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  Polska stawia na energię przyszłości! 

Podwyżki cen energii mają ogromny wpływ na stan naszych portfeli. Nie dziwi zatem fakt, że z 

każdym kolejnym rachunkiem za prąd czy ogrzewanie stajemy się coraz bardziej świadomymi 

użytkownikami tych mediów i coraz częściej myślimy o tym, by nasze domy, gospodarstwa czy inne 

nieruchomości wyposażyć w urządzenia i instalacje, które mogą generować oszczędności. To z kolei 

powoduje sukcesywny wzrost zainteresowania energią odnawialną i efektywnością energetyczną 

w naszym kraju. 

 

-  Polacy coraz częściej zaczynają szukać rozwiązań, które umożliwiają 

mniejsze zużycie energii i jej tańszy zakup. OZE to nie tylko źródło 

czystej energii, szansa na obniżenie rachunków czy częściowe 

uniezależnienie się od lokalnych dostawców. To także potencjalne 

źródło dochodu, który można czerpać odsprzedając nadwyżki 

wyprodukowanego prądu do publicznej sieci elektroenergetycznej. W 

tym miejscu warto zaznaczyć, że rozproszona energia, panele 

słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, małe elektrownie 

wodne, mała kogeneracja czy też biogazownie na obszarach wiejskich 

często są bardziej ekonomiczne od dużych instalacji. – mówi 

Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland, będącej organizatorem Międzynarodowych Targów 

Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland. - Ale inwestycje w odnawialne 

źródła energii są ważne dla naszej przyszłości także z innego powodu. Eksperci szacują, że polskie 

zasoby węgla brunatnego wyczerpią się w ciągu najbliższych 20 lat a kosztowne wydobycie węgla 

kamiennego jest mało opłacalne. W efekcie coraz więcej tego surowca importujemy z zagranicy, 

powiększając swoją zależność od zewnętrznych dostawców. Mając na uwadze bezpieczeństwo 

energetyczne kraju coraz bardziej oczywiste staje się, że Polska nie może dłużej opierać swojej 

gospodarki na rozwiązaniach, które niezmiennie wiodły prym przez ostatnie dziesięciolecia. 

Problemem jest również przestarzała i mocno wyeksploatowana infrastruktura elektroenergetyczna. 

Konieczność modernizacji linii przesyłowych oraz wyłączenia do 2015 roku bloków energetycznych o 

łącznej mocy 6500 MW powoduje, że Polska może mieć poważne problemy z pokryciem 

zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby zrównoważyć bilans energetyczny kraju oraz zaspokoić 

stale rosnące zapotrzebowanie na energię, niezbędne będą inwestycje w odnawialne źródła energii. 

Pozostaje jeszcze kwestia unijnych zobowiązań. Warto zaznaczyć, że niektóre kraje członkowskie, 

takie jak Bułgaria, Estonia i Szwecja osiągnęły już swoje cele w zakresie OZE na 2020 rok. W Polsce 

mamy pod tym kątem jeszcze dużo do zrobienia. Przypomnijmy, że w Polsce udział odnawialnych 

źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. powinien osiągnąć poziom 15%. W 2012 roku 

udział ten wynosił 11 proc. Zaczynając niemal od zera, możemy korzystać z doświadczeń innych 



 
 
 

    
 
 

 

 

 

 
Kontakt prasowy: Hanna Gehrke - Gut 
gutpr@gutpr.pl 
tel.:694 462 430, 71 78 95 204           Strona 2 

 

Informacja prasowa 
 
 
 
10.06.2014 

krajów. Dla Polski to jednocześnie szansa na stworzenie jednego z najnowocześniejszych systemów 

energetycznych w Europie. Wiele może zmienić ustawa OZE wchodząca w życie z początkiem 2015 

roku, a która ma stać się impulsem dla rozwoju mikroinstalacji. Brak obowiązku koncesyjnego, brak 

uznania wytwarzania energii elektrycznej za działalność gospodarczą a tym samym zwolnienie z 

obowiązku opłacania składek ZUS, a także wyeliminowanie szeregu formalności związanych z 

przyłączeniem mikroinstalacji do sieci to tylko niektóre przewidzianą ustawą ułatwienia dla polskich 

prosumentów. Zachętą do inwestowania w OZE są również specjalne programy wsparcia dla tego 

typu inwestycji w naszym kraju. Nawet do 100% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż 

mikroinstalacji mogą otrzymać indywidualni inwestorzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz 

jednostki samorządu terytorialnego składając wnioski o dotację w ramach programu „Prosument”. Z 

budżetu NFOŚiGW finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła 

wykorzystujące źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o 

zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt, a także systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie 

wiatrowe, oraz mikrobiogazownie o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Na ten cel w latach 

2014-2020 NFOŚiGW przeznaczy ok. 600 mln zł. Ale to jeszcze nie wszystko. Z początkiem 2014 roku 

wystartował program „Bocian”. W ramach tej inicjatywy, do 2017 roku do przedsiębiorców 

podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz przyczyniających 

się do zwiększenia efektywności energetycznej trafi w sumie ok. 450 mln zł w postaci preferencyjnych 

pożyczek w kwocie od 2 do 40 mln zł. Z puli tej wspierane będą takie źródła jak np. biogazownie, 

wiatraki, małe elektrownie wodne, kotłownie na biomasę, systemy fotowoltaiczne, czy instalacje 

geotermalne. Dofinansowanie projektu może sięgnąć nawet 75% wartości projektu. 

 

W obliczu wyczerpujących się złóż kopalnianych, rosnących cen energii oraz niekorzystnych zmian 

klimatycznych zainteresowanie OZE w Polsce i na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie. 

Konkurencja na rynku jest coraz większa. Producenci muszą nieustannie poszukiwać sposobów na 

tańsze i wydajniejsze wytwarzanie zielonej energii. To powoduje, że technologie stosowane do jej 

pozyskiwania są coraz bardziej powszechne i nieustannie doskonalone a ich spadające ceny stają się 

bardziej przystępne dla naszego społeczeństwa. Doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszym 

know-how i nawiązania cennych kontaktów będą Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i 

Efektywności Energetycznej RENEXPO®Poland. Czwarta już odsłona imprezy organizowanej przez 

REECO Poland odbędzie się w dniach 23-25 września 2014 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI i 

będzie koncentrować się na takich tematach, jak: pompy ciepła, biogaz, biomasa, biopaliwa, energia 

wodna, wiatrowa czy geotermiczna. Dodatkowo podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną 

różnego rodzaju innowacje takie jak np. mobilność alternatywna. Wstęp na targi będzie bezpłatny 

dla wszystkich zwiedzających, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stronie: http://www.renexpo-

warsaw.com/404.html?&L.  
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Jak co roku targom towarzyszyć będzie cały szereg profesjonalnych konferencji i forów biznesowych, 

podczas których krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy oraz firmy 

związane na co dzień z branżą OZE zaprezentują najnowsze trendy, wyniki badań, technologie i 

innowacje w swoich dziedzinach. Ponadto, w tym roku już po raz trzeci zostanie przyznany puchar 

RENERGY® Award, nagroda dedykowana wybitnej osobowości w branży energii odnawialnej oraz 

firmom, które podczas targów zaprezentują najciekawsze technologie. 

 

RENEXPO®Poland już od 2011 roku stanowi nowoczesną platformę transferu wiedzy i wymiany 

doświadczeń w obrębie krajowego i międzynarodowego sektora energetycznego. W ciągu zaledwie 

trzech lat targi organizowane przez REECO Poland zyskały w naszym kraju renomę jednego z 

najważniejszych wydarzeń w branży energii odnawialnej. Potwierdzeniem tego jest wielki sukces 

ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia. Swoją ofertę zaprezentowało wówczas 135 wystawców z 

kraju i zagranicy. W ciągu trzech dni teren międzynarodowej imprezy odwiedziło pond 3 800 osób 

oraz ponad 1280 uczestników konferencji.    

 

Więcej informacji na: www.renexpo-warsaw.com  

 

 

REECO Poland Sp. z o.o.  

ul. Bartycka 22B/21A 

00-716 Warszawa 

Tel.: +48 (0) 22 266 02 16 

Fax: +48 (0) 22 379 78 60 

info@reeco-poland.pl 

 

 

Organizator REECO Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy REECO z główną siedzibą w Niemczech i oddziałami w 

Reutlingen/Niemcy, Salzburg/Austria, Belgrad/Serbia i Arad/Rumunia. Od 1997 roku spotyka się rocznie około 

50 000 fachowców z 70 krajów na targach specjalistycznych i kongresach, które organizowane są przez REECO. 

Wszystkie terminy targów można znaleźć na stronie www.reeco.eu. 

 


