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Informacje o Instytucie Energetyki Odnawialnej 

Instytut Energetyki Odnawialnej założony został w 2001 roku i jest pierwszym prywat-

nym instytutem naukowym w Polsce, który łączy prace badawczo-rozwojowe z 

wdrożeniami i działalnością konsultingową dla biznesu w sektorach energii wiatro-

wej, energii słonecznej, biogazu, biomasy i planowania energetycznego. Instytut 

działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakte-

rze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki 

lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek techno-

logii energetyki odnawialnej oraz inteligentnych sieci energetycznych. 

W ramach swoich prac IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie Ministerstwa 

Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych 

instytucji rządowych oraz projekty komercyjne dla klientów biznesowych. W 2011 

roku Instytut zainicjował ponadto powstanie Związku Pracodawców Forum Energe-

tyki Odnawialnej (ZP FEO), który zrzesza oraz reprezentuje producentów urządzeń 

zielonej gospodarki i instalatorów. 



Dane Kontaktowe 

Instytut Energetyki Odnawialnej  

(EC BREC IEO),  

ul. Mokotowska 4/6,  

00-641, Warszawa, Polska 

tel.  /48/ 22 825 46 52, 

fax /48/ 22 875 86 78, 

www.ieo.pl  

biuro@ieo.pl 

Zachęcamy do kontaktu z autorami raportu: 

 

Joanna Bolesta, Specjalista ds. analiz rynko-

wych i mikroinstalacji OZE 

Instytut Energetyki Odnawialnej 

tel. /48/ 22 825 46 52 wew. 117 

jbolesta@ieo.pl 

 

Aneta Więcka, Główny specjalista 

Instytut Energetyki Odnawialnej 

tel. /48/ 22 825 46 52 wew. 107 

awiecka@ieo.pl 

 

 


