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OZE. Rozwój prosumenckich fotowoltaicznych technologii  
na obszarach wiejskich

Panel na dachu

Pierwszy znaczący wzrost liczby 
gospodarstw wprowadzających 
fotowoltaikę do domów 
jednorodzinnych nastąpił 
w 2014 roku. Pięć lat później 
został uruchomiony program 
„Mój prąd”, który umożliwił duży 
wzrost liczby paneli na dachach. 
Dofinansowanie instalacji 
fotowoltaicznych w Polsce 
sprawiło, że ich liczba z wzrosła 
27,4 tysięcy w 2018 roku, 
do niemal 162 tysięcy pod koniec 
2019 roku. 

W 2020 roku ten wzrost nie był już 
tak dynamiczny, z  powodu ogra-
niczeń związanych z  pandemią, 
a  mimo to w  pierwszym kwartale 
roku zarejestrowano 43,4 tysięcy no-
wych instalacji.

Mój Prąd 3.0
Program osiągnął sukces, wszyst-
kie środki zostały rozdysponowane,  
1 lipca wystartowała jego trzecia edy-
cja programu. Poza wieloma podo-
bieństwami do poprzedniego naboru, 
najważniejsza różnica to obniżenie 
poziomu maksymalnego dofinanso-
wania do 50% wartości i do 3000 zł.  
Nowym elementem jest także ogra-

niczenie mocy instalacji do  120% 
energii elektrycznej pobranej z  sieci 
w  roku poprzedzającym. Program 
dotyczy wyłącznie nowych instalacji 
wykonanych po  1 lutego 2021 roku 
(przede wszystkim panele, inwertery, 
okablowanie, urządzenia do montażu 
i robocizna). Do naboru mogą przy-
stąpić także osoby, które nie otrzyma-
ły dotacji w ubiegłym roku z powodu 
braku funduszy. Dofinansowanie jest 
jednorazowe dla danej lokalizacji in-
stalacji. Oznacza to, że można złożyć 
wniosek o dofinansowanie na kolejną 
instalację, jeśli mamy więcej niż jeden 
dom. Środki przeznaczone na dotacje 
w ramach Programu, w tym roku naj-
prawdopodobniej szybko się skoń-
czą, jest ich bowiem o połowę mniej. 
Suma przeznaczona na ten cel spadła 
z około 1,1 mld zł do 534 mln zł.

Ile energii dla domu?
Średnia moc instalowanej mikroin-
stalacji PV przy domach jednoro-
dzinnych to 6,5 kWp. Dobierając 
moc instalacji w polskich warunkach, 
należy przyjąć około 1,20 kWp mocy 
na  każdy 1 kWh energii zużywanej 
przez dom. Oznacza to, że przy śred-
nim zużyciu rocznym na  poziomie  

5 kWh, potrzebne będzie 6 kWp, 
czyli np. 17 paneli M6 (370 Wp) lub 
10 paneli M12 (600 Wp). W  sytu-
acji, kiedy planujemy dodanie do bu-
dynku urządzeń energochłonnych 
(większa lodówka, zmywarka, pompa 
ciepła), warto zaplanować instalację 
z  miejscem na  dodanie kolejnych 
paneli. Pamiętajmy, że instalacje czę-
ściowo i całkowicie zaopatrujące dom 
zwrócą się szybciej niż te duże, prze-
kraczające nasze zapotrzebowanie.

Instalacja paneli
Panele są zwykle instalowane na da-
chu budynku mieszkalnego. Wadą 
tego rozwiązania jest konieczność 
ingerencji w  pokrycie dachu (przy-
kręcenie elementów nośnych). Warto 
zastanowić się nad instalacją paneli 
na  gruncie (przy braku zacienienia). 
W  takim przypadku dobrze było-
by przewidzieć potencjalne zmiany 
na  sąsiadującej działce oraz wziąć 
pod uwagę zabezpieczenie kabli 
przesyłowych.

Jeśli koło domu stoi garaż lub inny 
budynek, zapis programu „Mój Prąd” 
umożliwia instalację paneli na  da-
chach tych budynków pod warun-
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kiem, że  energia elektryczna trafi 
do  budynku mieszkalnego, na  który 
przeznaczone jest wsparcie. Niektó-
re firmy oferują panele dwustronne, 
które wykorzystują promieniowanie 
rozproszone do produkcji prądu. Po-
wierzchnia zajmowana przez pane-
le wyniesie około 4,5 m2 na  każde  
1 kWp ich mocy. Instalacje do   
50 kWp nie wymagają zezwoleń bu-
dowlanych lub koncesji.

Urządzenia dodatkowe
Przy zamontowaniu instalacji PV, 
konieczne będzie podłączenie falow-
nika oraz licznika dwukierunkowe-
go. Licznik jest instalowany przez 
dostawcę prądu (np. PGE, Tauron), 
po podpisaniu umowy na odpowied-
nią taryfę, regulującą sprzedaż prądu 
z  instalacji PV do  sieci. Falownik 
jest zwykle instalowany przez firmę 
zakładającą instalację PV. Należy 
go dobrać tak, aby pracował możli-
wie blisko 100% mocy nominalnej. 
Niedociążenie spowoduje bowiem 
spadek efektywności przekształcenia 
energii DC z  instalacji PV na  AC 
w sieci użytkowej. 

Energia w magazynie
W tej chwili za każdy oddany do sie-
ci energetycznej 1 kWh odzyskamy 
tylko 0,8 kWh. System magazyno-
wania energii elektrycznej pozwolił-
by na dalsze zwiększenie niezależno-
ści energetycznej. Koszt systemu jest 
znaczący, jest to dodatkowo około 
70% wartości przy instalacji 5 kWp 
oraz 45% instalacji 10 kWp. Jednak 
z czasem koszt się zwraca. Magazyn 
energii zaopatrzy dom w prąd nawet 
w sytuacji utraty napięcia zewnętrz-
nej sieci energetycznej, co nie jest 
gwarantowane przy  standardowym 
rozwiązaniu. Zbliża się jednak zna-
cząca zmiana, Ministerstwo Klima-
tu planuje zrezygnować z  systemu 
wymiany 0,8 za  1 kWh. W  zamian 
dostawcy będą kupować energię i od-
sprzedawać ją według swoich stawek. 
Jeśli planowane zmiany wejdą w ży-
cie, po 2022 roku akumulatory ener-
gii mogą okazać się znacznie bardziej 
atrakcyjnym rozwiązaniem.

Koszt instalacji
Przeciętny koszt instalacji dla domu 
z 4-osobową rodziną to około 25-35 
tysięcy zł, przed odliczeniem dofi-
nansowania oraz ulgi termomoder-
nizacyjnej (można skorzystać z  ulgi 
podczas wnioskowania o  dofinan-
sowanie „Mój Prąd”. Ulga zostanie 
wtedy pomniejszona o  kwotę dofi-
nansowania. Należy jednak pamiętać, 
że  ostateczna cena zostanie ustalo-
na przez firmę instalacyjną dopiero 
po sprawdzeniu lokalizacji instalacji.

Czy się opłaca?
Na przykładzie istniejącej instalacji 
o  mocy 9 kWp o  wartości 34  800 
zł (23  900 zł po  uzyskaniu dopłaty 
i ulgi), przy oddaniu około 50% ener-
gii do sieci, zwrot nastąpił po 5 latach 
(w porównaniu do  zakupu energii 
wyłącznie od dostawcy). Oznacza to, 
że po 5 latach instalacja przynosi wy-
łącznie zysk pomniejszony o  koszty 
przeglądów i napraw. 

Większość instalacji posiada przy-
najmniej 2 lata gwarancji na  wyko-
nanie. Panele czy inwerter często 
mają gwarancję na 5-10 lat, a wysoka 

Przykład wykorzystania światła odbitego przy panelach dwustronnych. 
Fot. Zdzisław Ginalski

skuteczność samych paneli jest zwy-
kle gwarantowana przez co najmniej 
25 lat. Instalacje nie posiadają rucho-
mych elementów i  są dobrze izolo-
wane w  aluminiowych elementach. 
Odpowiednio zadbana instalacja 
zachowa skuteczność przez wiele lat, 
a to pozwoli uniknąć (częściowo lub 
całkowicie) rosnących kosztów ener-
gii elektrycznej.

W grupie moc
Obszary wiejskie mogą także zain-
westować we  wspólne projekty, jak 
stworzenie farmy słonecznej. Przy-
kładem jest Klaster: Energia Doliny 
Zielawy – Wisznica, na lubelszczyź-
nie. To inwestycja za 7,8 mln złotych, 
o powierzchni 1 ha i mocy 1,4 MWp. 
Otrzymała niemal 50% wartości in-
westycji w dotacji od „Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na  lata 2007–2013 
oraz 1,4 mln w zwolnieniu z podatku. 
Energia dostarczana jest do 4 gmin. 
Zapewniła ona gminom źródło nie-
emisyjnej energii, dodatkowo spółka 
zamierza poszerzyć inwestycję o bio-
gazownię oraz magazyn energii. 

Maksymilian Żaba, DODR


