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Możliwości wykorzystania instalacji 
fotowoltaicznych w Polsce

Słońce jest wszędzie!
 

Najczystszym i najbardziej dostępnym źródłem energii na Ziemi jest Słońce. Według 

naukowców na powierzchnię Ziemi dociera 20 000 razy więcej energii, niż ludzkość jest w 

stanie  skonsumować.  Ilość  promieni  słonecznych  wyraża  jednostka  W/m2.  W  Polsce 

najwyższe natężenia promieniowania słonecznego notuje się na Kasprowym Wierchu oraz na 

Wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Odpowiednio dla pierwszego 1200 W/m2, dla drugiego 1050 

W/m2.  Według  raportu  European  Photovoltaic  Industry  Association,  potencjał  rynku 

fotowoltaicznego w Polsce został oceniony na 1100 MW do 2016 roku. Po ratyfikacji Ustawy 

o Odnawialnych Źródłach Energii, zwrot kosztów inwestycji PV szacowany jest na 5-7 lat. 

Pozostałe lata eksploatacji to czysty zysk.

Rys. Mapa nasłonecznienia Polski 

(źródło: http://energia-pl.pl/)

http://energia-pl.pl/


Fotowoltaika posiada liczne zalety:

- może być wykorzystana niemal wszędzie, ponieważ światło słoneczne jest ogólnie 

dostępne,

-  urządzenia  do  produkcji  energii  mogą być  zainstalowane blisko  miejsca  poboru, 

dzięki czemu nie ma strat energii podczas jej przesyłania,

-  wielkość  instalacji  może  być  dopasowana  do  potrzeb  energetycznych  

i dostępnych zasobów,

- działanie systemu nie powoduje zanieczyszczenia, nie ma też emisji gazów, hałasu, 

produkcji odpadów oraz bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia,

- wiąże się z niewielkimi kosztami utrzymania i ewentualnymi naprawami ponieważ w 

większości instalacji słonecznych nie ma ruchomych elementów.

W  energii  słonecznej  tkwi  ogromny  potencjał,  który  można  nieprzerywalnie 

wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej. 

FOTOWOLTAIKA co to?

Fotowoltaika  (Photovoltaic)  jest  to  bezpośrednia  zamiana  światła  słonecznego  w 

energię elektryczną. Zamiana ta zachodzi w ogniwach słonecznych. Wiele ogniw słonecznych 

tworzy  następnie  tak  zwane  moduły  fotowoltaiczne.  Owe  moduły  są  w  końcu  łączone 

elektrycznie i mechanicznie w generatory solarne. 

Jak powstaje prąd:

Gdy promieniowanie słoneczne uderza w ogniwo słoneczne, elektrony wybijane są z 

atomów  w  materiale  półprzewodnikowym.  Jeżeli  przewody  elektryczne  są  dołączone  do 

dodatnich  i  ujemnych  biegunów,  tworzących  obwód  elektryczny,  elektrony  mogą  być 

przechwytywane w postaci prądu elektrycznego.



Współczesne  standardy,  których  celem  jest  ograniczenie  szkodliwego  wpływu  na 

środowisko  naturalne  oraz  wysoka  konkurencyjność  na  rynku  zmuszają  producentów  o 

zadbanie  najwyższej  jakości  fotowoltaicznych  komponentów.  Wyróżniamy  różne  typy 

modułów  różniące  się  technologią.  Są  to  moduły  monokrystaliczne,  polikrystaliczne  i 

amorficzne.  Są to  głownie systemy bezobsługowe.  Za pomocą łączności  bezprzewodowej 

możemy kontrolować jak pracuje instalacja fotowoltaiczna, oraz uzyskać informacje o tym ile 

energii produkujemy, ile zużywamy, ile magazynujemy. Maksymalizacja efektu pozyskiwania 

energii  nie  polega  tylko  na  dobraniu  odpowiedniej  lokalizacji  czy  usytuowaniu  paneli 

fotowoltaicznych.  Ważnym aspektem jest  dobór inwertera,  który przemienia prąd stały na 

prąd  zmienny.  Nowoczesne  systemy montażu profili  i  modułów,  także generują  możliwie 

maksymalne  uzyski  energii  z  generatora  fotowoltaicznego  

i bezpieczeństwo montażu. Technologia ta dostosowuje się do każdego pokrycia i do każdej 

konstrukcji dachu. Słyną ze swojej stabilności a innowacyjne rozwiązania mocujące moduł do 

stelaża zapobiega jego ewentaualnej kradzieży.  Dzięki takiemu rozwiązaniu cała instalacja 

jest  zabiezpieczona  i  posiada  walory  estetyczne  

i przestrzenne.

 

Opłacalność

Systemy  fotowoltaiczne  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  ludzi,  nie  powodują  emisji 

zanieczyszczeń, hałasu a po wyeksploatowaniu ulegają recyklingowi. Żywotność modułów 

obliczona została na ponad 30 lat. Po 25 latach zachowują one ponad 80% początkowej mocy. 

Przy zastosowaniu odpowiedniej konfiguracji urządzeń i osprzętu będą one wytwarzały prąd 

przez długie lata w sposób efetywny i przyjazny środowisku. 

Instalacja solarna to nie tylko czysty zysk dla środowiska ale również dla inwestora. 

Zwrot inwestycji kształtuje się na poziomie ok. 5-7 lat,  a gwarancja odkupu energii przez 

operatora  energetycznego  wynosi  15  lat.  Ponadto  zniesiono  obowiązek  prowadzenia 

działalności  gospodarczej,  co  również  wpływa  na  wiekszą  opłacalność  wytwarzania  i 

odsprzedawania  energii  elektrycznej  przez  prosumenta (konsumenta  i  producenta  energii 



jednocześnie). Ważną kwestia jest także wartość nieruchomości, która znacząco wzrasta po 

uruchomieniu  instalacji.  Przy  obecnych  wahaniach  cen  energii  fotowoltaika  może  być 

stabilnym rozwiązaniem. 

Zarabiaj i o środowisko dbaj!
 

Instalacje fotowoltaiczne nie tylko dbają o środowisko, ale stwarzają dogodną formę 

lokowania kapitału. Właściciele instalacji  mogą zarabiać na odsprzedaży energii elektrycznej 

do sieci. Zakład energetyczny uzyskuje dzięki temu gwarancje pochodzenia swojej energii z 

zielonych  źródeł  a  inwestor  zarabia.  Unia  Europejska  narzuciła  przepisy,  dotyczące 

pozyskiwania  energii  z  Odnawialnych  źródeł  energii.  Można  pozyskać  na  inwestycje 

pieniądze z różnych funduszy: 

- BOŚ Bank 

-  Preferencje  po  stronie  cenowej  –  oprocentowanie  kredytów  obniżone  w  stosunku  do 

warunków standardowych (Kredyty we współpracy z WFOŚiGW)

- Preferencje po stronie nakładów na inwestycję – dotacja, premia (Kredyty we współpracy z 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, Kredyt Termoulga, Kredyt Technologiczny)

- Preferencje po stronie konstrukcji finansowania:

- obniżona marża i/lub prowizja w stosunku do standardowej oferty Banku

- obniżony wymagany wkład własny

- wydłużony okres karencji w spłacie kapitału

- „samospłata” kredytu

- Europejski Obszar Gospodarczy EOG

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOR

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW 

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counter Fund”

- Bank Gospodarstwa Krajowego BGK

-  Dotacje unijne z nowej Transzy na lata 2014-2020 (m. in. Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, itp)



Rodzaje instalacji

Instalacja  wyspowa  (off-grid) -  energia  elektryczna  z  paneli  fotowoltaicznych  

w  postaci  prądu  stałego  jest  zamieniana  przez  inwerter  na  prąd  zmienny  

o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby urządzeń domowych. 

Wygenerowana  energia  poprzez  specjalny  regulator  wykorzystywana  jest  do  ładowania 

akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej  energii.  Dobór wielkości 

instalacji zależy od rozkładu zapotrzebowania na energię.

(źródło: Green Synergy Sp. z o.o.)



Instalacja  podłączona  do  sieci  (on-grid) -  energia  elektryczna  z  paneli 

fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd zmienny o 

odpowiednich parametrach i  następnie wykorzystywana na potrzeby urządzeń domowych. 

Nadwyżka wygenerowanej energii sprzedawana jest do sieci elektrycznej, bądź w przypadku 

wykonania drugiego przyłącza, w 100% spedawana po atraktycjnej i gwarantowanej stawce 

do zakładu energetycznego. Dobór wielkości instalacji zależy od powierzchni pod instalację a 

także od uzyskanych warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej.

(źródło: Green Synergy Sp. z o.o.)

Instalacja hybrydowa do produkcji energii elektrycznej (on-grid/off-grid) – jest to 

hybryda instalacji połączonej z siecią elektroenergetyczną z instalacja wyspową.



(źródło: Green Synergy Sp. z o.o.)



(

źródło: Green Synergy Sp. z o.o.)



Instalacja  hybrydowa  do  podgrzewania  ciepłej  wody  użytkowej  energią  

z  generatora  fotowoltaicznego,  która  jest  doskonałą  alternatywą  dla  kolektorów 

słonecznych.

(źródło: Green Synergy Sp. z o.o.)



(źródło: Green Synergy Sp. z o.o.)



(źródło: Green Synergy Sp. z o.o., Logitex,)



Instalacja  wolnostojąca -  energia  elektryczna  z  paneli  fotowoltaicznych,  które 
zainstalowane są na konstrukcji wolnostojącej, z postaci prądu stałego zamieniana jest przez 
inwerter  na  prąd  zmienny.  Instalacje  wolnostojące  wykorzystywane  są  do  realizacji 
przydomowych  instalacji  o  mocy  kilkunastu  kilowatów,  a  także  do  budowy  farm 
fotowoltaicznych o mocy sięgającej kilku MW.

(źródło: Green Synergy Sp. z o.o.)



Wykorzystane źródła:

1. Nedap PowerRouter
2. SMA Solar AG
3. www.gramwzielone.pl
4. Materiały własne GREEN SYNERGY Sp. z o.o.
5. IBC Solar AG
6. Alumero
7. KL!XX
8. ET Solar
9. Build Your Dreams
10. SUN GEN
11. Solar-Log
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