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Dla każdego klienta najważniejsza jest wysoka jakość wykonanej usługi.  

Podobnie, każdy wykonawca instalacji OZE pomimo dużych turbulencji na świecie dokłada wszelkich 

starań, aby wykonać usługę w określonym terminie z możliwie najwyższą jakością.  

Poniżej publikujemy kolejny ranking najlepszych wykonawców instalacji fotowoltaicznych wg ocen 

klientów na wizytówkach Google.  

Część firm z rankingu oprócz fotowoltaiki instaluje też pompy ciepła, magazyny energii, magazyny 

ciepła oraz inne usługi związane z OZE i obniżaniem kosztów w domach jednorodzinnych i firmach. 

 

W okresie od kwietnia ub. roku do kwietnia b.r. przejrzeliśmy w systemie wyniki kilku tysięcy TOP rankingi 

firm z branży OZE. Na liście zgromadziliśmy ponad 1,3 tysięcy firm zajmujących się sprzedażą i usługami 

w branży Odnawialne Źródła Energii z największym ruchem na swoich witrynach internetowych.  

W następnej kolejności wybraliśmy 90 wykonawców instalacji fotowoltaicznych z największym ruchem 

na stronie. Z wybranej grupy TOP90 wykonawców PV sprawdziliśmy oceny opinii klientów z wizytówki na 

Google.  

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim rankingu pod uwagę braliśmy firmy, które mają co najmniej 50 

opinii na wizytówce Google. Informacja o ilości opinii znajduje się w ostatniej kolumnie. 

 

Poniżej prezentujemy kolejny ranking wykonawców instalacji fotowoltaicznych uporządkowany wg 

opinii klientów dotyczący ich obsługi przygotowany wg powyższych założeń.  

 

Tabela 1. Ranking wykonawców instalacji PV wg opinii klientów z wizytówek na Google na 20.04.2022 r. 

Lp Nazwa firmy Centrala Adres strony Ocena Ilość opinii 

1 Eko-Solar Tomasz Kurek Smolnica ekosolargliwice.pl 5,0 249 

2 Energia Taniej Sp. z o.o. Grudziądz energiataniej.com.pl 5,0 141 

3 Kraina OZE Sp. z o.o. Wrocław krainaoze.pl 5,0 135 

4 House Solutions Sp. z o.o. Kraków house-solutions.pl 5,0 111 

5 SUNSOL SP. Z O.O. Gdańsk sunsol.pl 4,9 378 

6 EkoEnergia Polska Spółka z o.o. Kielce ekoenergiapolska.pl 4,9 221 

7 Ekosun Spółka z o.o. SK Bielsko-Biała ekosun.pl 4,9 135 

8 ELEKTRO MASTERS Sp. z o.o. Sp. K. Kraków elektromasters.com.pl 4,9 112 

9 Fotowoltaika JB Energia Dąbrowa Tarnowska Dąbrowa Tarnowska jbenergia.pl 4,9 64 

10 N ENERGIA SPRZEDAŻ sp. z.o.o. sp.k. Legnica n-energia.pl 4,8 149 

11 Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski Chojnice dombezkosztow.com 4,8 134 

12 SunErgo sp. z o.o. Suchy Las sunergo.pl 4,8 98 

13 Promika Miłosz Kubiak Banowice promika-solar.pl 4,8 92 

14 SOON ENERGY Poland sp. z o.o. Warszawa soonenergy.pl 4,8 87 

15 MIR ENERGIA  Bielany Wrocławskie mirenergia.pl 4,8 67 

16 PVTEC Polska Sp. z o.o. Wierzchosławice pvtec.pl 4,8 58 

17 Atum Energy Sp. z o.o. Łódź atumenergy.pl 4,8 56 

18 SOLEO PV Zabierzów soleopv.pl 4,7 375 

19 Strefa Energii Zabierzów k/ Krakowa strefaenergii.com 4,7 321 

20 Smartsolar.pl Sp. z o.o. Warszawa smartsolar.pl 4,7 271 

21 Erato Energy Warszawa eratoenergy.pl 4,7 250 

22 OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. K. Olsztyn ozeprojekt.pl 4,7 208 

23 Brewa Sp. z o.o. Sp. K. Kalisz brewa.pl 4,7 84 

24 Vosti Sp.  z o.o. Lublin vosti.pl 4,6 107 

25 Polenergia Fotowoltaika S.A Warszawa polenergia-pv.pl 4,5 1 754 

26 Stilo Energy S.A. Gdańsk stiloenergy.pl 4,5 176 

27 Lumifil Innovations Sp. z o.o. Świecie lumifil.com 4,5 68 

28 4 Eco sp. z o.o. Kielce 4-eco.pl 4,4 332 

29 Solartime S.A. Rzeszów solartime.pl 4,4 179 

30 SYNTEZA OZE Sp. J. Lublin syntezaoze.pl 4,4 71 

  Średnia     4,7 216 

 

Wnioski: 

1. Średnia ocena 30 wiodących firm z najlepszymi opiniami jest bardzo wysoka i wynosi 4,7 pkt. 

Oznacza to, że klienci bardzo wysoko oceniają jakość instalacji fotowoltaicznych realizowanych 

przez polskie firmy.  

2. Aż 4 firmy posiada najwyższą ocenę 5,0. Są to najlepsi wykonawcy PV:  

• Eko-Solar Tomasz Kurek 

• Energia Taniej Sp. z o.o. 

• Kraina OZE Sp. z o.o. 

• House Solutions Sp. z o.o. 



Warto zauważyć, że ocenę te wystawiło ponad 100 klientów, a niekiedy nawet ponad 200 klientów. 

Oznacza to, że są to naprawdę bardzo dobrzy wykonawcy fotowoltaiki, którym warto zaufać. 

3. Kolejną grupę tworzy 5 firm z oceną bliską ideału czyli 4,9. Są to następujący, najlepsi wykonawcy PV: 

• SUNSOL SP. Z O.O. 

• EkoEnergia Polska Spółka z o.o. 

• Ekosun Spółka z o.o. SK 

• ELEKTRO MASTERS Sp. z o.o. Sp. K. 

• Fotowoltaika JB Energia Dąbrowa Tarnowska 

4. Ocenę 4,5 i więcej w zakresie opinii klientów stanowi bardzo duża grupa, bo aż 27 najlepszych firm w 

Polsce w branży OZE. 

 

Wszystkim firmom, które znalazły się w rankingu najlepszych firm TOP 30 wykonawcy usług OZE 

serdecznie gratulujemy! 

 

5. Warto zaznaczyć, że wśród około 90 wybranych firm z największą ilość ruchu na stronie aż 70 

posiadają pozytywne opinie na Google (powyżej 4 pkt). 

6. Tylko 14 wykonawców nie posiadało wizytówek na Google. 

 

Ufamy, że przedstawiony materiał będzie użyteczny przy podejmowaniu decyzji o wyborze 

sprawdzonego wykonawcy instalacji OZE. 

 

Wykonawców fotowoltaiki, usług OZE oraz inne firmy, które chcą doskonalić jakość swoich usług  

zachęcamy do rozmów z nami. Wszystkim zainteresowanym przeprowadzimy badanie wskaźnika 

satysfakcji klientów. Takie badanie realizujemy naszą unikalną metodą Badanie WSK©. Jest to metoda, 

która w precyzyjny sposób odzwierciedla opinie klientów wyrażane wśród swoich znajomych podczas 

rozmów i spotkań osobistych oraz w internecie. Ponadto firmy, które korzystają z naszego rozwiązania 

nie tylko szybko udoskonalają jakość swoich usług, ale również szybko się rozwijają.  

Dlatego wielu naszych klientów potwierdziło, że Badanie WSK© można zaliczyć do najlepszych nie tylko 

w Polsce, ale również na świecie. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie:  

https://marketingrelacji.com/oferta/badania-marketingowe . 

 

Ponadto indywidualnych informacji udzielimy podczas Targów greenPOWER w Poznaniu w dniach 25-27 

kwietnia br. Zapraszamy do pawilonu 6, stoisko nr 71 lub po przesłaniu zapytania na adres: 

bok@marketingrelacji.com  

 

Zachęcamy również do sprawdzenia: ile można zaoszczędzić na dobrym kalkulatorze, który znajduje się 

na portalu https://top-oze.pl/kalkulator/.    

 

Przypominamy, że już od 15 kwietnia trwa nabór na kolejną edycję Programu „Mój Prąd 4.0”. 

Obecnie maksymalne dofinansowanie na fotowoltaikę z dodatkowymi urządzeniami wzrosło do 

20500zł. Więcej informacji o Programie „Mój Prąd 4.0” znajduje się:  https://top-oze.pl/program-

priorytetowy-moj-prad-4-0-glowne-zalozenia/.  
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