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Grupa VSB zabezpiecza 164,8 MW energii 
wiatrowej w polskiej grudniowej aukcji  
Wrocław/Drezno, 12 stycznia 2022 r. Pomyślny koniec roku 2021 i 
obiecujący rok 2022 dla VSB Polska: w grudniu 2021 roku w aukcji 
polskiego regulatora energii dla odnawialnych źródeł energii deweloper 
projektów zabezpieczył największy przyznawany wolumen w tej rundzie 
postępowania przetargowego – 164,8 MW. 

W drugiej aukcji rządowej w 2021 roku Grupa VSB zabezpieczyła realizację 
dwóch projektów energetyki wiatrowej o mocy 123,2 MW i 41,6 MW. W 
przypadku obu ofert na okres 15 lat udało się zabezpieczyć atrakcyjne ceny 
energii. Lokalizacją projektów są województwa wielkopolskie i śląskie. Celem 
jest uruchomienie instalacji do 2025 roku. Wraz z powstającą farmą wiatrową 
Baranów-Rychtal firma zabezpieczyła już ponad 200 MW mocy w aukcjach w 
latach 2020 i 2021. 

„Nasze sukcesy w tych aukcjach dowodzą, że jesteśmy na dobrej drodze jako 
partner i prekursor polskiego rynku wiatrowego. To wielki sukces dla ogromnie 
zaangażowanego zespołu tutaj w Polsce oraz w siedzibie głównej w 
Niemczech“, powiedział Hubert Kowalski, Prezes Zarządu VSB Energie 
Odnawialne Polska sp. z o.o. 

 

VSB w Polsce 
VSB ustanowiła polską obecność we Wrocławiu w 2008 roku i jak dotąd 
uruchomiła instalacje o mocy około 76 MW. Firma obsługiwała instalacje o 
mocy ponad 300 MW w całym kraju. Jedną z nich jest farma wiatrowa Taczalin, 
która dostarcza 100% zielonej energii elektrycznej do fabryki Mercedes-Benz w 
Jaworze (województwo dolnośląskie). Umowa zakupu energii (PPA) w tym 
zakresie została zawarta latem 2018 roku. 

Grupa VSB 
VSB z siedzibą w Dreźnie jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych 
usług w dziedzinie energii odnawialnej. Jej podstawową działalnością jest 
realizacja krajowych i międzynarodowych projektów farm wiatrowych i parków 
fotowoltaicznych, operacyjne zarządzanie tymi instalacjami oraz eksploatacja 
własnych parków. VSB wspiera również klientów z sektora przemysłu i handlu 
w kwestiach związanych z produkcją i efektywnością energetyczną. Od 1996 
roku VSB uruchomiła ponad 700 elektrowni wiatrowych i instalacji 
fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej rzędu 1,1 GW i o wartości 
inwestycji równej 1,7 miliarda EUR. VSB świadczy również usługi na rzecz 
zainstalowanych elektrowni o wartości około 1,4 GW. Wraz ze spółkami 
stowarzyszonymi Grupa zatrudnia ponad 350 osób w 22 lokalizacjach. 


