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Co to jest?

Fotowoltaika to proces, podczas
którego pozyskuje się prąd ze

słońca. 
Podstawową formą energii, jaką

można pozyskać jest energia
słoneczna. Jej wykorzystanie jest

możliwe dzięki zastosowaniu
różnych technologii, ale przede

wszystkim fotowoltaiki.



Najważniejsze
 fachowe terminy

Farma fotowoltaiczna - naziemna lub
dachowa instalacja fotowoltaiczna o dużej
mocy

kWh - kilowatogodzina (jednostka do pomiaru
energii zużywanej podczas godizny)

Odnawialne Źródła energii (OZE) - źródła
energii, których używanie nie powoduje ich
długotrwałego deficytu (tj.np. wiatr)

Ogniwo fotowoltaiczne/słoneczne - element,
który pod wpływem promieniowania
świetlnego działa jak generator energii
elektrycznej

PV (Photovoltaic) - Fotowoltaika

Wp (Watt Peak) - jednostka mocy, za pomocą
której wyraża się wydajność paneli
fotowoltaicznych



Jak to działa?

Moduły fotowoltaiczne produkują prąd stały,
inwerter przekształca go na taki prąd, który płynie w

gniazdku.
Ok. 30% z tego wykorzystuje się od razu, a resztę

oddaje się do sieci, skąd potem większość (do 80%)
odzyskuje się z powrotem. Współpraca z siecią

energetyczną wiąże się ze statusem prosumenta. 
 Fotowoltaika w nocy nie działa wcale, a zimą działa

słabiej, ale to żaden problem. W Polsce jako
prosument oddajesz nadmiar wyprodukowanej
energii do sieci energetycznej, skąd możesz ją

potem odebrać w 80% w ciągu całego roku
rozliczeniowego (70% w przypadku instalacji 10-50

kWp).



Przykładowa instalacja
fotowoltaiczna



Ile kosztuje instalacja
fotowoltaiczna?

W roku 2021 za każdy 1kWp instalacji dobrej klasy
zapłacimy +/- od 4 do 6 tysięcy zł. Za każde 50 zł
wydawanych miesięcznie na prąd przelicza się 1

kWp. 
Z fotowoltaiką miesięczne rachunki za prąd

wynoszą max 20-35 zł (opłaty stałe + podatki),
jednak zgodnie z przewidywaniami ceny prądu

rosną. 
Od 2021 roku na rachunkach za prąd pojawiła się

nowa pozycja – opłata mocowa. 
Na dodatek w 2021 ponownie uruchomiona

została opłata OZE, która oznacza dodatkowe
koszty dla tych bez instalacji fotowoltaicznej.



Moduły – panele fotowoltaiczne zabierają
energię z promieni słonecznych i wytwarzają

energię elektryczną (prąd stały). Dwa
podstawowe typy paneli to polikrystaliczne i

monokrystaliczne naprawdę nie ma większego
znaczenia, które wybierzesz. Ważne, aby były
dobrej marki i wytrzymały pod 25 lat na Twoim

dachu. Istnieją panele dobre i tanie i są też panele
bardzo dobre i drogie. 

Są oczywiście też panele bardzo tanie i raczej
podejrzanej jakości – tych najlepiej unikać, bo po

kilku latach zaczną sprawiać Ci problemy – a
wzywanie monterów do wymiany nawet jednego

panelu na dachu to duży i niepotrzebny koszt.



Co jest ważne przy
wyborze paneli

fotowoltaicznych?
 

1. Instalator
2. Cena

3. Gwarancja produktu
4. Marka

5. PVEL & TIER 1
6. Szkło-szkło vs. szkło-folia

7. Max. obciążenie śniegiem i wiatrem
8. Sprawność [%]

9. Gwarancja na uzysk
10. Mono vs. poli

11. Moc panelu [Wp]



Inwerter – falownik, który przekształca prąd z
paneli na prąd w gniazdku. To mózg całej

instalacji. Jest on o wiele bardziej skomplikowany
i dużo bardziej delikatny niż panele pv, a gdy on

przestaje działać, wtedy już nic nie działa.
Standardowy falownik instaluje się na ścianie i do
niego podłącza panele. Mikroinwertery montuje

się osobno pod każdym panelem.  
Opłaca się zainstalować inwerter o mocy do 25%
mniejsze od mocy instalacji – np. do 5kWp paneli
słonecznych można dobrać inwerter o mocy 4kW.

Fakt, że taka instalacja nigdy nie osiągnie mocy
maksymalnej, ale za to będzie lepiej działać w
gorszych warunkach, więc w skali roku straty

będą znikome.



Co jest ważne przy
wyborze falownika?

 

1. Instalator
2. Marka
3. PVEL

4. Gwarancja produktu
5. Sprawność europejska / CEC [%]

6. Cena
7. Funkcje zdalne

8. Stopień ochronności IP
9. Hałas

10. Sprawność max [%]
 



Konstrukcja montażowa/mocowanie
instalacji fotowoltaicznej ma za zadanie

sprawić, że panele będą bezpiecznie leżały
na dachu lub na gruncie i nie odlecą przy
najbliższej burzy. W tym temacie należy

unikać prowizorki i postawić na
certyfikowane i sprawdzone rozwiązania.

Wtedy panele nie spadną nikomu na głowę.  
Największy wpływ na cenę systemu

montażowego ma materiał, z którego jest
wykonany. Może to być stal ocynkowana

(najtańszy), stal nierdzewna lub aluminium
(najdroższy).



Kto zakłada instalację
fotowoltaiczna?

Instalator jest pierwszym kontaktem w
sprawach gwarancyjnych. Jeśli coś Cię martwi

i uważasz, że usterka podlega gwarancji,
dzwonisz do instalatora. Dlatego też

instalatorem musi być firma stabilna, uczciwa i
niezawodna.

To wszystko nie oznacza, że instalacja paneli
to coś złożonego. Świadczy to natomiast o

tym, że większość ludzi niepotrzebnie
oszczędza na instalatorze.



Istnieje również kilka dodatkowych
kwestii w wyborze dobrego, uczciwego

instalatora są to np.:
 
 

- zła instalacja powoduje usterki 
- niewłaściwa instalacja paneli i

falownika powoduje, że producent może nie
uznać gwarancji

- tani instalator może zarabiać na
tym, że sprzedaje jeszcze tańsze i byle jakie

komponenty



Dach czy grunt?

Instalacja na dachu:
 
 nie zajmuje miejsca na działce

wymaga dachu o odpowiednim skosie
lub dodatkowego stelaża
wymaga dachu o odpowiednim
nasłonecznieniu
mniejsze ryzyko kradzieży lub
zniszczenia instalacji
walory estetyczne – instalacja jest mniej
widoczna
tańsza – nie wymaga dodatkowych
rusztowań



Dach czy grunt?

Instalacja na gruncie:
 
 pozwala zagospodarować

niewykorzystane grunty
w okolicy nie mogą znajdować się
obiekty zacieniające instalację
możliwość optymalizacji ustawienia
modułów względem słońca
łatwiejszy dostęp w przypadku serwisu
czy czyszczenia
lepsza wentylacja zwiększa
efektywność, szczególnie w lecie
dodatkowy koszt rusztowań



Kiedy inwestycja się
zwróci?

Dobrze zaprojektowana fotowoltaika zwraca się
zwykle w 7-9 lat. Instalator wraz z ofertą powinien
przedstawić symulację czasu zwrotu, która może

zawierać scenariusz „najlepszy” i „najgorszy”.
Okres zwrotu może się wydłużyć o rok lub dwa,

jeśli finansuje się instalację z kredytu bankowego,
jednak i w tym przypadku jest to opłacalna

inwestycja biorąc pod uwagę 25 lat darmowego
prądu. Od okresu zwrotu inwestycji ważniejsze są

zyski w skali 25 lat. Pamiętanie o tym, pomoże
wystrzec się bardzo tanich i niekorzystnych ofert,
które mogą szybko się zwrócić, ale tak naprawdę

nie przyniosą zysków.



Jak sfinansować
instalację?

Oczywiście najbardziej opłacalne jest
sfinansowanie fotowoltaiki ze środków własnych,
aczkolwiek jeśli podobnie jak większość osób nie

możesz po prostu wyłożyć gotówki, rozważ
niskooprocentowany kredyt bankowy. 

 Koniecznie skorzystaj z ulgi podatkowej. Kwota
odliczenia to maksymalnie 53 000 zł i tę pulę
można wykorzystywać w sześciu kolejnych
zeznaniach PIT, za sześć lat po zakończeniu

przedsięwzięcia. Korzystając z ulgi podatkowej
możesz przyspieszyć zwrot inwestycji nawet o

dwa lata.  Jeśli zastanawiasz się nad
finansowaniem instalacji, możesz pomyśleć

również o dotacji, o której powinien powiedzieć Ci
więcej instalator.



Mamy nadzieję, że chociaż trochę
pomogliśmy przybliżyć Ci temat

instalacji fotowoltaicznych. 
Teraz masz większą wiedzę i wiesz o

co pytać instalatorów podczas
robienia wyceny i zakładania

instalacji.


