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– Co skłoniło JES do zainteresowania 
się polskim rynkiem?

– Potencjał energetyczny Bałtyku, któ-
ry cechuje optymalna i stabilna wietrz-
ność. Tu są idealne warunki do odegrania 
kluczowej na skalę europejską roli w pro-
dukcji energii z morskich elektrowni wia-
trowych. Polska może się stać liderem 
w tej dziedzinie. Chcemy w tym procesie 
uczestniczyć, wspierając deweloperów 
naszym międzynarodowym doświadcze-
niem. Doradzaliśmy między innymi przy 
projektach budowy angielskiej farmy 
wiatrowej Moray East, tajwańskiej Yun-
lin, belgijskiej SeaMade czy japońskiej 
Akita-Noshiro. Współpracowaliśmy z fir-
mami takimi jak SBM Offshore, North-
land Power, Marubeni Corporation czy 
RWE. Teraz przyszedł czas na podzielenie 
się naszą wiedzą z polskimi partnerami, 
którzy biorą udział w wyścigu o budowę 
morskich farm wiatrowych w polskiej 
wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku. 
Nasz polski oddział uruchamiamy oficjal-
nie 15 lutego w Gdyni. Przygotowujemy 
też naszą stronę internetową z pełnym 
dossier działań i kompetencji firmy. Do-
radzamy nie tylko podmiotom prywat-
nym, ale również państwowym m.in. 
przy opracowaniu strategii rynkowej dla 
tej branży.  

– Szyby z powłoką z kropek kwanto-
wych – ten temat jest dziś niemal naj-
częściej poruszany w kontekście ML Sy-
stem. To dla Was przełomowy produkt? 
Na to pytanie odpowiada Dawid Cycoń, 
prezes zarządu ML System: 

– Na Quantum Glass z pewnością opie-
ra się nasza strategia rozwoju. W kwietniu 
2020 r. uzyskaliśmy pozwolenie na użyt-
kowanie fabryki Quantum Glass. Linia 
wytwórcza, jedyna tego typu na świecie, 
została już zakontraktowana. Hala jest wy-
posażana w infrastrukturę przyłączeniową, 
urządzenia będą stopniowo uruchamiane. 
Przed rozpoczęciem produkcji wykonaliśmy 
kilka instalacji pilotażowych w kraju i za gra-
nicą. Gotowość wykorzystania produktów 
na bazie Quantum Glass, przy jednoczes-
nym użyciu ich kanałów dystrybucji, po-
twierdzili renomowani producenci stolarki 
otworowej, jak również koncerny szklarskie 
o globalnym zasięgu.

Jaworski Energy Services to polsko-brytyjska firma z oddziałami w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, powszechnie 
znana pod akronimem JES. Zajmuje się szeroko pojętym konsultingiem w sektorze energetyki odnawialnej z moc-
nym naciskiem na rozwiązania offshore. W branży morskiej energetyki wiatrowej JES działa aktywnie od 2015 par-
tycypując przy realizacji jednych z największych inwestycji w tej dziedzinie na całym świecie. Profesjonalną wiedzą  
i doświadczeniem JES zamierza się teraz podzielić z Polską, zapewnia Krzysztof Jaworski, prezes firmy.

ML SYSTEM SA to jeden z krajowych liderów branży fotowoltaicznej. Ta 
wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna oferuje m.in. innowacyj-
ne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV), bę-
dące alternatywą dla tradycyjnych materiałów budowalnych stosowanych 
m.in. na elewacjach czy zadaszeniach. Moduły te nie tylko pozwalają na 
produkcję energii, ale równocześnie podnoszą estetykę i atrakcyjność wi-
zualną obiektu. Stosowana przez ML SYSTEM SA technologia szkło-szkło, 
czyli połączenie dwóch tafli szkła za pomocą specjalnej folii ochronnej, po-
zwala w istotnym stopniu podnieść bezpieczeństwo stosowanych rozwią-
zań, w związku z czym moduły mogą być wykorzystane zarówno na etapie 
projektów architektonicznych, jak i bezpośrednio w budownictwie przy 
tworzeniu przegród, świetlików, balustrad i zadaszeń.

JAWORSKI ENERGY SERVICES Z DOKONANIAMI WKRACZA NA RYNEK POLSKI

Wykorzystać potencjał energetyczny Bałtyku

JAK MOŻNA ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

ML SYSTEM, czyli unikalne know-how

–  Na siedzibę oddziału wybrano Gdy-
nię ze względu na bliskość planowanych 
inwestycji?  

– Przede wszystkim ze względu na to, że 
Gdynia ma szansę stać się sercem polskie-

go rynku morskiej energetyki wiatrowej, 
ale dużą rolę odegrał również sentyment. 
Tu się urodziłem i wychowałem. Potem 

– To jednak tylko „wycinek” Waszego 
portfolio produktowego. Jesteście rów-
nież producentem klasycznych modu-
łów fotowoltaicznych...

– Produkujemy m.in. monokrystalicz-
ne moduły wykonane z ogniw połów-
kowych, o mocy sięgającej 400 Wp. Je-
steśmy jednak w stanie wyprodukować 
moduły o mocy do 500 Wp. Jako nieliczni 
wśród graczy europejskich mamy sprzęt 
pozwalający łączyć ogniwa bezkontakto-
wo, a jednocześnie konsekwentnie pra-
cujemy nad poprawą osiągów naszych 
modułów. Moduły dwustronne produku-
jemy od wielu lat, głównie na potrzeby 
fotowoltaicznych zadaszeń, tzw. carpor-
tów i balustrad. Jeśli dwustronne ogniwa 
zastosujemy np. na żaluzjach przed prze-
szkloną fasadą budynku, do tego charak-
teryzującą się odpowiednią refleksyjnoś-
cią, wówczas możemy uzyskać nawet 30 
proc. więcej energii.

wyjechałem do Anglii i na skutek szczęś-
liwych zbiegów okoliczności dostałem 
szansę od firmy działającej w branży nad-
zoru technicznego, aby się tam rozwijać 
zawodowo, a następnie ją współtworzyć. 
W ostateczności postanowiłem samo-
dzielnie zbudować nową markę w ener-
getyce odnawialnej, ale w tamtej spółce 
nadal jestem dyrektorem technicznym. 
Firma Jaworski Energy Services została 
zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Nie 
ukrywam, że nie było to proste i wiązało 
się z dużym ryzykiem. Zwyciężyły jednak 
kompetencje profesjonalnej załogi i za-
częliśmy coraz skuteczniej podbijać rynek. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i re-
lacjom zbudowanym w branży konstrukcji 
morskich mieliśmy możliwość uczestni-
ctwa w bardzo ekscytujących i innowa-
cyjnych przedsięwzięciach. Przybywało 
nam zleceń i kontaktów. Działaliśmy na 
rynku krajów beneluxu, głównie w Belgii 
i Holandii, ale też we Francji i Anglii oraz 
innych krajach świata tak odległych jak 
Brazylia, Japonia i Tajwan. Nasza działal-
ność wzbudziła zainteresowanie Polskiego 
Towarzystwa Morskiej Energetyki Wia-
trowej, nawiązaliśmy kontakt i dzięki sku-
tecznemu działaniu Jakuba Budzyńskiego, 
wiceprezesa stowarzyszenia, dotarliśmy 
też do Polski.  

– Od 1 stycznia br. obowiązują za-
ostrzone kryteria dotyczące warunków 
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie. Czy je-
steście do tych obostrzeń odpowiednio 
przygotowani?

– Mieliśmy tego pełną świadomość już 
wiele miesięcy temu. Nowe przepisy ob-
ligują m.in. architektów i deweloperów 
do uwzględniania komponentów aktyw-
nych w nowo powstających inwestycjach, 
zarówno tych obejmujących budynki in-

–  Jakiego wsparcia najbardziej potrze-
bują polscy inwestorzy?

– Jesteśmy firmą consultingową i zasad-
niczym pionem naszych usług są rozwiąza-
nia z zakresu doradztwa technologiczne-
go, tworzenia i obsługi łańcucha dostaw 
i zarzadzania projektami. Ten zakres jest 
bardzo szeroki i obejmuje też pomoc 
w przygotowaniu strategii wejścia na rynek 
energetyki wiatrowej, a także reprezento-
wanie firm przed inwestorami i dewelope-
rami. Zwracają się do nas nie tylko rodzime 
firmy, ale również wielu inwestorów, któ-
rzy pracowali dotychczas w zupełnie in-
nych rejonach świata. Pytają czy możemy 
ich reprezentować na polskim rynku, który 
stał się bardzo atrakcyjny dla tej branży. 
Polska rzeczywiście wyrasta w tej chwili na 
lidera morskiej energetyki wiatrowej rejo-
nu Bałtyckiego. W ciągu najbliższych 2-3 
lat Estonia, Łotwa, Litwa a także Finlandia 
i Szwecja, będą chciały do nas dołączyć. 
Powstanie bałtycki klaster morskiej ener-
getyki wiatrowej. Myślę, że w przyszłości 
będziemy tu w stanie zainstalować dużo 
większą moc w morskich farmach wiatro-
wych niż zakładane obecnie 11 GW. Wska-
zują na to nasze prognozy i analizy.

– JES zamierza pełnić rolę łącznika po-
między inwestorami?

– Taki mamy zamiar. Pełniąc rolę inte-
gratora możemy wskazywać na najbardziej 
efektywne rozwiązania technologiczne 
i pozycjonować łańcuchy dostaw. Bardzo 
nam zależy, aby jak najwięcej polskich pod-
miotów uczestniczyło w tych projektach,  

dywidualne, jak i wielorodzinne, komer-
cyjne oraz publiczne. Mamy podstawy 
sądzić, że będziemy beneficjentem tej 
zaostrzonej legislacji – i na to liczymy. 

– Zapewne zgodzi się pan ze mną, 
że choć o fotowoltaice mówi się w Pol-
sce od kilku lat, to dopiero ubiegły rok 
można uznać za prawdziwą eksplozję 
zainteresowania zastosowaniem rozwią-
zań fotowoltaicznych w praktyce. Nie-
wątpliwie miało to związek z wyraźnym 
uaktywnieniem się organów państwo-
wych i przeznaczeniem dużych środków 
pomocowych na zastosowanie rozwią-
zań fotowoltaicznych. To spowodowało 
także gwałtowny rozwój i  wzrost podaży 
produktów oraz usług w tym zakresie. 
Wy chyba też na tym skorzystaliście ?  

– Ja bym naszego rozwoju nie wiązał 
bezpośrednio z rozwojem fotowoltaiki 
w Polsce. Nasz biznes rósł niezależnie od 
koniunktury w kraju. Oczywiście koniunk-
tura pomaga, ale nie można jej przece-
niać. My zawsze mieliśmy swoją ścieżkę 
i swój pomysł. Rok po roku firma się roz-
wija, generuje zyski. Jak to bywa, koniunk-
tura raz jest lepsza, a raz gorsza. Naszą 
przewagą jest know-how, które rozwijamy 
we własnym laboratorium i które umiemy 
przeskalować w rzeczywiste produkty oraz 
rynek zbytu. Szczerze mówiąc, ten rynek 
trochę sami kreujemy, bo współpracu-
jemy z architektami i im podpowiadamy 
niektóre rozwiązania w projektach. Kiedyś 
robiliśmy to tylko w Polsce, a dziś także 

Wspólnie z PTMEW jesteśmy w to moc-
no zaangażowani. To jest również moja 
osobista ambicja, żeby to doświadczenie 
które zdobywaliśmy w innych krajach 
przy tego typu inwestycjach przenieść do 
Polski. Wesprzeć firmy, które od lat dzia-
łają na krajowym rynku zajmując się kon-
strukcjami stalowymi, produkcją maszyn, 
dostawą komponentów dla farm wiatro-
wych. Chcemy ten potencjał i kompetencje 
połączyć w środowisku inwestycyjnym. 
Nasza firma jest członkiem wspierającym 
i współtworzącym towarzystwa skupione 
wokół morskiej energetyki wiatrowej na 
całym świecie oraz aktywnie doradza Ko-
misji Europejskiej, dlatego mamy  wszech-
stronną wiedzę branżową w tej dziedzinie 
i ona będzie z pewnością bardzo pomocna 
w całym tym gigantycznym przedsięwzię-
ciu. JES wypromowało już swoją markę za 
granicą i teraz będzie to procentowało na 
polskim rynku. W tej rozwijającej się dy-
namicznie branży od pewnego czasu trwa 
wyścig technologiczny, ale do pierwszych 
inwestycji na nowych obszarach jakim jest 
dla branży akwen Morza Bałtyckiego trze-
ba dobierać sprawdzone i przemyślane roz-
wiązania. Nie można sobie tu pozwalać na 
kosztowne eksperymenty i projekty pilota-
żowe. Nasze rekomendacje w tej dziedzinie 
będą na pewno bardzo pomocne.

Z Krzysztofem Jaworskim  
rozmawiała Jolanta Czudak

czynimy to na rynku europejskim i świato-
wym. Jak widać, patrzymy też na koniunk-
turę na rynku globalnym.

– Jednak przyzna pan, że na naszym 
rynku podmioty zajmujące się fotowol-
taiką ostatnio powstawały jak przysło-
wiowe grzyby po deszczu…. 

– W klasycznej fotowoltaice owszem 
– mamy w kraju już chyba około 10000 
firm z tego obszaru. Natomiast w wyra-
finowanej BIPV całymi latami buduje się 
umiejętności współpracy z inżynierami, 
konstruktorami, automatykami, infor-
matykami. Tu da się oczywiście ściągnąć 
w miarę szybko ludzi, ale kompetencje 
buduje się latami. Takiej grupy, jak nasza 
nie da się zbudować w trzy lata i tu osiąg-
nęliśmy przewagę, nawet w stosunku 
do naszej zachodnie konkurencji. Rynek 
prostych instalacji jest dziś bogaty w kon-
kurencję, ale rynek skomplikowanych in-
stalacji związanych z budynkami nie jest 
taki duży, patrząc w kontekście Europy, 
a nawet świata.

– Jak widzi pan przyszłość fotowoltai-
ki w naszym kraju? 

– Jestem przekonany, że rynek foto-
woltaiki w Polsce będzie rósł, ale już nie 
w takim tempie jak w latach 2019-2020. 
Myślę, że te wzrosty będą kilkudziesię-
cioprocentowe. Ten rynek się jeszcze nie 
nasycił, ale sądzę, że nie będzie już sy-
stemów wsparcia na taką skalę jak ‘Mój 
Prąd’. Te projekty będą pewnie bardziej 
rozproszone i obejmą różne branże. 

– Dziękuję panu za rozmowę i życzę 
spełnienia wszystkich zamierzeń 

Rozmawiał Jan Grzybowski

Prezes JES Krzysztof Jaworski

Prezes ML System SA Dawid Cycoń

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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Lider rynku prowadzi klientów przez cały pro-
ces od przygotowania koncepcji, zaprojektowania 
i budowy instalacji, podłączenia do sieci, na pełnej 
obsłudze dokumentacji powykonawczej – kończąc. 
– Nasze działania na rynku wyróżnia perspektywa 
długoterminowej współpracy z klientem i profesjo-
nalnego doradztwa w zakresie gospodarski ener-
getycznej przedsiębiorcy – informuje Radosław 
Nowak, współwłaściciel i wiceprezes firmy MBG. 
– Jesteśmy jedną z niewielu firm brokerskich świad-
czących na tak wielką skalę kompleksową obsługę 
całego procesu, zwłaszcza w zakresie obrotu energią 
elektryczną i paliwem gazowym. 

Eksperci zatrudnieni w MBG mogą przeprowadzić 
pełen audyt efektywności energetycznej 
i na tej podstawie wskazać obszary, gdzie 
klient może wygenerować oszczędności. 
Pomagają w optymalizowaniu kosztów 
dystrybucji. W ramach swojej działalno-
ści MBG modernizuje układy pomiarowe 
klientów, buduje trafostacje i kompensuje 
moc bierną. Siedziba spółki jest w Warszawie, ale swo-
ją działalnością obejmuje cały kraj. 

– Obsługujemy głównie przedsiębiorców z taryf 
biznesowych, którzy budują instalacje fotowoltaicz-
ne na własne potrzeby – wyjaśnia Radosław Nowak. 
– Pozwala to w krótkim czasie obniżyć koszty energii  

Media Broker Group należy do liderów polskiego rynku pośrednictwa w obrocie energią elek-
tryczną i paliwem gazowym. Zapewnia kompleksową obsługę w zakresie optymalizacji kosztów 
zakupu energii i gazu, kosztów dystrybucji energii elektrycznej, modernizacji układów pomiaro-
wych i pozyskania finansowania na zakup instalacji fotowoltaicznych. Bardzo aktywnie działa 
również w obszarze budowy instalacji fotowoltaicznych i pośrednictwa w odkupie wytworzo-
nych nadwyżek energii elektrycznej.

Komisja Europejska zobowiązała kraje Wspólnoty do redukcji  gazów cieplarnianych o 55 
proc. do 2030 roku. Aby tego dokonać Polskę czeka transformacja strategicznych dziedzin 
gospodarki i energetyki ze znacznie większym udziałem odnawialnych źródeł energii. We 
wdrażaniu rozwiązań, wynikających z polityki klimatycznej „Europejskiego Zielonego Ładu” 
kluczową rolę odgrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W PODEJŚCIU DO PRZEDSIĘBIORCÓW I PROSUMENTÓW

Patent na sukces
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NIE MOŻE BYĆ MAGAZYNEM ENERGII  

Zarządzać energią

elektrycznej wykorzystywanej przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Współpracujemy też 
z grupą przedsiębiorców inwestujących w instalacje 
fotowoltaiczne z zamiarem wejścia w rolę dużego 
wytwórcy energii. W tych obszarach, do rozwiąza-
nia są jednak jeszcze liczne ograniczenia ze strony 
regulacji, tak aby doprowadzić do sytuacji, w której, 
alternatywne spółki obrotu, które nie posiadają 
swoich sieci dystrybucyjnych, są praktycznie wyklu-
czane z pewnych obszarów rynku. 

W ocenie wiceprezesa MBG możliwie jak naj-
szybciej powinny pojawić się też regulacje (np. kon-
cesja), które zmotywują uczestników rynku do pod-
noszenia swoich kwalifikacji, dbania o jakość usług 
i brania odpowiedzialności za swoje działania. 

Jeżeli chodzi o dalszy rozwój MBG, na pewno nie 
zrezygnujemy z kompleksowego podejścia do obsługi 
klienta – podsumowuje wiceprezes. – Dalej będziemy 
rozwijali i umacniali naszą pozycję profesjonalnego 
doradcy energetycznego. Pracujemy teraz intensyw-
nie nad nowymi produktami dla naszych klientów 
w zakresie finansowych gwarancji efektów naszych 
działań w obszarze oszczędności osiąganych przez 
klientów, nowego sposobu powiązania procesów 

sprzedaży i odkupu energii elektrycz-
nej oraz zakupu i korzystania z instala-
cji PV. Mamy bardzo ciekawe pomysły 
na finansowanie części kosztów zaku-
pu takiej instalacji z zagwarantowa-
nych oszczędności na zakupie energii. 
Nie zapominamy oczywiście o stacjach 

ładowania samochodów elektrycznych i magazynach 
energii. Mamy bardzo zaawansowane rozmowy z za-
granicznym (europejskim) producentem takich kom-
ponentów, który jest zainteresowany wejściem na ry-
nek polski i stworzeniem dedykowanych produktów 
dla naszych klientów. (JC)

– Stymulujemy takie działania, któ-
re motywują do tworzenia źródeł nie-
emisyjnych w przemyśle i energetyce, 
a także na poziomie obywatelskim, 
poprzez rozwój energetyki prosu-
menckiej i rozproszonej – informuje 
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, 
prezes zarządu MFOŚiGW. – Model 
energetyki prosumenckiej polega 
na tym, że każdy wytwórca może 
nadwyżkę energii oddawać do sieci, 
a potem ją odebrać w zależności od 
potrzeb, w ilości pomniejszonej o 20 procent. Sieć 
elektroenergetyczna traktowana jest jako magazyn 
energii, do której prosumenci wtłaczają ją przez cały 
rok, najwięcej latem, żeby ją pobrać w zimie. Nieste-
ty, to się nie bilansuje w systemie, który nie może li-
czyć na źródła odnawialne zimą. Niezbędne są źródła 
konwencjonalne. Rozwijając energetykę odnawialną 
musimy doprowadzać do tego, żeby ona była bilanso-
wana na możliwie niskim napięciu. Chodzi o to, żeby 
prosument miał takie możliwości, aby tej nadwyżki  
w ogóle nie wprowadzać do sieci tylko np. poprzez 
zarządzanie energią zużywać ją na poziomie swojego 
gospodarstwa. Byłoby to rozwiązanie idealne i na tym 
się koncentrujemy przy modyfikowaniu trzeciej edycji 
programu „Mój prąd”.  

Dzięki naszym dopłatom w wysokości 5 tys. zł do 
budowy instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach 
domowych, drugi etap tego programu, zakończonego 
w grudniu 2020 r. doprowadził do tego, że w ciągu za-
ledwie kilkunastu miesięcy w polskim systemie elek-
troenergetycznym zbudowaliśmy drugi Bełchatów 
pod względem zainstalowanej mocy. Powstało ponad 
220 tys. elektrowni fotowoltaicznych. Pamiętajmy jed-
nak, że jest to moc szczytowa, która się pojawia nagle 
ze źródeł rozproszonych na terenie całego kraju, gdzie 
te instalacje powstały. W efektywnym wykorzystaniu 

ta energia stanowi raptem kilka pro-
cent tej, która byłaby wyproduko-
wana w elektrowni węglowej, która 
może pracować w sposób ciągły. 
W dodatku ona nie jest wytwarzana 
wtedy, kiedy jej najbardziej potrze-
bujemy. Modyfikując ten program te 
wszystkie doświadczenia bierzemy 
pod uwagę. 

Poza wsparciem przedsięwzięć 
związanych z instalacjami fotowol-
taicznymi, włączymy do programu 

„Mój prąd” również finansowanie przydomowych 
ładowarek elektrycznych. Przewidujemy też dalsze 
usprawnienia, wzmacniające lokalny wymiaru ener-
getyki przez stworzenie zachęt dla beneficjentów do 
wykorzystywania rozwiązań hybrydowych, łączących 
niesterowalne źródła wytwórcze OZE z magazynem 
energii. Chcemy, aby ten program mógł być skiero-
wany do szerszego kręgu odbiorców nie tylko do 
pojedynczych gospodarstw domowych, a także żeby 
„Mój prąd” miał stabilne finansowanie ze środków 
unijnych. W tym programie ważne będzie zarządza-
nie energią wyprodukowaną w instalacji fotowol-
taicznej przez prosumenta. Ostateczne decyzje co 
do kształtu nowej edycji „Mojego prądu”, zostaną 
wkrótce opracowane i ogłoszone w I półroczu. Dąży-
my do tego, żeby energia była konsumowana blisko, 
czyli na możliwie niskim napięciu. Musimy jeszcze 
sprawdzić czy na niskim napięciu można świadczyć 
usługę  systemową. Nikt do tej pory jeszcze tego nie 
robił, żeby prąd, który miała jeden kierunek szedł 
pod prąd w druga stronę. Chcemy wprowadzać do 
systemu elektroenergetycznego nowe technologie, 
zwracając uwagę na jego realne potrzeby.

Cały wywiad z prof. Maciejem Chorowskim  
prezesem NFOŚiGW jest na stronie  

www.liderzyinnowacyjnosci.com

Centrum Energii Odnawialnej INTI powołane w 2013 roku ma jasno spre-
cyzowane cele, strategię i perspektywiczne plany rozwoju. W działaniach 
biznesowych łączy szacunek do natury z pasją do fotowoltaiki, uniwersal-
nego źródła energii, którą w nazwie firmy symbolizuje inkaski bóg słońca 
INTI. Gigantyczne zasoby energii słonecznej są dostępne bez ograniczeń dla 
wszystkich, którzy chcą produkować darmowy prąd dzięki nowoczesnym 
instalacjom fotowoltaicznym. Pozwala to użytkownikom na uniezależnie-
nie się od krajowego systemu elektroenergetycznego i rosnących stale cen 
energii elektrycznej, wytwarzanej z paliw kopalnych, zanieczyszczających 
potężnie środowisko naturalne.

UNIWERSALNE I DARMOWE ŹRÓDŁO ENERGII

Niecierpliwe oczekiwanie na  
wznowienie programu „Mój prąd”

Centrum Energii Odnawialnej sięga do 
zasobów promieniowania słonecznego 
i buduje mikroinstalacje i farmy fotowol-
taiczne dla indywidualnych i biznesowych 
partnerów. Profesjonalny i zgrany zespół 
specjalistów realizuje takie inwestycje 
z wykorzystaniem modułów i inwerterów 
największych światowych producentów 
takich jak: Q- Cells, Risen Energy, Longi 
Solar, Fronius, SolarEdge. Niektóre mikro-
elektrownie mogą służyć prosumentom 
energii elektrycznej nawet przez 40-50 lat! 
Nietrudno obliczyć jakie przynosi to korzy-
ści ekonomiczne i ekologiczne. 

– Jeżdżąc po świecie widziałem wiele 
ciekawych rozwiązań do produkowania 
czystej energii ze źródeł odnawialnych i to 
mnie zainspirowało do rozpoczęcia takiej 
działalności w kraju. Zrodził się pomysł 
wejścia w biznes który będzie pomagał lu-
dziom redukować wysokie rachunki za prąd, 
a jednocześnie robić coś pożytecznego dla 
planety, żeby nasze dzieci i wnuki mogły żyć 
w przyjaznym środowisku. Połączyłem moją 
miłość do natury z pasją do fotowoltaiki  
i w nazwie firmy nawiązałem do inkaskiego 

boga słońca INTI. Jest idealnym patronem 
dla mojego biznesu, bo sprzyja wszystkim 
działaniom, związanym z budową mikroin-
stalacji i farm fotowoltaicznych. Odczułem 
to szczególnie w 2020 roku, kiedy pojawił się 
boom na fotowoltaikę, dzięki wprowadzeniu 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej wyjątkowo atrak-
cyjnego dla prosumentów programu „Mój 
prąd” – wyznaje Robert Prasek, założyciel  
Centrum Energii Odnawialnej INTI.

Dopłaty w wysokości 5 tys. zł z NFOŚiGW 
dla gospodarstw domowych zachęciły 
kilkaset tysięcy inwestorów do budowy 
mikroinstalacji fotowoltaicznych, przetwa-
rzających energię słoneczną w elektryczną. 
Realizacja drugiej edycji programu „Mój 
prąd” z budżetem miliarda stu mln zł, za-
kończyła się na początku grudnia ub. roku. 
Dziennie wpływało do NFOŚiGW ponad 
tysiąc wniosków o dotacje. Nie wszyscy 
zdążyli je złożyć przed zamknięciem nabo-
ru 6 grudnia i teraz czekają niecierpliwie na 
ogłoszenie kolejnej edycji programu. 

– Brakuje rzetelnych informacji kiedy to 
nastąpi. Docierają do nas różne spekulacje  

i plotki w tej sprawie, a to utrudnia nam 
działalność biznesową. Bardzo kompliku-
je również realizację ustalonych wcześ-
niej planów – żali się Robert Prasek. – W I 
kwartale tego roku zamierzaliśmy otworzyć 
trzy nowe biura m.in. w Katowicach i Trój-
mieście do kompleksowej obsługi naszych 
klientów, którzy chcą budować mikroinsta-
lacje. Teraz mamy dylemat czy to robić, po-
nieważ potencjalni prosumenci wstrzymują 
się od podpisywania z nami umów, dopóki 
nie poznają nowych warunków dofinanso-
wania oferowanych przez NFOŚiGW. Ma-
nagerowie i handlowcy, prowadzący nasze 
biura na Mazowszu, Śląsku, w Wielkopolsce 
i na Dolnym Śląsku odbijają się teraz od 
przysłowiowych klamek. Tak samo jest w in-
nych firmach, które zajmują się podobnym 
rodzajem działalności.

Wszyscy oczekują jasnych deklaracji 
w sprawie kolejnej edycji programu „Mój 
prąd”, żeby nie hamować rozpędzonego 
już rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W 2020 
roku dzięki dopłatom z NFOŚiGW powsta-
ło ponad 220 tys. nowych instalacji foto-
woltaicznych o łącznej mocy ponad 3 GW. 
Centrum Energii Odnawialnej INTI wyko-
nało ich w ciągu kilku miesięcy ponad 620 
na terenie całego kraju. 

Mikroistalacje są inwestycjami najtańszy-
mi i najłatwiejszymi do montażu i eksploa-
tacji w dziedzinie produkcji prądu. Ich koszt 
zwraca się w ciągu 5-6 lat. Postęp technolo-
giczny i wysoka jakość ogniw fotowoltaicz-
nych spowodowały, że te instalacje są coraz 
bardziej efektywne, dlatego cieszą się tak 
dużym powodzeniem. Ogromne potrzeby 
inwestycyjne rozkręciły też polski rynek, 
który wzbogacił się w ub. roku o ponad 20 
tys. firm i sprzedawców paneli fotowolta-
icznych. Opłaty i podatki z ich działalności 
zasiliły znacząco budżet państwa.

– Jeśli te podmioty nie przystąpią 
szybko do budowy mikroinstalacji u pro-
sumentów, to większość z nich wycofa 
się z rynku. Wiele osób straci też pracę. 
Pogłębi to jeszcze kryzys gospodarczy 
wywołany pandemią. Można temu częś-
ciowo zapobiec. Wystarczą deklaracje 
o wysokości dofinansowania inwestycji. 
Liczymy na to, że system dopłat do instala-
cji fotowoltaicznych i magazynów energii, 
które są konieczne z uwagi na ograniczone 
możliwości przyłączania mikroinstlacji do 

sieci elektroenergetycznej, będzie wzno-
wiony w tym roku z porównywalnym bu-
dżetem miliarda złotych. Wypłatę dotacji 
będzie można realizować w późniejszym 
czasie, po dokładnym ustaleniu wysokości 
środków przeznaczonych na III etap pro-
gramu „Mój prąd”, ale najważniejsze jest 
określenie wszystkich zasad – przekonuje 
właściciel CEO INTI.

Nie wiadomo jaka będzie wysokość do-
płat dla gospodarstw domowych, jaki bę-
dzie budżet programu Mój prąd, na czym 
będą polegały jego modyfikacje i zmiany 
zasad udzielania finansowego wsparcia, 
a także kiedy rozpocznie się nabór wnio-
sków i jak długo potrwa. Takich pytań  po-
zostających bez odpowiedzi jest znacznie 
więcej. Wszyscy zainteresowani produkcją 
energii fotowoltaicznej, a także podmioty, 
które zajmują się profesjonalnie budową 
mikroinstalacji z niecierpliwością oczeku-
ją wiarygodnych informacji na ten temat 
z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 
NFOŚiGW. 

Program „Mój prąd” rozbudził w Pola-
kach wielkie nadzieje na uniezależnienie się 
od krajowego systemu elektroenergetycz-
nego, wysokich opłat za energię, produko-
waną w elektrowniach węglowych i zna-
czącą poprawę stanu środowiska.  Spalanie 
paliw kopalnych powoduje emisję szkod-
liwych gazów do atmosfery i niekorzystnie 
wpływa na zdrowie Polaków. Śmiertelność 
z tego powodu jest jedną z najwyższych 
w Europie. Zmiana miejsca w tym nie-
chlubnym rankingu zależy od ograniczania 
produkcji energii z paliw kopalnych na rzecz 
OZE. Wykorzystanie ogromnego potencjału 
w tej dziedzinie będzie korzystne dla nas 
wszystkich, a także dla planety. Centrum 
Energii Odnawialnej INTI będzie miało 
w tym z pewnością znaczący udział, jeśli po-
lityka klimatyczna i energetyczna będzie dla 
takich firm długofalowa i stabilna. (JC)
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