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Słowo wstępu
Świat przechodzi właśnie olbrzymią rewolucję energetyczną – od systemów centralnych
zasilanych paliwami kopalnianymi do rozproszonych, opartych na odnawialnych źródłach
energii (OZE). Jest to pozytywny trend i, w obliczu problemów związanych z rosnącą emisją
dwutlenku węgla, także konieczność. W ostatnim raporcie IPCC (Międzynarodowego
Zespołu ds. Zmian Klimatu) czytamy, że zmiany we wszystkich dziedzinach życia
społecznego są konieczne, by zatrzymać dynamicznie postępujące zmiany klimatyczne. Z
będącymi ich skutkiem anomaliami pogodowymi zmagamy się i odczuwamy je coraz
częściej, także w Polsce. Wychodząc temu naprzeciw Komisja Europejska ogłosiła pakiet
klimatyczny „Fit for 55”, w skład którego weszło 12 dyrektyw dla państw członkowskich.
Dzięki ich wdrożeniu emisja CO2, według założenia, ma zostać zredukowana o 55% do
roku 2030.
Gdzie w tych globalnych zmianach znajduje się Polska? Wciąż jeszcze obciążona
energetyką węglową, walcząca z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym kotłami
węglowymi do ogrzewania domów, stoi przed olbrzymim wyzwaniem, ale jednocześnie
szansą. Podczas transformacji ekonomicznej w latach 90. Polacy pokazali, że są w stanie
podjąć się olbrzymiego wysiłku i stać się liderem wzrostu w Unii Europejskiej. Podobnie
dzięki odpowiedniemu prawodawstwu i programom wspierającym instalacje
fotowoltaiczne coraz częściej montowane są na dachach polskich domów. Według
rankingu Solar Power Europe w roku 2020 Polska znalazła się na 4. miejscu wśród krajów
Unii pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV. Zmiany, które nas czekają, są
rewolucyjne i wymagają zarówno od rządzących jak i od społeczeństwa wiele wysiłku.
Jednak miasta i wsie z czystym powietrzem, a także powstrzymanie kryzysu klimatycznego,
są tego warte.
Wyniki przeprowadzonego przez SunSol badania „Polacy i fotowoltaika 2021” utwierdzają
mnie w przekonaniu, że choć mamy wiele do zrobienia, to jesteśmy na dobrej drodze.
Najpewniejszą rzeczą w życiu są zmiany, więc bądźmy zmianą na lepsze dla nas i dla
przyszłych pokoleń.
Serdecznie zapraszam do lektury naszego raportu.

Michał Kitkowski
CEO
SunSol

Niezależność energetyczna
jest ważna
Samodzielność i niezależność, będące ważnymi wartościami
dla Polaków, mają odzwierciedlenie również w przypadku
rozwiązań energetycznych. Ponad 70% chce być niezależnych
od zewnętrznych dostawców energii, a 22% – częściowo. Nie
chce tego jedynie 6% badanych.
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Ponad 70% Polaków chce być
niezależnych od zewnętrznych
dostawców energii
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Według Polaków panele
fotowoltaiczne są
ekologiczne
Według ponad połowy Polaków (55%) instalacje PV są
najlepszym ekologicznym rozwiązaniem energetycznym,
co świadczy o tym, że świadomość na jego temat wśród
naszych rodaków jest na wysokim poziomie. Za takie nie
uważa go jedynie 15%. Z kolei 29% nie ma wiedzy na ten
temat, co oznacza, że wciąż potrzebna jest edukacja
dotycząca śladu węglowego generowanego przez
inne źródła.

55%
Polaków uważa, że
panele fotowoltaiczne są
ekologicznym
rozwiązaniem
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Polacy znają dodatkowe
sposoby finansowania
fotowoltaiki
Okazuje się, że Polacy, także dzięki kampaniom społecznym,
mają dużą wiedzę nt. sposobów dofinansowywania
inwestycji w fotowoltaikę. Najbardziej znanym okazał się
rządowy program „Czyste Powietrze”, wskazany przez
co 2. badanego. Na miejscu drugim znalazł się z kolei
program „Mój Prąd” (36%). Co ciekawe, podium zamknęła
ulga termomodernizacyjna (28%), która umożliwia
uzyskanie największego dofinansowania w postaci rocznego
odliczenia dochodowego. Jedynie 14% słyszało o
indywidualnych kredytach i pożyczkach preferencyjnych, a
o żadnym ze sposobów - jedynie co 5. badana osoba.

Czyste Powietrze
Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Preferencyjne kredyty i pożyczki
Żadna z powyższych
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Wiedza dotycząca
opłacalności fotowoltaiki
Wiedza Polaków o rozwiązaniach fotowoltaicznych i ich
opłacalności jest większa, niż jeszcze kilka lat temu.
Jak wynika z badania, w większości zdają oni sobie sprawę z
gwarantowanej stopy zwrotu z takiej inwestycji. Jedna
czwarta badanych trafnie wskazała, iż dla przeciętnego
gospodarstwa domowego wynosi ona od 6 do 8 lat, a
niespełna jedna trzecia od 3 do 5 lat, co jest możliwe w
przypadku większych instalacji – wówczas zwrot ten
następuje szybciej, niż przewidywanych 6-8 lat. Najmniej
ankietowanych wskazało, iż następuje on po 9-10 latach
(19%), 11-15 latach (15%) oraz do 3 lat (11%).
Ile Twoim zdaniem trwa średni zwrot z instalacji paneli słonecznych
(fotowoltaiki)?
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Panele fotowoltaiczne
na lata
Żywotność paneli wynosi zwykle od 15 do 25 lat i zależna
jest od dokładności procesu ich produkcji i rodzaju użytych
komponentów – te produkowane przez najpopularniejsze
marki cechuje pełna wydolność w okolicach górnej granicy.
Badanie pokazało, iż większość ankietowanych ma
świadomość, jaki jest okres ich działania. Najwięcej, bo
jedna trzecia (33%) wskazała, iż wynosi on od 15 do 20 lat, a
prawie 31% oszacowało ich żywotność na 10-15 lat. Po 18%
jako czas ich działania określiło 5-10 lat i 20-30 lat.
Jaka twoim zdaniem jest żywotność paneli słonecznych (fotowoltaiki)?
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Polacy chcą kupować
europejskie produkty
Okazuje się, że nasi rodacy najchętniej wybraliby panele
marek europejskich – wskazała je większość badanych
(ponad 60%), co pokazuje duże zapotrzebowanie na
produkty pochodzące właśnie z naszego kontynentu. Co
istotne, przemysł PV zaczyna na nim rozkwitać, i obecnie
budowane są m.in. fabryki znanych na rynku firm z nim
związanych, takich jak REC i Meyerburger.
Pochodzenie paneli nie ma znaczenia dla 31%
ankietowanych. Około 6% z kolei wybrałoby panele
amerykańskie, a tylko 1% – chińskie.

Europejskie

Bez znaczenia
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Znamy koszt inwestycji
w fotowoltaikę
Badanie pokazało, iż Polacy wiedzą, jaki jest statystyczny
koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne. Zdecydowana
większość badanych trafnie wskazała, iż wynosi on 16-25
tys. zł (40%) oraz 26-35 tys. zł (28%).
Pozostali odpowiedzieli, że kwoty te wynoszą do 15 tys. zł
(17%), 36-75 tys. zł (10%), 76-100 tys.zł (3%) oraz powyżej
100 tys. zł (2%).

Cena paneli zależna jest w dużej mierze od
zastosowanych do jej produkcji komponentów i
zauważamy, jak z roku na rok rośnie świadomość
naszych klientów w tej właśnie materii. Coraz więcej
z nich decyduje się na inwestycje w droższe, dobrej
jakości panele i woli przeznaczyć na nie kwotę
większą o 10% niż statystyczna cena rynkowa, gdyż
wiedzą, że dzięki temu w porównaniu do
przeciętnych, dostępnych na rynku paneli dłuższa
będzie zarówno ich żywotność, jak i gwarancja.
Michał Kitkowski
CEO
SunSol
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Edukacja w zakresie
fotowoltaiki
Pomimo że zakup i montaż PV są kosztowną inwestycją,
świadomość jakości wykonania instalacji i użytych
komponentów wciąż jest niewielka, co oznacza, że
potrzebna jest edukacja w tym zakresie. Okazuje się
bowiem, że jedynie 15% badanych korzystało do tej pory
z poradników dotyczących fotowoltaiki.

Czy korzystasz z poradników dot. fotowoltaiki?
Tak
15%
Nie miałam/miałem okazji
34%

Nie
51%
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Polacy interesują się
fotowoltaiką
Rynek fotowoltaiczny w Polsce zaczyna osiągać dojrzałość,
co pokazują liczby. Już 41% naszych rodaków
poszukiwało dotychczas informacji o panelach
fotowoltaicznych.

Już ponad 40% naszych rodaków poszukiwało dotychczas
informacji o panelach fotowoltaicznych, co oznacza, że część
z nich w przyszłości może zdecydować się na tego typu
inwestycję. Co ciekawe, dostrzegliśmy, że mniej niż połowa
naszych
klientów
szuka
informacji
dotyczących
dodatkowych sposobów jej finansowania, takich jak
rządowe programy, i same w sobie nie są one powodem do
jej poczynienia – najważniejsza jest dla nich chęć
energetycznej niezależności. Zauważyliśmy jednak, że
programy te są najczęściej motywatorem dla osób, które
dłuższy czas wahają się i odkładają decyzję na temat
wykonania instalacji PV - widmo zmiany lub rozbudowy tej
już istniejącej sprawia, że są one dla nich dodatkową
zachętą.
Michał Kitkowski
CEO SunSol

Czy kiedykolwiek poszukiwałeś informacji dotyczących dotacji na zakup
paneli fotowoltaicznych?
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59%
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Czym kierują się Polacy,
wybierając usługę
konkretnej firmy
fotowoltaicznej?
Aż 60% respondentów wskazało, że cena jest najważniejsza
podczas wyboru usług danej firmy. Gwarancja i jakość
komponentów znalazły się na kolejnych miejscach podium i
zostały wskazane przez kolejno 55 i 46% badanych.
Niewiele mniej, bo 44% odpowiedziało, że liczą się dla nich
kwalifikacje firmy, dla wielu istotne okazały się również
dotychczasowe jej realizacje (40%). Opinie Google oraz
nagrody i certyfikaty wskazało kolejno 28 i 16%.

Opinie Google
Cena
Komponenty znanych marek
Kwalifikacje firmy
Dotychczasowe realizacje
Gwarancje
Nagrody i certyfikaty
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Najbardziej wiarygodne
źródło podczas wyboru
firmy instalującej
fotowoltaikę
Okazuje się, że, jak w każdej branży usługowej,
najważniejsze dla klientów są polecenia i opinie. Dla
39% badanych najbardziej wiarygodne są
właśnie
polecenia od znajomych, dla 37% opinie z różnych źródeł,
a dla jest to 18% Internet. Jedynie 3% wskazało reklamy, a
niecałe 2% newsletter. Nieliczni wymienili inne źródła,
m.in. takie jak rozmowa z przedstawicielem, analiza rynku,
doniesienia naukowe oraz niezależne źródła informacji.

Polecenia znajomych i opinie są
najbardziej wiarygodnym źródłem
przy wyborze firmy instalującej
panele fotowoltaiczne
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Metodologia badania
i próba badawcza
Badanie przeprowadziła agencja badawcza Quantify w
czerwcu 2021 r. na zlecenie firmy SunSol za pomocą
kwestionariusza online (CAWI) na grupie reprezentatywnej
1000 respondentów.

N=1000
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