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czas na biznes domowe instalacje ekologiczne

Instalacje dzia!aj"ce w oparciu o odnawialne 
#ród!a energii zdobywaj" coraz wi$ksz" rzesz$ 
zwolenników. Wi"%e si$ to przede wszystkim 
z perspektyw" du%ych oszcz$dno&ci po kilkuletnim 
okresie poniesionych na nie nak!adów. Tak%e 
polityka rz"du wspieraj"ca tego typu rozwi"zania 
przyczynia si$ do zwi$kszonego zainteresowania 
ekologicznymi rozwi"zaniami dla domu.

Sprawdzimy, jak du%y jest rynek urz"dze' wspomagaj"cych instalacje 
energetyczne , cieplne i o&wietleniowe korzystaj"ce z alternatywnych #ró-
de! energii, w jaki sposób zorganizowa( firm$ montuj"c" i sprzedaj"c" tego 
typu urz"dzenia oraz na jakie zyski mo%na liczy( w tej bran%y.

Charakterystyka rynku

Rynek instalacji ekologicznych, nie licz"c gminnych inwestycji w elek-
trownie wodne czy wiatrowe, w prywatnym segmencie nale%y przede 
wszystkim do kolektorów s!onecznych. Obecnie ju% prawie co czwarty 
nowo budowany dom wyposa%ony jest w jedno lub wi$ksz" liczb$ urz"dze' 
korzystaj"cych z alternatywnych #róde! energii. Wed!ug danych Instytutu 
Energii Odnawialnej w 2011 r. zamontowano w Polsce kolektory s!oneczne 
o !"cznej powierzchni ok. 820 000 m). *"czna moc dzia!aj"cych solarów to 
ok. 300 MW. Polski rz"d zak!ada, %e w 2020 r. ca!kowity uzysk energii z in-
stalacji solarnych mo%e wynie&( ponad 500 ktoe (obecna moc wszystkich 
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solarów pozwala wyprodukowanie zaledwie kilkudziesi!ciu ktoe). W zwi"z-
ku z tym Polska ma szans! sta# si! pi"tym najwi!kszym rynkiem kolekto-
rów s$onecznych w Europie.

Rynek ekologicznych instalacji jest %ci%le powi"zany ze wsparciem, ja-
kiego na zakup tego typu urz"dze& udziela Narodowy Fundusz Ochrony 
'rodowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja mo(e by# przeznaczana na koszt 
projektu i monta(u, oraz zakupu kolektorów, a tak(e w przypadku wspól-
not mieszkaniowych koszty zasobnika wodnego, automatyki, ciep$omierza 
i aparatury pomiarowej.

Zgodnie z zasadami dofinansowania Fundusz pokrywa 45% inwestycji, 
jednak dop$ata do m) powierzchni kolektora nie mo(e przekroczy# 2500 z$. 
Kredyt z dop$at" mog" uzyska# osoby prywatne i wspólnoty mieszkaniowe, 
z wy$"czeniem tych, których domy s" pod$"czone do miejskiej sieci ciep$ow-
niczej. Aktualnie kredytów z dop$atami NFO' udziela 6 banków:

�� Bank Ochrony 'rodowiska,
�� Bank Polskiej Spó$dzielczo%ci,
�� Gospodarczy Bank Wielkopolski,
�� Mazowiecki Bank Regionalny,
�� Krakowski Bank Spó$dzielczy,
�� Warszawski Bank Spó$dzielczy.

Poza oferowaniem kolektorów s$onecznych swoj" dzia$alno%# opiera# 
mo(na tak(e na sprzeda(y i instalacji pomp ciep$a. Szacuje si!, (e rocz-
nie sprzedaje si! ich od 4000 do 6000. Jest to zaledwie ok. 1% sprzeda(y 
wszystkich urz"dze& grzewczych. Przyjmuje si!, (e w Polsce jest zainstalo-
wanych ok. 25 000 pomp o %redniej mocy 10 kW, które generuj" $"cznie ok. 


