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Rynek energetyczny 



Dlaczego przemysł potrzebuje taniej 
i zielonej energii?

• Rosnące ceny energii i surowców w tym paliw vs. wzrost kosztów wytworzenia produktów / usług

• Stabilność energetyczna / bezpieczeństwo energetyczne 

• Przemysł 4.0. – potrzeba wdrażania nowych technologii

• Podniesienie konkurencyjności

• Wpływ na środowisko przyrodnicze

• Zwracanie przez firmy na czynniki mające wpływ na ochronę środowiska - Pojęcie społecznej odpowiedzialności 

biznesu to też czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym 

(Environmental, Social and Governance) 
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PRACOWNIA Odnawialnych Źródeł EnergiiPRACOWNIA Odnawialnych Źródeł Energii

 Elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowaną na dachu 
obiektu o mocy 180,37 kW

 Mikroinstalacjacje odnawialnych źródeł energii na 
terenie przed budynkiem SIT

 Centrum Badawcze wraz z usługami specjalistycznymi

 Zaplecze szkoleniowe

Dodatkowo w ofercie Pracowni znajdują się:

 Zajęcia dla dzieci.

 Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studentów

 Korzystanie z programu PV SOL PREMIUM

Słupski Inkubator Technologiczny



 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów 3D

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie inżynierii odwrotnej

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie prototypowania

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów termowizyjnych

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie efektywności energetycznej

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie instalacji fotowoltaicznych
on-grid, off- grid

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie zarządzania strategicznego
i optymalizacji procesów produkcyjnych

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie ochrony praw własności
intelektualnej dla firm opracowanie strategii zarządzania IP

 specjalistyczna usługa doradcza w zakresie budowania marki
przedsiębiorstwa

Specjalistyczne Usługi DoradczeSpecjalistyczne Usługi Doradcze

Słupski Inkubator Technologiczny



 Pomiary z wykorzystaniem drona
 Pomiary w trudno dostępnych 

miejscach
 Wykorzystanie pomiarów w 

budownictwie i energetyce
 Inspekcja wizyjna

Pomiary termowizyjnePomiary termowizyjne

Słupski Inkubator Technologiczny



Lokalizacje źródeł OZE PARR

Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13b Budynki PARR, ul. Obrońców Wybrzeża 3



SIT - Zainstalowana moc PV na dachu

- 668 paneli Viessman Vitovolt 270Wp

- 6 inwerterów SMA Tripower 25kW

- Powierzchnia robocza: 1091m2

- Szacowany roczny uzysk: 140 MWh

- Ustawienie paneli „wschód-zachód”

MIOZE/URE00391/2015 
nasz nr rejestru wytwórców energii 
w małej instalacji PV

Zainstalowana moc PV na dachu: 180,36 kWp
Lokalizacja: SIT



SIT - Zainstalowana moc mikroźródeł

- 142 panele PV w technologiach:

polikrystaliczne, monokrystaliczne, cienkowarstwowe CIGS, 

hybrydowe (polikrystaliczne chłodzone cieczą)

- Instalacje PV na gruncie, kierunek S: 30,4 kWp

- Instalacja PV na wiacie, kierunek E: 4,68 kWp

- Powierzchnia robocza: 230m2

- Ustawienie paneli w kierunkach „południe” i „wschód” (wiata)

- Ustawienie paneli na trackerach 1- i 2-osiowych

Zainstalowana moc mikroźródeł: 35,08 kWp
Lokalizacja: SIT



SUD - Zainstalowana moc mikroźródeł

- 68 paneli PV polikrystalicznych 275W

- Powierzchnia robocza: 111 m2

- Ustawienie paneli w kierunku „zachód”

- Nachylenie: 20°, Azymut: 250°

- Szacowany roczny uzysk: 17 MWh

- Inwerter 17.5kW 

- Uruchomienie: luty 2019r.

Zainstalowana moc mikroźródeł: 18,7 kWp
Lokalizacja: Obrońców Wybrzeża 3B



SIT – koszty inwestycji

Koszty budowy PV:
• Budowa instalacji PV na dachu: 1.038.058,00 PLN
• Budowa mikroinstalacji PV: 394.460,00 PLN

Koszt inwestycji OZE w przeliczeniu na kW
5.755,48 PLN / kW
11.244,58 PLN / kW

Rok uruchomienia instalacji 
sierpień 2015

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2014 Inwestycje wsparł: Samorząd Województwa Pomorskiego i Samorząd Miasta Słupsk



SUD – koszty inwestycji

Projekt „Rozwój potencjału PARR S.A. – do 

świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych”

Wartość części dotyczącej PV + magazyn energii + SŁP: 

539.000,00 PLN netto 

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Koszt inwestycji OZE w przeliczeniu na kW (OB3):
Instalacja PV dachowa: 4888,89 PLN / kW (88.000 PLN netto)
PV na Carportach: 4220,78 PLN / kW (130.000 PLN netto)



SIT – całkowita wyprodukowana 
energia 2015-2022 

Rok
Produkcja

[MWh]
Zapotrzebowanie

[MWh]
Sprzedaż
[MWh]

Wartość 
sprzedaży

2015 42,584 196,019 5,148 570,20
2016 145,833 498,123 35,268 5968,08
2017 140,801 501,849 27,958 4627,67
2018 150,976 492,490 30,453 5136,91
2019 138,068 507,970 30,586 7340,57
2020 146,017 516,753 38,137 12394,67
2021 160,154 657,255 21,909 7120,37
2022 74,646 250,842 8,582 2660,50

999,079 3 621,301 198,041 45 818,97

!! Łącznie wyprodukowano w SIT już blisko 1GWh energii



SIT – całkowita wyprodukowana 
energia

Całkowita wyprodukowana 

energia w okresie 

01.08.2015 – 31.05.2022 

999,079 MWh



Zielone certyfikaty

31.10.2019
140,75 PLN
614 MWh

Wartość: 86.420,50 PLN



Zielone certyfikaty – na dziś



SUD – Zainstalowana moc mikroźródeł

- 110 paneli PV polikrystalicznych 280W

- Powierzchnia robocza: 180 m2

- Ustawienie paneli w kierunku „południe”

- Nachylenie dachu carportów: 10°,

- Szacowany roczny uzysk: 24,5 MWh

- Falowniki hybrydowe – 3 x 9kW

- Magazyn energii (Li-Ion) – 3 x 19,2kWh 

- Stacja ładowania pojazdów 2 x 22kW AC

Zainstalowana moc mikroźródeł: 30,8 kWp
Lokalizacja: Obrońców Wybrzeża 3B



SUD – stacja ładowania e-pojazdów

Moc PV: 30kWp

Magazyn: 57kWh/28kW, 6000 cykli DoD

Moc stacji ładowania: 22kW/7,2 kW

Moc przyłącza: 50kW



E-pojazdy zarejestrowane w regionie

Typ Miasto Słupsk Powiat Słupski ŁĄCZNIE

samochody 23 35 58

motocykle bd* 6 6*

motorowery 8 85 93

Grafika: PSPA

Źródło: UM Słupsk i Starostwo Powiatowe w Słupsku



ENGIE 
KR2

SCANIA

JANTAR 
STOLON

WODOCIAGI

KAMIR

SIT 
PARR

MILAREX

M&S

PAULA TRANS

PAULA 
FISH

3FALE

PKP 
ENERGETYKA

OCZYSZCZALNIA

LEAN

NORDGLASS

FISKARS

ŁOSOŚ

PARR PV

GPZ 
GRUNWALDZKA

BAJCAR

HYDRO-
NAVAL

TW 2 
MW

TW 2 MW

TW 2 MW

TW 
4,8 MW WORTHINGTON

STAKO

Ok. 30 % ZAPOTRZEBOWANIA MIASTA

OBSZAR PILOTAŻOWY PROJEKTU -ca 5 km2

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC ca 50 MWe

SŁUPSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
PODSTREFA Słupsk-WŁYNKÓWKO

MOŻLIWOŚC STWORZENIA ZBILANSOWANEJ 
ENERGETYCZNIE STREFY 

MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA WYDZIELONEJ EFEKTYWNEJ 
SIECI CIEPŁA I CHŁODU (?) – PRZEWAŻA PRZEMYSŁ RYBNY

MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA NOWYCH MODELI 
BIZNESOWYCH (NP. LOKALNA CHP)

WYPRACOWANIE MODELU WSPÓŁPRCACY Z OSD

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU 
WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI W RÓZNYCH 
MODELACH WSPÓPRCACY

MOŻLIWOŚC POPRAWY EFEKTYWNOŚCI  
POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW POPRZEZ MODEL 
SYNERGICZNY

Źródło: Wodociągi Słupsk



Podstrefa Słupsk – Włynkówko

Ilość aktywnych zezwoleń SSSE: 17
- nakłady inwestycyjne: 357.23 mln zł
- zatrudnienie: 1444 osób

Wydane Decyzje o Wsparciu: 5
- nakłady inwestycyjne: 71,94 mln zł*
- zatrudnienie:  687 osób*
(*deklarowane)

Stan na 31.03.2022r.





Polska Strefa Inwestycji 



Polska Strefa Inwestycji 

Dla 
kogo?

Dla wszystkich przedsiębiorców –
mikro, małych, średnich i dużych, 
krajowych i zagranicznych

W jakiej 
formie?

Zwolnienie z podatku dochodowego 
(CIT lub PIT)

Gdzie?

Na każdym gruncie przeznaczonym 
pod przemysł lub usługi – nie tylko w 
Specjalnych Strefach Ekonomicznych, 
ale także na prywatnych 
nieruchomościach

Jakie sektory? Sektor przemysłu i produkcji 
oraz sektor nowoczesnych usług dla biznesu, IT oraz B+R

Na jakiej podstawie? Na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Jaki jest limit zwolnienia podatkowego? Nawet do 50% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Do kogo się zwrócić? Kontaktem jest Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna – jeśli wybrana pod inwestycję 
nieruchomość jest zlokalizowana w obszarze Strefy



Kryteria ilościowe w powiatach

Minimalna wysokość kosztów 
kwalifikowanych inwestycji jest zależna od 
wielkości przedsiębiorcy oraz od powiatu, 
w którym planowana jest inwestycja (im 
wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap 
wymaganej wysokości kosztów).

Preferencje zostały przyznane również 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
w sektorze nowoczesnych usług 
biznesowych, a także realizując inwestycje 
na terenie miast średnich tracących swoje 
funkcje społeczno-gospodarcze:
1. Białogard, 
2. Bytów, 
3. Lębork, 
4. Słupsk, 
5. Szczecinek, 
6. Świdwin, 
7. Wałcz 
8. Złotów 
oraz na terenie gmin bezpośrednio 
graniczącymi  tymi miastami



Kryteria jakościowe

Grupa Pkt Sektor przemysłowy Sektor usługowy

Zrównoważony 
rozwój 

gospodarczy

1 Inwestycja z branży strategicznej lub wpisującej się w inteligentną specjalizację danego województwa.
2 Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
3 Tworzenie powiązań regionalnych
4 Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji

5
Inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy przyłączeniowej 

co najmniej 15% większej niż wynikająca z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
6 Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego -
7 Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
8 Posiadanie statusu MŚP

Zrównoważony 
rozwój 

społeczny

9

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową 

inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego 
zatrudnienia

10 Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

11
Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących 

z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia
12 Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
13 Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem



Kryteria jakościowe – wybrane 

Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii

• Nowa inwestycja w odnawialne źródła 
energii o mocy przyłączeniowej co najmniej 
15% większej niż wynikająca z umowy o 
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, 
która kwalifikowałaby się do otrzymania 
pomocy publicznej zgodnie z zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w sektorze 
energii, z zastrzeżeniem że koszty poniesione 
w ramach tej inwestycji w odnawialne źródła 
energii nie będą stanowiły kosztów 
kwalifikowanych inwestycji realizowanej w 
ramach decyzji o wsparciu oraz inwestycja 
nie będzie korzystała z innych form wsparcia.

Prowadzenie działalności gospodarczej o 
niskim negatywnym wpływie na środowisko

• Prowadzenie działalności gospodarczej o 
niskim negatywnym wpływie na środowisko 
potwierdzone posiadaniem Certyfikatu 
EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi 
wskazane certyfikaty, dokumentu 
poświadczającego posiadanie statusu 
laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej 
Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru 
Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej 
Przedsiębiorczości.



Koszty kwalifikowane – czekamy na 
nowelizację przepisów

Zgodnie z brzmieniem art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: GBER) przepisy dotyczące pomocy regionalnej nie mają zastosowania w szczególności do sektora 
wytwarzania i dystrybucji energii oraz związanej z nim infrastruktury. Powodem powyższego jest fakt, iż do wsparcia udzielanego we wskazanym sektorze mają 
zastosowanie przepisy w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią, w tym m.in. sekcja 7 GBER - Pomoc na ochronę 
środowiska. 

Konieczność spełnienia łącznie trzech następujących warunków:
1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z 

wytwarzaniem energii),
2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest 

zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii 
może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), czyli zastosowanie ma zasada 80/20, oraz

3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie 
zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, np. odnawialne źródła energii 
lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym.

Powyższe wyjaśnienia nie zostały uregulowane w formie aktu prawnego, co powoduje, iż nie stanowią źródła 
obowiązującego prawa na terytorium RP



Uwagi końcowe

• Brak stabilności przepisów prawnych 
• Długotrwałe procedury uzyskiwania zezwoleń.
• Wnioski o uzyskanie świadectwa pochodzenia energii z OZE nie mogą obejmować przełomu lat – trzeba 

składać dwa wnioski: jeden kończący rok i drugi zaczynający następny rok.
• Różne pojmowanie mocy dla Operatora Energetycznego i dla URE: Operator przyjmuje moc 

przyłączeniową po stronie zmiennoprądowej (AC); URE przyjmuje moc zainstalowaną od strony 
stałoprądowej (DC) – stąd mogą wynikać nieporozumienia.

• Brak systemu elektronicznego u Operatora Energetycznego, dzięki któremu można by mieć wgląd we 
własne faktury za sprzedaż prądu.

• Brak dostępnej platformy elektronicznej, na której właściciel instalacji mógłby odczytywać stany 
liczników energetycznych, szczególnie w sytuacji zapomnienia dokonania odczytu fizycznego na koniec 
miesiąca.

• Proces wydawania zielonych certyfikatów ma duże opóźnienia, na ostatnie certyfikaty czekamy już 2 lata
• Szansa rozwojowa w technologii magazynowania energii
• Szansa w rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim (offshore)
• Szansa w rozwoju technologii wodorowych 



Kontakt

Dziękuję za uwagę!

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu PARR S.A.

Obsługa przedsiębiorców i samorządów
tel. (+48) 59 840 11 73 
invest@parr.slupsk.pl

www.sse.slupsk.pl


