnie. 
W tej sytuacji upieranie się przy przedłuża-
niu żywotności nierentownych kopalń – ten 
postulat też pojawia się w niektórych związ-
kowych wypowiedziach – eksperci uważają 
za absurd. Dr Jerzy Markowski, prezes Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Górnic-
twa, b. wiceminister gospodarki odpowie-
dzialny za górniczą branżę, uważa, że proces 
likwidowania górnictwa węgla kamiennego 
po prostu trzeba w humanitarny sposób 
domknąć, nie tracąc z pola widzenia dwóch 
celów: za wszelką cenę należy zachować 
bezpieczeństwo energetyczne kraju i jedno-
cześnie zapobiec destabilizacji społecznej 
na skutek likwidacji miejsc pracy w górnictwie 
i jego otoczeniu. Zmniejszenie wydobycia 
w kopalniach jest jednak, jego zdaniem, 
nieuniknione.

Branża handlowa  
w czasie pandemii

 Niezwykle trudna sytuacja na skutek pande-
mii jest też w handlu. – Chcemy zwrócić 

uwagę przede wszystkim na niezwykle trud-
ne warunki pracy w tej branży – zaznacza 
Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu 
Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”. – Oczekujemy wprowa-
dzenia odpowiednich przepisów dotyczących 
unormowania czasu pracy w handlu. Chcemy 
też, by pracownicy handlu, ze względu na to, 
że są szczególnie narażeni na zakażenie ko-
ronawirusem, byli jedną z grup zawodowych, 
która będzie mogła się zaszczepić w pierwszej 
kolejności. To niezwykle ważne nie tylko dla 
nich, ale również z uwagi na zdrowie klientów 
– dodaje. Na prośbę Alfreda Bujary prezydent 
RP Andrzej Duda rozmawiał w formule wide-
okonferencji z przewodniczącymi związków 
zawodowych reprezentującymi duże sieci 
handlowe. Tu też jest ogromny problem, bo 
wiele jest głosów w sprawie liberalizacji usta-

wy o ograniczeniu handlu w niedziele. Związ-
ki nie chcą się na to zgodzić. Podczas rozmo-
wy ze związkowcami prezydent Duda 
podkreślił, że w czasie pandemii umożliwienie 
przedświątecznych zakupów podczas niedzie-
li handlowej było sytuacją absolutnie wyjąt-
kową, a on sam jest za prawem handlowców 
i ich rodzin do niedzielnego wypoczynku. 
Wyrażono też dezaprobatę dla zamykania 
w czasie lockdownu galerii handlowych, pod-
czas gdy duże sieci meblowe czy ze sprzętem 
elektronicznym, sklepy wolnostojące mogą 
handlować. Według związkowców uderza to 
przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, 
franczyzobiorców. 

Priorytet to utrzymanie 
miejsc pracy

Związkowcy zwrócili też uwagę na rynek 
hurtowy i związaną z tym logistykę przejętą 
w dużej mierze przez zagraniczne sieci. Ich 
zdaniem istnieje pilna konieczność utworze-
nia polskiego holdingu działającego w tym 
obszarze, co również mogłoby być korzystne 
dla producentów rolnych. Związki walczą też 
o pomoc rządu dla branży turystycznej. 
Większość obiektów firmy zamknęły już z po-
czątkiem marca ub.r. – Dla nas to ogromna 
strata i tego nie da się ukryć, jednak zdaliśmy 
sobie sprawę, że najważniejsze jest nasze 
wspólne dobro, a przede wszystkim zdrowie 
i bezpieczeństwo nas wszystkich – podkreśla 
Lucjan Karasiewicz, prezes Nadwiślańskiej 
Agencji Turystycznej. Jednocześnie zaznacza, 
że pracownicy z pełnym zrozumieniem po-
deszli do problemów firmy. – Zawarliśmy 
dzięki temu porozumienie z Przedstawicie-
lami Pracowników, którzy zgodzili się zawie-
sić premie i nagrody, i czasową obniżkę płac 
– podkreśla. – Mogliśmy w tej sytuacji utrzy-
mać miejsca pracy, co nie tylko dla naszej 
firmy, ale i całej gospodarki jest bardzo 
ważne – dodaje. Podobnie zachowały się 
organizacje związkowe w innych firmach 
z tej branży. Jednak dziś nie chcą już więcej 
wyrzeczeń i liczą na odmrożenie gospodar-
ki, żeby hotele i restauracje mogły w końcu 
zacząć odrabiać straty. PG
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Proces likwidowania 
górnictwa węgla 

kamiennego trzeba 
w humanitarny sposób 
domknąć, nie tracąc 

z pola widzenia dwóch 
celów: za wszelką 

cenę należy zachować 
bezpieczeństwo 

energetyczne kraju 
i jednocześnie 

zapobiec destabilizacji 
społecznej na skutek 

likwidacji miejsc pracy 
w górnictwie i jego 

otoczeniu.
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Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał, 
że w 2020 r. z powodu pandemii globalna 
gospodarka skurczyła się o 3,5 proc. To naj-
większy regres ekonomii od II wojny światowej. 
Na rok 2021 organizacja ma jednak znacznie 
bardziej optymistyczne przewidywania – Fun-
dusz podwyższył właśnie prognozę wzrostu 
gospodarczego świata. To znak powracające-
go optymizmu połączonego z nadzieją na 
sukces globalnej akcji szczepień przeciw 
COVID–19. – Jeśli akcja szczepień powiedzie 
się, globalne PKB wzrośnie w 2021 r. o 5,5 
proc. – ogłosił MFW. Jeszcze trzy miesiące 
temu szacowano rozwój na 5,2 proc. 

Sukces szczepień mocno 
rozpędzi gospodarkę

Wzrost prognoz jest efektem coraz lepszych 
rokowań związanych z kampanią szczepień, 
ale także programów pomocowych wdraża-
nych przez poszczególne państwa. – To po-
winno przyspieszyć ożywienie gospodarcze 
– oznajmiła główna ekonomistka MFW Gita 
Gopinath, prezentując nowe dane.
Trzeba jednak pamiętać, że szacunki Fundu-
szu opierają się na założeniu, że szczepionki 
przeciw COVID-19 będą w najbliższym czasie 
„powszechnie dostępne”, i to zarówno w kra-
jach rozwiniętych, jak i nieco później w krajach 
rozwijających się. W takim pozytywnym sce-
nariuszu szczepionki będą katalizatorem 
bardzo silnego wzrostu gospodarczego na 
świecie. – Wiele jednak zależeć będzie od 
możliwości szczepionek w stosunku do różnych 
wariantów wirusa oraz zdolności rządów do 
efektywnego wspierania wzrostu aż do końca 
pandemii – zastrzegła Gopinath.
Pandemia wywołała kryzys, który doprowadził 
do „dramatycznego załamania” wzrostu, 
należy też liczyć się z tym, że nowe prognozy 
„otacza niezwykła niepewność” – zaznaczyła 
ekonomistka MFW.

Zastrzyk optymizmu 
w Polsce

Praktycznie wszystkie publikowane obecnie 
badania ekonomiczne pokazują ogromny 
potencjał większości gospodarek, który jest 
hamowany przez pandemiczne obwarowania. 
– Dziś wszyscy szukają nadziei i optymizmu. 
Słowem kluczem jest „wzrost gospodarczy”. 
Optymistyczna, ale co najważniejsze, praw-
dziwa wizja przyszłości przychodzi z regionu, 
który ma największą szansę wzrostu – wska-
zał Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych 
Mediów, inicjator projektu „Opowiadamy 
Polskę światu”, w ramach którego wybitni 
ekonomiści na łamach mediów z całego świa-
ta przekonują, że Polska, a także cały region 
Europy Środkowej ma szanse na duże wzro-
sty gospodarcze po ustąpieniu pandemii 
koronawirusa.
Według jednego z autorów, sekretarza gene-
ralnego Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), Angela Gurii, to właśnie 
Polska wyjdzie z kryzysu związanego z pande-
mią z mniejszą liczbą blizn niż wiele innych 
krajów. – Przed pandemią wyniki gospodarcze 
Polski były znakomite: poziom życia szybko 
zbliżał się do poziomu najbardziej rozwiniętych 
krajów w gronie OECD, a stopy bezrobocia i ubó-
stwa były na historycznie niskich poziomach, 
znacznie poniżej średniej OECD – przypomina 
Guria. Zastrzega, że wszędzie, kryzys COVID-19 
gwałtownie zakłócił ścieżkę rozwoju. Według 
niego Polska jak dotąd „radziła sobie dobrze 
w ograniczaniu strat gospodarczych”. Ekono-

mista zwraca też uwagę na skuteczne działania 
polskich władz. – Dzięki wsparciu fiskalnemu 
i monetarnemu udzielonemu przez polski rząd 
spowolnienie gospodarcze związane z pandemią 
koronawirusa było w Polsce mniejsze niż w więk-
szości krajów OECD – zaznaczył szef OECD. 
Jeszcze dalej w swoich ocenach poszedł zna-
ny amerykański inwestor Tim Draper. Według 
niego obecnie jest idealny czas, by przyjrzeć 
się inwestycjom, szczególnie w Polsce. – Ten 
region zawsze dysponował świetnymi tech-
nologiami, ale teraz zaczyna je łączyć z ryn-
kiem. Jeżeli chodzi o zrozumienie systemu 
rynkowego, Polska wyprzedza inne kraje re-
gionu o całą generację – wyjaśnił Draper.

Czas wykorzystać 
pandemię

Polska przechodzi przez kryzys zaskakująco 
dobrze. Według OECD spadek PKB Polski za 
2020 r. wyniesie -3,5 proc. i będzie jednym 
z najniższych w Unii Europejskiej. – Spodzie-
wamy się, że w 2020 r. PKB spadnie o 3,5 
proc., po czym wzrośnie o 2,9 proc. w tym 
roku i 3,8 proc. w 2022 r. – powiedział Gurria. 
Lecz według wstępnych i nieoficjalnych prze-
widywań polskiego rządu spadek polskiego 
PKB za ubiegły rok może być znacząco niższy 
niż przewidywane przez OECD -3,5 proc.  
– Jeszcze rok temu nikt z nas nie wiedział, jaka 
będzie recesja. W drugim kwartale ubiegłego 
roku recesja wyniosła około 8–9 proc., a na 
koniec roku może być nawet mniej niż 3 proc. 
za ostatni rok – powiedział minister finansów 
Tadeusz Kościński. Tymczasem w nowelizacji 
budżetu 2020 r. bezpiecznie założono obni-
żenie PKB o 4,6 proc.
Według ministra z gospodarki cały czas płyną 
też inne pozytywne sygnały. – W 2020 r. za-
notowano o około 2–2,5 proc. wyższe wpływy 
z podatku VAT i wyższe o około 0,5 proc. 
wpływy z CIT – wskazał Kościński. Dodał, że 
wpływy z podatku PIT były niższe o około  
5 proc. – Wpływy z PIT są trochę niższe, ale 
przypominam, że pod koniec roku 2019 ob-
niżyliśmy podatek PIT z 18 proc. do 17 proc., 
a dla młodych osób obniżyliśmy do zera  
– zaznaczył minister.
W opinii prezesa Giełdy Papierów Wartościo-
wych Marka Dietla dowodem na to, że nasz 
kraj dotychczas stosunkowo dobrze przetrwał 
kryzys COVID-19, jest fakt, że polska waluta 
ani na chwilę nie straciła zaufania inwestorów. 
– Dziś widoczne jest, że żaden bank central-
ny na świecie nie popełniłby błędu, gdyby 
miał obligacje polskiego rządu w swoich re-
zerwach walutowych, gdyż jest to waluta 
niezwykle stabilna, z dobrze prowadzoną 
polityką monetarną, przewidywalna – mówił. 
Dodał, że wśród dilerów walutowych na ryn-
kach polski złoty określany jest mianem 
„turboeuro” ze względu na szybki wzrost 
gospodarczy Polski.
Według Dietla przyszedł czas, aby to wyko-
rzystać. Jak twierdzi, jednym z wniosków 
z kryzysu pandemicznego powinno stać się 
promowanie złotówki jako waluty rezerwowej. 
– Uważam, że to zadanie dla polityków go-
spodarczych, dla Banku Centralnego, dla 
polskich przedsiębiorstw, dla przedstawicie-
li rynku kapitałowego. To byłby również rodzaj 
promocji polskiej gospodarki i zmniejszenie 
ryzyka dla naszego budżetu, bo moglibyśmy 
jeszcze więcej emitować obligacji w naszej 
lokalnej walucie, gdzie mamy to prawo emi-
syjne – zauważył Dietl. – Na długu we własnej 
walucie nie da się zbankrutować – dodał. 
Podkreślił, że przyszedł więc dobry czas, aby 
szeroko zacząć promować złotówkę na całym 
świecie jako walutę rezerwową. PG
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Czas  
na promocję  

złotego
Polska jak dotąd poradziła sobie w ograniczaniu strat 

gospodarczych związanych z rozprzestrzenianiem 
się choroby COVID-19 – twierdzą eksperci, 

przypominając, że również przed pandemią wyniki 
gospodarcze naszego kraju były znakomite. Według 
nich daje to Polsce ogromne możliwości rozwojowe 

w czasie po pandemii. Zdaniem prezesa Giełdy 
Papierów Wartościowych Marka Dietla to dobry 

moment, aby szeroko zacząć promować złotówkę 
na całym świecie jako walutę rezerwową. W jego 

opinii zmniejszyłoby to ryzyka dla polskiego budżetu 
dotkniętego pandemią. 

Tekst Paweł Woźniak



PATRIOTYZM GOSPODARCZY4 ENERGETYKA ELEKTROWNIE NA DACHU LUB W OGRODZIE

Zapowiedział to na początku grudnia Paweł 
Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Poinformował przy okazji, że 
z uwagi na ogromną liczbę wniosków w II 
edycji ich ocena i wypłata dotacji potrwa do 
połowy 2021 r. 
– Jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą 
zakładane [w budżecie] 1,1 mld zł, wypracu-
jemy takie rozwiązanie, które uwzględni 
oczekiwania i potrzeby naszych potencjalnych 
beneficjentów. O szczegółach będziemy in-
formować po zakończeniu oceny całego 
naboru – powiedział Paweł Mirowski.

Mamy szybki wzrost w OZE

Dzięki takim programom w ostatnich latach 
fotowoltaika (energetyka słoneczna) rozwija 
się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE 
w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źró-
dłach fotowoltaicznych na koniec 2019 r. 
wynosiła prawie 1,5 GW, a już w maju 2020 r. 
przekroczyła 1,95 GW. W całym 2020 r. moc 
elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła 
o 2 GW, czyli sięgnęła 3,5 GW. Taką informa-
cję podał Instytut Energetyki Odnawialnej. 
Z kolei według opublikowanych w połowie 
stycznia danych przez firmę Agencja Rynku 
Energii, na koniec listopada 2020 r. moc zain-
stalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła  
3,7 GW. To o 174,2 proc. więcej niż w listo-
padzie 2019 r. Według AER tylko w listopadzie 
2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych wzro-
sła o niemal 0,3 GW. Według danych z końca 
listopada ub.r. w Polsce jest już niemal  
360 tys. prosumentów, czyli użytkowników 
będących jednocześnie dostawcami energii. 
Ich liczba wzrosła przez ostatni rok o 201 tys. 
Dla porównania w roku 2018 to grono liczyło 
nieco ponad 51 tys. osób.
Projekt Polityki Energetycznej Polski do 
 2040 r. z września 2020 r. przewiduje istot-
ny wzrost mocy zainstalowanych w fotowol-
taice. Wyniesie ok. 5–7 GW w 2030 r. i ok. 
10–16 GW w 2040 r. Liczba prosumentów 
w 2030 r. wzrośnie zaś do 1 mln.

Skąd ta popularność?

Z uwagi na obowiązujące przepisy oraz brak 
programów dotacyjnych zdecydowanie trud-
niej byłoby uruchomić przydomową turbinę 
wiatrową lub turbinę wodną. Oprócz akcji 
„Mój Prąd” dofinansowanie na zakup i mon-
taż instalacji fotowoltaicznej zapewnia także 
„Czyste Powietrze”. Kwota maksymalnej 
dotacji może w nim wynieść do 30 tys. zł, 
jeśli dotyczy wymiany starego pieca na pom-
pę ciepła wraz z mikroinstalacją fotowolta-
iczną. Programy takie jak „Mój Prąd” lub 
„Czyste Powietrze” zapewniają częściowe 
dofinansowanie wydatku. Jednak po zakupie 
instalacji fotowoltaicznej można skorzystać 
z odliczeń od dochodu do opodatkowania 
w tzw. uldze termomodernizacyjnej. Maksy-
malna wartość inwestycji, jaką można odliczyć, 
wynosi obecnie 53 tys. zł. Przy opodatkowa-
niu na poziomie 17 proc. oznacza to zwrot 
na konto 9 tys. zł. 
Na rynku pojawiło się wiele firm, które nie 
tylko oferują założenie instalacji słonecznej, 
ale także pośredniczą we wszystkich formal-
nościach, aż do końcowego przyłączenia do 
sieci odbiorczej. Ma to znaczenie, bo np. 
w województwie podkarpackim znane są 
przypadki miesięcznego czekania na podłą-
czenie instalacji przez miejscowy zakład 
energetyczny. Ponadto niektórzy pośrednicy 

oferują nawet kredytowanie inwestycji, co 
także jest istotne, gdy zakup zestawu pane-
li wymaga wydania kilku tysięcy złotych. 

Po co mi te panele?

W większości przypadków instalacji fotowol-
taicznej nie robi się, aby np. oświetlać sobie 
dom. Instalacje słoneczne z reguły są wpina-
ne do sieci energetycznej (tzw. ON GRUD). 
To sprawia, że dostarczają do sieci energe-
tycznej całą wytworzoną przez siebie energię. 
Tylko gdy nie ma takich możliwości, np. 
wysoko w górach, panele uzupełnia się o ze-
staw akumulatorów, w których wytworzona 
w ciągu dnia energia będzie dostępna w nocy. 
To podnosi koszty inwestycji, a później wy-
maga dodatkowej konserwacji. Uruchomienie 
produkcji energii elektrycznej z paneli sło-
necznych oznacza dołączenie do grona sieci 
nieregularnych dostawców prądu. Krajowy 
system energetyczny nie może na nich liczyć 
tak jak na elektrownie węglowe, wodne czy 
atomowe, działają bowiem tylko w sprzyja-
jących warunkach pogodowych. Gdy zapada 
noc lub przestaje wiać wiatr, te dwa rodzaje 
OZE stają się bezproduktywne. Dużo bardziej 

niezawodne są takie OZE jak biogazownie 
rolnicze czy minielektrownie wodne.
Rozważając uruchomienie instalacji słonecz-
nej we własnym domu, należy ocenić moż-
liwe miejsca montażu (dach, fasada budyn-
ku, ogród itp.) i swoje możliwości finansowe. 
Dane z programu „Mój Prąd” wskazują, że 
na pierwsze instalacje wydawano przeciętnie 
26 tys. zł, czyli były one dość duże. Przyjmu-
je się, że dla paneli wykorzystujących tech-
nologie krzemowe dla zainstalowania 1 kW 
potrzebne jest ok. 8 m2. 

Jak to działa: na dachu  
lub w ogrodzie

Panele fotowoltaiczne przekształcają ener-
gię ze słońca na prąd stały. Oprócz paneli 
trzeba zainstalować zatem inwerter/falow-
nik, który zamienia prąd stały na prąd 
zmienny. Licznik falownika pokazuje, ile 
prądu generują panele. Prąd zmienny, któ-
rego nie wykorzystamy w domu, jest wysy-
łany do sieci. Rozwiązanie w postaci teore-
tycznego „magazynowania energii” 
w sieci wprowadzono w 2015 r., aby wzmoc-
nić rozwój fotowoltaiki przydomowej. Zgod-

nie z przepisami za każdą wysłaną do sieci 
jedną MWh właściciele mikroinstalacji o mocy 
do 10 kW mogą odebrać 0,8 MWh, czyli  
80 proc. wytworzonego prądu. To swoista 
prowizja za „przechowanie energii” do cza-
su, aż będziemy jej potrzebować. Wytwór-
cy prądu z paneli ponoszą, tak jak wszyscy 
odbiorcy, koszty opłat stałych dystrybucyj-
nych, czyli opłaty abonamentowe, jakościo-
we, przejściowe i handlowe. Rozliczenia 
prowadzone są w okresach podobnych jak 
dla zwykłych odbiorców. Z kolei energia 
magazynowana „w sieci” rozliczana jest 
przez operatora w czasie 12 miesięcy. W przy-
padku zbyt dużej instalacji energia oddana 
do sieci i nieodebrana na własny użytek 
przepada. 
Instalacje fotowoltaiczne stawiane są prze-
ważnie na dachach, lecz gdy ta powierzchnia 
jest niewystarczająca, można zamontować 
je na stelażach na ziemi. Panele generują 
więcej energii elektrycznej latem ze względu 
na większe nasłonecznienie. Wysokie tem-
peratury powodują jednak spadek sprawno-
ści ogniw. To dlatego dla fotowoltaiki, z uwa-
gi na małe zachmurzenie i umiarkowane 
wiosenne temperatury, rekordowy okazał się 
kwiecień 2020 r. Czynnikami wpływającymi 
na wydajność inwestycji są także kierunek, 
w którym zwrócone są panele, kąt ich na-
chylenia oraz obecność wysokich drzew lub 
budynków rzucających cień. Panele słonecz-
ne działają przez cały rok, także w krótsze 
dni jesienią czy zimą. Są wtedy jednak znacz-
nie mniej wydajne. Wbrew pozorom opady 
śniegu nie oznaczają braku ładowania słoń-
cem. Konstrukcja nowoczesnych paneli oraz 
ich odpowiedni montaż utrudniają zaleganie 
śniegu. Jednocześnie sprawność modułów 
fotowoltaicznych wzrasta wraz z obniżaniem 
się ich temperatury, a słoneczne i chłodne 
zimowe dni wpływają korzystnie na produk-
cję energii. 

Rosną kolce na różach

W Polsce działają już dziesiątki tysięcy sprze-
dawców paneli fotowoltaicznych. Dla opera-
torów systemu dystrybucyjnego prosumen-
ci stają się nawet problemem. To ze względu 
na kłopoty związane z utrzymaniem bezpie-
czeństwa sieci i konieczność rozwiązania 
problemu narastającej ilości energii do zma-
gazynowania. Problem należy rozwiązać 
szybko, bo liczba słonecznych prosumentów 
podwaja się co roku. I szybciej, niż pierwotnie 
planowano może osiągnąć 1 mln osób PG
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Policz swoje 
możliwości
Według kalkulatora na stronie are.waw.
pl szacowana moc instalacji rzędu  
2,3 kWp (kilowatoPik), czyli 2,3 tys. 
kWh, kosztuje 11 tys. zł i zwraca się 
w okresie 7,5 lat. Instalacja 2,3 kWp 
powinna przy zachowaniu odpowied-
nich warunków (położenie dachu wzglę-
dem południa, kąt nachylenia dachu, 
roczne nasłonecznienie) wyprodukować 
2350 kWh. Dla zamontowania insta-
lacji 2,3 kWp potrzebne jest ok. 15 m2 
powierzchni. 

Elektrownie  
na dachu  

lub w ogrodzie
Już od połowy 2019 r. dostępne były w Polsce 

dopłaty dla osób stawiających we własnym domu 
instalacje do produkcji prądu ze źródeł odnawialnych. 

Najpopularniejszy dotychczas program „Mój Prąd” 
zakończył się grudniu 2020 r., ale ma powrócić w tym 
roku, rozszerzony o dotacje na budowę do punktów 

ładowania samochodów elektrycznych. 
Tekst Adam Maciejewski

Z CYKLU MAŁE LICZBY MAJĄ WIELKIE ZNACZENIE 


