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Axpo z własnymi elektrowniami słonecznymi w Polsce 
oraz nową ofertą fotowoltaiczną dla klientów 

Grupa Axpo rozszerza swoją działalność w Europie, rozwijając elektrownie 
słoneczne w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech. Do końca 2030 roku chce wy-
budować farmy o łącznej mocy 10 GW. W Polsce będą to pierwsze własne 
elektrownie słoneczne spółki, która uruchamia specjalną ofertę fotowolta-
iczną skierowaną do właścicieli gruntów i klientów biznesowych. 
 
Nowa linia biznesowa Axpo w Polsce to kolejny duży krok w rozwoju spółki, po wpro-
wadzeniu w 2020 roku sprzedaży wyłącznie zielonej energii dla swoich klientów. 
Plany na tym się nie kończą – spółka wychodzi także z ofertą budowy farm fotowolta-
icznych we współpracy z właścicielami gruntów i klientami biznesowymi. 
 
– Do tej pory polski rynek poznał nas jako największego niezależnego dostawcę 
energii odnawialnej i sprzedawcę zielonej energii dla klientów biznesowych. Przed 
nami następny ważny krok – własne siły wytwórcze, które są kolejnym zielonym roz-
wiązaniem Axpo opracowanym z myślą o rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i 
przyczynią się do transformacji energetycznej w kraju – mówi Grzegorz Biliński, Ma-
naging Director Axpo w Polsce. 
 
Nowe plany Axpo obejmują budowę farm fotowoltaicznych, których łączna moc zain-
stalowana w Polsce, Hiszpanii i Włoszech ma wynieść 4 GW w perspektywie do 2030 
roku. Z kolei wolumen energii słoneczniej w całej Grupie ma wzrosnąć do 10 GW. 
 
Oferta dla klientów w Polsce 
 
Projekty fotowoltaiczne w kraju będą realizowane przez nowo powołany, dedykowany 
zespół. Jest on odpowiedzialny za rozwój projektów greenfield, tj. inwestycji na tere-
nach dotychczas niezabudowanych i bez infrastruktury, jak również realizację projek-
tów fotowoltaicznych na terenie lub infrastrukturze klienta. 
 
– Nowa oferta w portfolio Axpo to przede wszystkim długoterminowa konkurencyjna 
cena energii oraz niezależność energetyczna dla klientów biznesowych. To także wię-
cej zielonej energii dla obecnych i przyszłych klientów spółki, którzy zyskują pewność 
dostaw z dedykowanej farmy fotowoltaicznej. Nowe rozwiązanie jest skierowane rów-
nież do właścicieli działek, którzy od tej pory będą mogli czerpać zyski z nieużytków 
rolnych i gruntów o słabej glebie – mówi Alicja Piątek, Business Development Direc-
tor projektów fotowoltaicznych Axpo w Polsce. 
 

• Oferta dla klientów biznesowych 
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Klient podpisuje umowę na okres 15-25 lat, a spółka Axpo buduje farmę foto-
woltaiczną na jego terenie lub infrastrukturze. W tym czasie klient zyskuje 
konkurencyjną cenę, która nie zawiera kosztów dystrybucji – energia wypro-
dukowana dzięki panelom pokrywa jego zużycie. Ewentualna nadwyżka odbie-
rana jest przez spółkę Axpo. Po wygaśnięciu umowy klient zostaje wyłącznym 
właścicielem instalacji fotowoltaicznej. 
 

• Oferta dla właścicieli gruntów 
 
Właściciel gruntu podpisuje umowę na dzierżawę terenu z firmą Axpo. Umowa 
zawierana jest na okres 29 lat. W tym czasie wydzierażawiający otrzymuje 
wynagrodzenie za użyczenie ziemi. Dzierżawa gruntów może mieć miejsce w 
przypadku gruntów o glebie słabej jakości, a także łąk i nieużytków rolnych. 
Rozwiązanie pozwala na osiąganie zysków z ziem, na których uprawa jest nie-
możliwa lub nieopłacalna. 

 
Przy obu ofertach spółka Axpo zajmie się uzyskaniem wszelkich pozwoleń, budową 
farm oraz ich bieżącą konserwacją, a także rozliczeniem i odbiorem energii. Warun-
kiem zawarcia umowy jest dysponowanie przestrzenią o powierzchni około 10 hekta-
rów. 
 
 
Więcej o ofercie > https://www.axpo.com/pl/pl/poznaj-Axpo/photovoltaics.html 
 
Axpo Polska jest częścią Grupy Axpo – największego producenta energii odnawialnej 
w Szwajcarii i międzynarodowym liderem w obrocie energią oraz odbioru energii sło-
necznej i wiatrowej. Na polskim rynku spółka działa od ponad 20 lat. Klienci w Polsce 
mogą skorzystać z szytych na miarę umów PPA, a także rozwiązań w zakresie dostaw 
energii elektrycznej i gazu w oparciu o ustrukturyzowane kontrakty długoterminowe. 
Axpo Polska świadczy także usługi dla ponad 20 000 firm z segmentu małych i śred-
nich przedsiębiorstw oraz rozszerza ofertę o projekty fotowoltaiczne. 
 
 
 
 

Axpo – siła innowacji 

 
O Axpo 
 
Grupa Axpo kieruje się jednym celem – zapewnić zrównoważoną przyszłość poprzez 
innowacyjne rozwiązania energetyczne. Jest największym producentem energii odna-
wialnej w Szwajcarii i międzynarodowym liderem w obrocie energią oraz odbioru 
energii słonecznej i wiatrowej. Ponad 5 tysięcy pracowników Grupy łączy doświadcze-
nie i wiedzę, których kieruje pasja do innowacji, współpracy i realnej zmiany na lep-
sze. Axpo opracowuje dla swoich klientów innowacyjne rozwiązania energetyczne w 
oparciu o najnowocześniejsze technologie już w ponad 30 krajach Europy, Ameryki 
Północnej i Azji. 
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Więcej informacji 

Axpo Holding AG, Corporate Communications 
T 0800 44 11 00 (Switzerland), T +41 56 200 41 10 (International) 
medien@axpo.com 
 
Axpo Polska, Dział marketingu 
marketing@axpo.com  


