Warszawa, 15.02.2011
Podsumowanie
KONFERENCJI
ENERGETYKA SŁONECZNA
WYZWANIA, SZANSE I MOŻLIWOŚCI

W Warszawie, 26-27 stycznia 2011 obyła się dwudniowa konferencja
dotycząca możliwości praktycznego zastosowania w Polsce energetyki słonecznej.
Było to pierwsze tego typu spotkanie dotyczące wykorzystania Słońca w energetyce,
tak szeroko podejmujące ten temat. Konferencja obejmowała zarówno aspekty
teoretyczne, jak i praktyczne zastosowania tego źródła energii.
Celem konferencji było przedstawienie i zebranie informacji i sposobu realnego
wykorzystania energii słonecznej w Polsce, tak aby to odnawialne źródło energii
mogło w adekwatny sposób zostać uwzględnione w rozwoju gospodarki, a
szczególnie zaopatrzenia w energie w naszym Kraju.
Z uwagi na to, że przedstawiciele odpowiedzialnych ministerstw, oraz komisji
parlamentarnych nie skorzystali z zaproszenia organizatorów, uczestnicy Konferencji
tą droga chcieliby przekazać tezy podsumowujące dwudniowe spotkanie osób
związanych z OZE i energetyką słoneczną.
Celem niniejszego memorandum, jest stworzenie materiału wyjściowego, który w
konstruktywny sposób wskaże na realne możliwości rozszerzenia dotychczasowego
zakresu stosowania energii słonecznej w Polsce, po to aby pomów w realizacji
uzgodnionych z UE celów w zakresie udziału OZE w produkcji i finalnym zużyciu
energii w Kraju.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 roku, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, to
obecnie podstawowy dokument, który odnosi się do energetyki odnawialnej. Jak
wynika z dyrektywy:
„ ‘energia ze źródeł odnawialnych’ oznacza energię z odnawialnych źródeł
niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego,
energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów,
hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)”.

Z obserwacji wynika, że popularność energetyki słonecznej wśród
inwestorów wciąż rośnie i to nie tylko w Europie, ale jak wynika z ostatnich
komunikatów – Rosja i Ukraina także rozpoczynają rozwój wykorzystania energii
słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o zjawisko fotowoltaiki
Silne wsparcie rządowe w związku z dyrektywą UE, korzystne kredyty, planowane
ulgi podatkowe, to wszystko będzie miało wpływ na znaczny rozwój sektora
energetyki słonecznej.
Według licznych sondaży, wywiadów, artykułów w prasie, które podzielają
najczęściej obiegowe opinie, największą szansę na rozwój wykazuje rynek
kolektorów słonecznych, przeznaczonych do celów grzewczych, trochę mniejszą ma
szansę fotowoltaika, która z kolei jest dziś jedną z najbardziej rozwijających się
technologii na świecie.
Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku
rozwojowi energetyki słonecznej zorganizowano w formie konferencji spotkanie w
szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za tę ideę. Była to
pierwsza od dłuższego czasu konferencja dotycząca w tak szerokim zakresie
energetyki słonecznej, która została zorganizowana w Polsce.
Jak zostało wspomniane na początku, jej celem było i jest zwrócenie uwagi na
ogromny niewykorzystany w Polsce potencjał energii pochodzącej ze Słońca
i wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej części obywateli naszego kraju, którzy są
zainteresowani praktycznym wykorzystaniem tego źródła energii. Innym celem było
także obalenie obiegowych opinii i zaktualizowanie stanu wiedzy praktycznej tak, aby
ośrodki odpowiedzialne w Polsce za rozwój energetyki, a w szczególności OZE,
planowanie strategii dla Kraju w tym zakresie, opierali na aktualnym stanie wiedzy
i możliwości jakie daje energetyka słoneczna, nic nie ujmując inny źródłom energii.
Wskazując realne do zrealizowania możliwości rozwoju energetyki słonecznej
w Polsce, które równocześnie nie będą zaburzać rozwoju produkcji energii z innych
źródeł, należy posłużyć się kilkoma faktami, które nie podlegają dyskusji.
1. W roku 2009 zostało zainstalowane na Świecie 189 GWt w kolektorach do
wytwarzania ciepłej wody użytkowej, ciepła i chłodu, oraz 23 GWe w
ogniwach fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej. W Polsce
dla porównania, zainstalowanych było w 2009r ok. 14 MWt w kolektorach

słonecznych i ok.1,4 MWe pod koniec 2010r w panelach fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej
2. Średnie całkowite nasłonecznienie na terenie Polski wynosi
950-1076 kWh/rok/m2 i jest porównywalne do Niemiec, dla których ta
wartość wynosi 900-1200 kWh/rok/m2- w Niemczech pod koniec 2009r
były zainstalowane panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 9,8 GW, a w
pierwszej połowie 2010r zainstalowano panele PV o mocy pow. 6 GW
3. Realny potencjał energii słonecznej w Polsce to ponad 83000 TJ,
wykorzystany zaledwie w 0,18%.
4. Energia słoneczna należy do najczystszych, zero emisyjnych źródeł energii
5. Obowiązują nas postanowienia zawarte w dyrektywie 2009/28/WE – z dnia
23.04.2009 r. W dyrektywie określa się m.in. zasady dostępu OZE do sieci,
oraz wprowadza się obowiązkowe cele ogólne w odniesieniu do
całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu
energii brutto, które dla Polski jest określone na poziomie 15% w 2020r –
obecnie ten wynik oscyluje w okolicach poniżej 5% co jest dalekie od
założonych celów cząstkowych
6. Obowiązują nas ustalenia co do ograniczenia emisji CO2, których
niespełnienie już wkrótce grozi naszemu Krajowi dużymi konsekwencjami
finansowymi
7. Możliwość szerokiego zastosowania energii słonecznej przez zwykłych
obywateli w ich domach przyczyniłoby się do poprawienia indywidualnego
bezpieczeństwa energetycznego domostw, a co za tym idzie większego
stopnia zadowolenia potencjalnych wyborców, z rządzących Krajem
polityków
8. Powstanie nowej gałęzi energetyki związanej z wytwarzaniem energii w
oparciu o energetykę słoneczną, pozwoli na wygenerowanie tysięcy miejsc
pracy, na stworzenie których nie będzie trzeba wydawać pieniędzy. Dla
przykładu, w Niemczech w branży związanej tylko z fotowoltaiką,
zatrudnionych jest ponad 150 000 w ok. 10.000 firm.
9. Ceny instalacji i paneli fotowoltaicznych spadły na Świecie ok. 60% w
ciągu ostatnich 4 lat. Tylko w 2009r spadek cen wyniósł 25,6% r/r co
powoduje znaczna obniżkę kosztów jednostkowych, a co za tym idzie
większą opłacalność produkcji energii elektrycznej przy zastosowaniu
paneli PV. Tendencja obniżki kosztów następuje w dalszym ciągu i np. w
Niemczech za 2-3 lata przewiduje się zrównanie cen energii produkowanej
w elektrowniach konwencjonalnych i z PV

10. Priorytety zwarte w Polityce Energetycznej Polski do 2030r w odniesieniu
do OZE i CHP zakładają rozwój wykorzystania OZE, ograniczenie
oddziaływania energetyki na środowisko, a także wzrost bezpieczeństwa
energetycznego. Cele produkcji energii i zainstalowanej mocy które dla
fotowoltaiki w 2030r są określone na poziomie 32MW, są przynajmniej o
kilka rzędów wielkości niedoszacowanie.
11. Następuje cały czas rozwój technologii związanych z energetyka
słoneczną. Rozwój tego segmentu energetyki w Polsce zaowocuje
ściągnięciem do Polski najnowszych technologii i nowymi możliwościami
produkcyjnymi dla polskich firm.
Podczas podsumowującej konferencje dyskusji panelowej, uczestnicy starali się
znaleźć najprostszy sposób, aby nastąpił szybki rozwój energetyki słonecznej w
Polsce, oraz żeby energetyka słoneczna była traktowana na równi z innym OZE,
takimi jak np. energetyka wiatrowa, biogazowa czy biomasowa. Wnioski z dyskusji
wyglądają następująco:
1. Praktycznie wszyscy dyskutanci i uczestnicy zgodzili się ze stwierdzeniem, że
należałoby w Polsce usunąć bariery do rozwoju energetyki rozproszonej. W
warunkach polskich, fotowoltaika stanowiła by doskonałe uzupełnienie (nie
alternatywę) dla innych źródeł energii. Nie mówimy tutaj o budowie dużych
siłowni fotowoltaicznych, ale o umożliwieniu produkowania energii w mniejszej
skali, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech, gdzie 68% z ponad 440 tyś.
siłowni to instalacje o mocy od 1kWp do 100 kWp. Należy dodać, że tylko
niecałe 20% to instalacje posadowione na gruncie – reszta to instalacje na
dachach.
2. Aby nastąpił dynamiczny rozwój energetyki słoneczne w Polsce, należy
tworzyć ramy prawne dotyczące rozwoju energetyki słonecznej, oraz
instrukcję dla Ministerstwa Gospodarki z informacjami jak postępować z tym
rodzajem energii
3. Uczestnicy wskazywali, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dla
fotowoltaiki tzw. Taryf stałych czyli Feed In Tarif, lub hybrydy która łączyła by
istniejący system certyfikatów z systemem dopłat obowiązującym w
większości krajów europejskich. Należało by przy tym zróżnicować wysokość
dopłat w zależności od wielkości instalacji, jej wieku i miejsca zabudowy.
Doskonałym wzorcem w tym zakresie mogłaby być ustawa o OZE w
Niemczech, co pozwoliłoby nam uniknąć pewnych patologii, które tam
nastąpiły w związku ustaleniem wysokich stawek za KWh i braku ich
proporcjonalnej redukcji odpowiednio do rozwoju rynku i redukcji kosztów
inwestycyjnych, a co za tym idzie kosztów wytwarzania energii z PV. Wszyscy
zgodnie podkreślali, że system zielonych certyfikatów, jest systemem
promującym tzw.” dużą energetykę, dlatego dla PV i generalnie energetyki

rozproszonej należy zaproponować coś bardziej odpowiedniego do rodzaju
przedsięwzięcia.
4. Edukacja: wszyscy wskazywali na niedobór wiedzy na temat stosowania
energetyki słonecznej, związanej z nią technologią, oraz z tym związanych
założeń ekonomicznych. W Polsce są powtarzane często obiegowe opinie
pochodzące z okresu sprzed 10 lat na temat nieopłacalności takiego źródła
energii, co nie było weryfikowane już od lat, zgodnie z zaistniałymi trendami,
co widać w przygotowaniu PEP do 2030r. należałoby tutaj stworzyć program
edukacyjny obejmujący urzędników wszystkich szczebli, począwszy od
Ministerstw, skończywszy na Zakładach Energetycznych i Urzędach
Gminnych, tak aby nieznajomość tematu, nie prowadziło automatycznie do
odmów lub piętrzenia barier przed inwestorem chcącym zamontować
instalacje fotowoltaiczną.
5. Włączyć akcje edukacyjno-informacyjna także resort budownictwa oraz cała
branże budowlaną, z uwagi na rozwój technologii fasadowych, oraz fakt, że
większość instalacji byłaby montowana na istniejących dachach. Ogólnie akcja
edukacyjna, najlepiej w postaci spójnego programu seminariów
informacyjnych powinna obejmować przede wszystkim 3 grupy zawodowe,
takie jak: urzędnicy, dziennikarze, instalatorzy
6. Proces legislacyjny – przygotowanie zasad przez grono bezstronnych
fachowców, tak aby uniknąć psucia prawa przez wpływy środowisk
lobbujących na rzecz swoich interesów
7. Powinna nastąpić zmiana przepisów w procesie inwestycyjnym, w kwestii ich
uproszczenia i jednoznaczności
8. Zaimplementowanie dyrektywy o efektywności energetycznej do stworzenia
instrumentów wsparcia rozwoju energetyki słonecznej
9. Uwzględnienie nowoczesnych technologii słonecznych w prawie budowlanym
10.Generalnie uprościć procedury prawne i stworzyć prawo, które będzie stabilne
przez długi okres. Do tego należy stworzyć przejrzysty sposób finansowania i
stosowania instrumentów wsparcia finansowego dla inwestycji w energetyce
słonecznej, zarówno fotowoltaiki jak i wytwarzania ciepła. Ogólnie: usunięcie
zbędnych barier administracyjnych, uproszczenia prawa oraz dostosowanie go
do przyłączania małych źródeł rozproszonych
11.Umożliwienie finansowania inwestycji PV i kolektorów słonecznych ze środków
PO „Infrastruktura i Środowisko, oraz w ramach programów prowadzonych
przez NFOŚiGW
12.Ustanowienia nowego celu w PEP dla fotowoltaiki na poziomie 1,8 GWp
zainstalowanej mocy w 2020r oraz 10 GWp w 2030r.

13.Na pytanie jak sfinansować ewentualne koszty związane z wprowadzaniem
energetyki słonecznej w Polsce, padło kilka konkretnych propozycji, które
zebrani są gotowi przedstawić podczas spotkania z zainteresowanymi
gremiami.
Ogólnie podsumowując memorandum, należało by dodać, że najbardziej opłacalna i
motywującą formą wsparcia finansowego dla rozwoju energetyki słonecznej, byłoby
wsparcie ukierunkowane na efekt w postaci produkcji bezemisyjnej, czystej energii.
Wsparcie na etapie inwestycji powinno być tak skonstruowane, aby promować
obniżanie kosztów inwestycyjnych, oczywiście bez uszczerbku dla jakości
stosowanych instalacji.
Bardzo dużo do zrobienia jest na polu edukacyjno-informacyjnym. Chodzi przede
wszystkim o rzetelną, aktualną informacje na temat energetyki słonecznej w miejsce
krążących obiegowych mitów, która powinna objąć jak najszersze grono urzędników,
a także społeczeństwa. Dotyczy to także świadomości, ze energetyka słoneczna to
nie tylko kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, ale także wszelkie inne
technologie wykorzystujące energię słoneczną, dające w efekcie zwiększenie
efektywności energetycznej budowli.
Obecna sytuacja wygląda mniej więcej następująco:
 W Polsce istnieje duży potencjał do szerokiego wykorzystania odnawialnych
źródeł energii dla zasilania domów mieszkalnych w energie odnawialne w tym
energia słoneczną .
 Brak polityki Rządu w zakresie realnego wspierania odnawialnych źródeł
energii powoduje że kraj nasz staje się wyspą na mapie Europy
 Urządzenia do konwersji odnawialnych źródeł energii nie są w naszych
warunkach efektywnie wykorzystywane – głównie z powodu złych projektów
oraz instalacji i niedopasowania do potrzeb użytkownika
Z tego powodu, niżej podpisani są gotowi stworzyć zespól roboczy, który
uczestniczyłby razem z urzędnikami ministerialnym i innymi odpowiedzialnymi za
tworzenie prawa i instrumentów wsparcia dla OZE w przygotowaniu zasad, które
spowodowały by rozwój energetyki słonecznej w Polsce na równych zasadach dla
wszystkich źródeł energii odnawialnej, zwracając uwagę na to, aby zdefiniowane
zasady od początku nie wymagały poprawek, zaraz po wprowadzeniu.
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