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WSTĘP 
Co powienieś wiedzieć o fotowoltaice: 
  
1. Jak działa instalacja fotowoltaiczna? 

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. 

Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd 

przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać 

na bieżąco, magazynować albo sprzedawać - w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. 

 

2. Gdzie można zamontować panele fotowoltaiczne? 

Wszędzie tam, gdzie będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Optymalny jest dach 

skierowany na południe, nachylony pod kątem 35°. Panele mogą być instalowane na własnych wysięgnikach, 

ogrodzeniach i innych strukturach. Możliwa jest również instalacja naziemna.  

 
3.  Jakie jest optymalne ułożenie paneli fotowoltaicznych? 

 

  Kąt pod jakim będą pochylane moduły zarówno w instalacji dachowej jak i naziemnej, zależy od dwóch 

czynników: okresu pracy instalacji w ciągu roku oraz technicznych możliwości montażu. Gdy warunki techniczne 

będą na to pozwalać, mikroinstalacje podłączone do sieci zawsze będą ustawiane w kierunku południowym pod 

kątem 25-35° . Przy takim ułożeniu ilość wyprodukowanej energii, będzie największa. 

 
4. Czym się różnią panele polikrystaliczne od paneli monokrystalicznych? 

Panele monokrystaliczne są ciemne i jednolite (jednobarwne), ogniwa mają kształt kwadratów o ściętych 

bokach i są wykonane z monolitycznego kryształu krzemu. Ten typ modułów PV charakteryzuje się największą 

sprawnością (ok 18%) oraz najwyższym wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród 

powszechnie dostępnych modułów. Zazwyczaj jest także najdroższy w przeliczeniu na wat zainstalowanej mocy. 

Ogniwa tworzące moduł polikrystaliczny wyprodukowane są z krzemu polikrystalicznego (wykrystalizowanego 

w postaci wielu monokryształów). Zazwyczaj ogniwa polikrystaliczne mają jasnoniebieską barwę z widocznymi 

krawędziami kryształów. Zawsze mają kształt kwadratu lub prostokąta, co wynika z technologii produkcji. Ten typ 

charakteryzuje się nieco niższą sprawnością i wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury od modułu 

mono. Moduły polikrystaliczne są także tańsze w przeliczeniu na wat zainstalowanej mocy. 
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5. Jakie występują rodzaje instalacji fotowoltaicznych? 
 

  Wyprodukowaną energię w instalacji fotowoltaicznej możemy gromadzić nadwyżki w akumulatorach lub 

pominąć magazyny energii, przyłączyć instalację do sieci  elektroenergetycznej i odsprzedawać nadmiar 

wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej lub w całości zużywać na potrzeby własne. Właśnie ze względu 

na sposób wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej wyróżnia się dwa typy instalacji: 

On-grid - System fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z 

kolei przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny 

zarabiał sam na siebie. W skład takiego systemu wliczamy: panele fotowoltaiczne, inwerter, okablowanie, 

zabezpieczenia oraz licznik produkcji i zużycia prądu. Systemy off-grid to systemy wyspowe działające poza 

publiczną siecią elektroenergetyczną. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest 

magazynowana w odpowiednich akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Rozwiązanie to sprawdza 

się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione 

ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub 

nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie. W skład takiej instalacji wchodzą: 

panele fotowoltaiczne, inwerter, regulator ładowania, akumulator, obciążenie oraz okablowanie wraz z 

zabezpieczeniami. Działając poza siecią energetyczną, możliwe jest także zbudowanie sieci hybrydowej, która 

może funkcjonować zarówno wyspowo jak i sieciowo. 

 

6. Ile energii elektrycznej w ciągu roku produkują panele fotowoltaiczne? 

 

  W Polsce można przyjąć, że dla instalacja skierowana na południe o mocy 1 kWp wytworzy około 900-

1100 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy bezpośrednio od 

ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny. Na ilość 

wyprodukowanej energii ma wpływ miejsce bez zacienień, kąt oraz kierunek ułożenia modułów, a także sprawność 

zastosowanych urządzeń. 

 

7. Czym się różnią kolektory słoneczne („solary”) od paneli fotowoltaicznych? 

 

  Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne urządzenia, pomimo iż oba wyglądają podobnie i 

korzystają z energii słonecznej. Panele fotowoltaiczne służą do produkcji prądu, czyli zamieniają energię 

promieniowania słonecznego (konwersję) na energię elektryczną. Kolektor natomiast używa energii słonecznej 

(ciepła) do podgrzania płynu (np. wody). 
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8. Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć instalację fotowoltaiczną? 

 

  Tak, Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek podłączyć naszą inwestycję do 30 dni od 

zgłoszenia zakończenia prac montażowych.  

 

9. Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem instalacji do sieci? 

 

  Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora. Właściciele 

mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych oraz z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. 

Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, 

zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi. 

 

10. Jak długo działa fotowoltaika? 

 

  Panele fotowoltaiczne mają bardzo długi czas użytkowania, a gwarancja mocy na produkcję na poziomie 

min. 80 % sprawności początkowej to już standard w branży. 

 

11. Czym jest system opustów? 

  System opustów, czyli system magazynowania i rozliczania energii elektrycznej z Zakładem 

Energetycznym (Tauron, Enea, Energa, PGE, RWE. Nie jest istotne, czy energię wyprodukowaliśmy w ciągu dnia i 

wykorzystaliśmy na bieżąco czy też pobierzemy ją z ZE w nocy. Nadwyżki energii oddawane do sieci będą 

rozliczane na rachunku za energię kupowaną z sieci. Dla instalacji o mocy od 0 do 10 kW obowiązuje 

wskaźnik 1:0,8 tj. jeżeli wyprodukujemy i oddamy do sieci np. 1.000 kWh odbierzemy 8.00 kWh. Dla instalacji o 

mocy powyżej 10 kW wskaźnik ten to 1:0,7. 

 

12. Jak są naliczane opłaty dystrybucyjne? 

 

  Opłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej są pobierane od całej ilości energii 

dostarczonej do odbiorcy końcowego.  W przypadku, gdy na danym punkcie poboru Klient pobrał 1500 kWh, a 

oddał do sieci 1000 kWh, opłaty dystrybucyjne w przytoczonym przykładzie zostaną naliczone od faktycznie 
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pobranej ilości energii tj. 1500 kWh. 

 

13. Czy instalacja będzie działać przy częściowym zacienieniu? 

Instalacje fotowoltaiczne mogą produkować energię także przy częściowym wystawieniu na słońce, 

korzystają z promieniowania odbitego i rozproszonego. Jednak wówczas ich sprawność znacznie spada, co 

wydłuża okres zwrotu kosztów całej instalacji. Optymalnie jest ustawić instalacje tak aby nie była zacieniona. 

14. Czy moduły fotowoltaiczne należy odśnieżać? 

 

  Moduły całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii, ale odpowiedni kąt nachylenia paneli sprawia, 

że śnieg zsuwa po nich. W miesiącach zimowych (grudzień-styczeń) instalacja produkuje ok 25% energii w 

porównaniu do miesięcy letnich (maj-sierpień). Dlatego też śnieg zalegający nawet przez dwa miesiące (od 

początku grudnia do końca stycznia) spowoduje spadek produkcji energii jedynie o 6% w skali całego roku.  
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INFORMACJE  OGÓLNE 
 

Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi 

Adres  obiektu : ul. Sienkiewicza 38, 90-009 Łódź 

Audyt sporządził : mgr inż. Paweł Kunicki – Audytor Efektywności Energetycznej 

nr wpisu 11609  

Nazwa projektu : Elektrownia PV, On-gird ( połączona z siecią elektroenergetyczną OSD ) 

Nr projektu : 40/AR/ALL 

Rodzaj elektrowni PV : nadachowa 

 

Audyt fotowoltaiczny jest dokumentem opisującym uwarunkowania techniczno-ekonomicznej inwestycji, 

której to rezultatem jest dobór wielkości i rodzaju instalacji fotowoltaicznej dla Inwestora.  

Specjaliści na podstawie oględzin i pomiarów obiektu dokonali obliczeń związanych z możliwością 
wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródło energii jakim jest instalacja 

fotowoltaiczna bezpośrednio w obiekcie należącym do Inwestora. 
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PODSTAWOWE ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 

1. Panele fotowoltaiczne  

2. Inwerter sieciowy 

3. Konstrukcja modułowa  

4. Okablowanie – systemy łączeniowe 

 

 

Ad. 1 Panele fotowoltaiczne 
 

 

  

  Budowa panelu fotowoltaicznego 
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Moduł fotowoltaiczny to podstawowy element budowy elektrowni fotowoltaicznej. Zadaniem modułu 

fotowoltaicznego jest zamiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci 

prądu stałego. Ze względu na technologię i budowę moduły fotowoltaiczne dzielimy na cienkowarstwowe 

i klasyczne z krzemu krystalicznego. 

Moc modułu zależy od ilości, mocy i czułości spektralnej wbudowanych w niego ogniw oraz od 

powierzchni czynnej modułu. Ogniwa znajdują się pomiędzy dwoma foliami EVA lub TPO 

zabezpieczającymi przed działaniem czynników zewnętrznych. Od strony zewnętrznej dodatkową 
warstwę ochronną stanowi tafla nisko żelazowego, hartowanego szkła. Struktura szkła poprawia 

przepuszczalność fotonów promieniowania słonecznego, minimalizując odbicie promieniowania 

słonecznego od szkła. Folia tylna kompozytowa ma za zadanie zwiększenie odporności modułu na 

warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Moduł zabudowany jest w ramie aluminiowej. 

Projektowane panele fotowoltaiczne to panele polikrystaliczne charakteryzujące się najwyższym 

wskaźnikiem uzysku energetycznego z powierzchni panelu do ceny jednostkowej za Wp .Oferowane 

panele fotowoltaiczne posiadają 10 lat gwarancji uzysku sprawności na poziomie 90% oraz 25 lat 

gwarancji na uzysk sprawności na poziomie 80%. 
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Standardy jakie spełniają panele fotowoltaiczne  

 

 Certyfikat ISO 9001:2008- System Zarządzania Jakością w Zakresie Projektowania I Produkcji 

Modułów Fotowoltaicznych  

 Certyfikat ISO 14001:2004  - System Zarządzania Środowiskowego  

 Certyfikat IEC 61215:2005 – Cyklowanie temperatury – sztuczne starzenie ; Cyklowanie 

wilgotności powietrza  

 Certyfikat IEC 61730:2005 – Klasa A z certyfikatem FI przyznanym przez TUV Reinland – 

stopień ochrony IP 67 

 Zgodność z CE – Panele spełniają wymogi jakościowe Unii Europejskiej  

 Gwarancja sprawności – 90% udzielana na pierwsze 10 lat użytkowania , oraz 80% udzielana na 

kolejne lata, do 25 roku użytkowania  

 Certyfikat UL 1703  
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STC – Standardowe warunki testowania 

a. Maksymalna moc znamionowa [Pmax]  : 300 Wp 

b. Napięcie obwodu otwartego [Uoc] :39,4 V 

c. Prąd zwarciowy [Isc] : 9,97 A 

d. Maksymalne napięcie znamionowe [Umpp] : 31,2 V 

e. Maksymalny prąd znamionowy [Impp] : 9,63 A 

NOTC – Nominalna robocza temperatura 

a. Maksymalna moc [Pmpp]  : 220 Wp 

b. Napięcie obwodu otwartego [Uoc]  : 36,3 V 

c. Prąd zwarciowy [Isc] : 8,07 A 

d. Maksymalny prąd znamionowy [Impp] : 7,72 A 

 

Dane techniczne 

• Wymiary pojedynczego ogniwa [mm]  : 156 X 156 

• Ilość ogniw w module [szt.] : 60 

• Wymiary modułu [mm]  : 1660 X 990 

• Waga modułu [kg] : 20 

• Puszka przyłączeniowa certyfikowana przez TUV Rheinland stopień ochrony IP 67 

• Zakres temperatury pracy [oC] : - 40 do + 85oC 

 

 

Oferowane panele fotowoltaiczne spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Polskie i 

Europejskie Normy  
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Ad. 2 Inwerter /Falownik 

 

Falownik jest najważniejszym z elementów instalacji fotowoltaicznej. Jego zadaniem jest zamiana 

prądu stałego, produkowanego przez moduły, na prąd zmienny, zsynchronizowany z siecią energetyczną. 
Duża ilość rodzajów falowników, powoduje, że decyzję, jaki falownik zastosować w instalacji 

powinniśmy pozostawić projektantowi. Na rynku spotykamy falowniki z transformatorem, 

beztransformatorowe, jedno lub trzyfazowe, centralne i łańcuchowe, posiadające jeden lub więcej 

niezależnych wejść MPPT oraz mikrofalowniki tzw. modułowe. Jest  więc w czym wybierać. Potrzeba 

sporej wiedzy, aby dobrze dopasować falownik do instalacji.  Falownik solarny powinien 

charakteryzować się wysoką sprawnością i zgodnością z wszystkimi typami modułów PV. Sprawność 
falownika jest bardzo ważnym parametrem, gdyż pozwala uzyskać maksimum energii z paneli. 

Najlepsze falowniki małych mocy osiągają sprawność 97%, z kolei falowniki większych mocy są w 

stanie osiągnąć 98% sprawności. Jeżeli porównujemy falowniki po sprawności, należy to czynić po 

średniej sprawności ważonej dla różnego obciążenia falownika. Sprawność ta zawsze powinna być w 

karcie katalogowej pod nazwą sprawności EURO. Niezależnie od typu falownika można zauważyć, że 

jego sprawność gwałtownie spada przy obciążeniach mniejszych niż 20–25% mocy nominalnej. Dobór 

falownika głównie polega na tym, aby instalacja wyprodukowała jak najwięcej energii przez cały okres 

jej żywotności (moduły szacowane są na 25 lat, falowniki – około 20). Biorąc pod uwagę stopień 
degradacji modułu oraz współczynniki sprawności falownika przy częściowym obciążeniu – pożądanym 

jest wręcz dobór dużo mniejszego falownika do instalacji. Literatura podaje różnie stopień 
przewymiarowania – 20%; 25%; (NOCT). Wybór falowników jest również determinowany wielkością i 
konfiguracją instalacji. Jeżeli inwestycja jest duża, rzędu kilkuset kilowatów czy megawatów, można 

wybrać falownik centralny, do którego podłączona jest cała instalacja. Takie rozwiązanie pozwala 

obniżyć jednostkowe koszty zakupu falownika. Innym rodzajem są falowniki łańcuchowe, 

współpracujące z kilkoma szeregami modułów. W oparciu o te falowniki można budować małe, średnie 

jak i duże instalacji PV. Najrzadziej stosowane są mikrofalowniki, które współpracują z pojedynczymi 

modułami. Jest to nowe rozwiązanie, które nie jest tanie, lecz istotnie pozwala obniżyć negatywne skutki 

zacienienia instalacji.  

Projektuje się inwertery Grupy SMA, która jest  światowym liderem w zakresie technologii 

fotowoltaicznych i produkcji energii elektrycznej ze słońca, firma SMA wprowadza nowe standardy w 

zakresie rozproszonych i sterowanych cyfrowo elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Innowacyjne rozwiązania do systemów fotowoltaicznych każdej wielkości oraz najwyższy poziom usług 

Grupy SMA  pomaga swoim na całym świecie w zwiększeniu poziomu autonomii energetycznej. 
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Zainstalowana przez firmę SMA na całym świecie moc 65 GW jest dowodem najwyższej efektywności i 

sukcesu własnych rozwiązań dla instalacji fotowoltaicznych każdej wielkości , klasy mocy i specyfikacji 

sieci energetycznej. 35- letnie doświadczenie firmy SMA w branży fotowoltaicznej zdobyte dzięki 

zdobyte zaangażowaniu 3000 pracowników firmy SMA w 20 krajach jest najlepszym poświadczeniem 

najwyższej jakości oferowanych produktów i rozwiązań. Każdy z inwerterów firmy SMA posiada 

oprogramowanie pozwalające na zdalny dostęp do monitorowani instalacji fotowoltaicznej z dowolnego 

miejsca na ziemi. 

Ad. 3. Konstrukcja modułowa 

 

Oferuje się systemy montażowe (konstrukcje modułowe) polskiej firmy Energy5 Sp. z o.o. z Gostynina.  

Konstrukcje dachowe firmy Energy 5 wykonane są z wysokiej jakości profili systemowych 

aluminiowych, które w połączeniu z zaawansowaną technologią produkcji pozwalają stworzyć produkty 

gwarantujące wieloletnią wytrzymałość i bezproblemową eksploatację. Wszystkie elementy złączne 

wykonane są ze stali nierdzewnej. Taki rodzaj połączenia jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku 

konstrukcji narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zapewniając doskonałą 
odporność na korozję. Różnorodność dostępnych systemów dachowych poparta wieloletnim 

doświadczeniem firmy Energy5 Sp. z o.o. pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdej inwestycji. 

W ofercie firmy znajdują się konstrukcje przeznaczone na dachy płaskie (systemy inwazyjne i 

bezinwazyjne) oraz mocowania dedykowane na dachy skośne pokryte dachówką: ceramiczną, łupkową, 
karpiówką, blachodachówką, blachą rąbek, oraz blachątrapezową. Wszystkie oferowane rozwiązania ze 

względu na niewielką ilość poszczególnych komponentów pozwalają na łatwy i szybki montaż. 

Produkty firmy Energy5 Sp. z o.o. są wytwarzane w procesie produkcyjnym nadzorowanym 
przez Zakładową Kontrolę Produkcji certyfikowaną przez Instytut Techniki Budowlanej. 
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Ad. 4. Okablowanie – systemy łączeniowe 
 

 

 

 

 

Oferuje  się  złącza do zastosowań fotowoltaicznych PV-Stick z przyłączem PUSH INfirmy Weidmüller 

Interface GmbH & Co. KG 

 

System fotowoltaiczny jest tak dobry, jak jego najmniejsze elementy, zaczynając od połączeń, które 

muszą wiele wytrzymać: wiatr, słońce i ekstremalne wahania temperatury. Złącza powinny nie tylko 

spełniać najwyższe standardy jakości, ale być również łatwe w obsłudze. Produkty z oferty Weidmuller 

odpowiadają takim wymaganiom! 

  
Niezależnie od tego, czy wybierze się tradycyjne połączenia zaciskowe czy innowacyjne zaciski PV-Stick 
w technologii Push-In, złącza są bardzo łatwe w obsłudze i szybkie w instalacji. 
 
Poprzez odpowiednie inwestycje, można zapewnić niezawodne działanie i trwałość. W elektrowniach 
fotowoltaicznych, które muszą wytrzymać duże obciążenia, niezawodność nawet najmniejszych 
elementów jest szczególnie ważna. Zła realizacja połączeń szybko prowadzi do awarii, przestojów 
produkcyjnych i w konsekwencji generuje znaczne dodatkowe koszty. Współpraca z doświadczonym 
partnerem, oferującym nawet najmniejsze elementy systemu o sprawdzonej jakości, pozwala 
zminimalizować ryzyko. 
 

Szybciej znaczy lepiej. Ta maksyma jest również prawdziwa dla okablowania instalacji fotowoltaicznych. 

Poręczne łączniki dobrze leżą w dłoni nawet w temperaturach poniżej zera i mogą być łatwo i szybko 

montowane bez konieczności stosowania narzędzia do zagniatania.  

 

Dlatego nie wymagają stosowania styków zaprasowywanych i narzędzi, a także pozwalają uniknąć 
błędów montażowych. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet 50% czasu potrzebnego do instalacji – bez 

pogorszenia jakości połączeń. Złącza do zastosowań fotowoltaicznych posiadają  aprobatę TÜV i 

spełniają wymagania normy IEC 62852.  
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Technologia „PUSH IN” pozwala na bezpieczne wykonywanie połączeń przy minimalnym nakładzie 

pracy: włóż, obróć: prąd. Kable firmy Weidmüller Interface GmbH & Co. KG to:  

 

•1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN) 

• Technologia PUSH IN 

• Jakość zgodna z normą IEC 62852 

• Ergonomiczna, nagradzana konstrukcja 

• Najszybsze złącze PV z dostępnych na rynku 

• Niezawodność połączenia 

W zakresie okablowania DC oferuje się kable firmy IBC Solar . Kable FLEXISUN  firmy IBC Solar są 
odporne na promieniowanie UV , Ozon , wilgoć są również trudnopalne i można je stosować na zewnątrz 

jak i wewnątrz budynków. Zakres temperatury pracy : - 40oC do + 90oC .  

Instalacja fotowoltaiczna jest zabezpieczona po stronie AC i DC. Zabezpieczenia jakie są stosowane 

podczas montażu instalacji fotowoltaicznej to:  

 Wyłączniki nadprądowe  

 Ograniczniki przepięć  
 Bezpieczniki dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych  

 

W tym zakresie  stosuje się produkty światowego lidera firmy ABB .  

 

 

Nadto każda instalacja fotowoltaiczna jest wyposażona w dwa liczniki energii elektrycznej :  

• Licznik energii elektrycznej znajdujący się w inwerterze  

• Dwukierunkowy licznik energii elektrycznej zamontowany na styku instalacji fotowoltaicznej i 

sieci elektroenergetycznej lokalnego OSD  
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Charakterystyka zapotrzebowania na energię elektryczną – założenia 

podstawowe do planowanej instalacji fotowoltaicznej  

 

Obiekt : Budynek kościoła parafialnego 
 

Okres rozliczeniowy : 12 miesięcy = 5 749,00 kWh energii elektrycznej  

 

Zużycie energii elektrycznej w obiektach Inwestora 

a. Taryfa OSD : C 11 

b. PDE: PLLZED000048029009 

c. Rodzaj instalacji elektrycznej : TN-C 

 Rodzaj umowy zakupu energii elektrycznej : kompleksowa 

 Wolumen zużywanej energii elektrycznej : 5 749 kWh/rok 

 Średnia cena za 1kWh energii elektr. sprzedaż i dystrybucja : 0,95 zł [brutto] 

 Wysokość rocznych rachunków za energię elektryczną : 5 465,55  zł [brutto] 

 

 
Zapotrzebowanie na moc elektryczną  

w budynku kościoła parafialnego 
  

Z informacji przedłożonych przez inwestora wynika, iż w budynku  roczne zużycie energii elektrycznej 
kształtuje się na poziomie 5 749 kWh. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją i audytem oświetlenia 
wiadomo, że stanie istniejącym należy przyjąć następującą strukturę zużycia energii elektrycznej:  
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Źródło: opracowanie własne  

Ze względu na planowaną modernizację oświetlenia tradycyjnego na LED zmniejszy się 

zapotrzebowanie na energię elektryczną z tego tytułu o 4 029 kWh rocznie, stąd projektuje się 

instalację fotowoltaiczną 2,4 kWp. Struktura zużycia energii elektrycznej po modernizacji oświetlenia 

poniżej:  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

89%

11%

Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok]                                                         
- stan istniejący

1. oświetlenie 2. pozostałe

64%

36%

Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok]                                                           
- stan projektowany

1. oświetlenie 2. pozostałe



 

 

ALLANDO sp. z o.o.  

95-080 Tuszyn, ul. Łokietka 17 ; tel. +48 + 48 667 55 26 36, e-mail: info@allando.com.pl ; www.allando.com.pl  

S
tr

o
n

a
1

8
 

 

Podstawowe informacje o projektowanej elektrowni fotowoltaicznej 

Panele fotowoltaiczne ( PV ): 

Monokrystaliczne panele Sharp NU-RD 300  o mocy 300 Wp/szt. 

Inwerter ( PV ) : 

Inwerter sieciowy SMA SB3.0-1AV-41 

Dane techniczne :  

Całkowita liczba paneli ( modułów PV ) :  8 szt. 

Moc szczytowa instalacji :  2,4 kWp 

Inwerter sieciowy SMA SB3.0-1AV-41 – szt. 1 

Współczynnik efektywności:  85,8  % 

Roczny właściwy uzysk energii elektrycznej :  1068  kWh/kWp 

Planowana roczna produkcja :  2.563,39 kWh 
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Prezentacja elektrowni fotowoltaicznej (PV) w obiekcie Inwestora 

Nieruchomość należąca do Inwestora posiada bardzo dobre warunki do produkcji energii elektrycznej ze 

słońca (PV) . Elektrownię fotowoltaiczną proponujemy o mocy 2,4 kWp zlokalizowaną na dachu 

budynku. Z projektowanej elektrowni fotowoltaicznej ( PV) będzie zasilany budynek kościoła. 

Właścicielem gruntu na, którym będzie posadowiona elektrownia fotowoltaiczna jest Parafia. Inwestor 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Budynek kościoła jest objęty formą ochrony 

konserwatorskiej.  

 

Roczna produkcja energii elektrycznej przez elektrownię fotowoltaiczną (PV) w 

zestawieniu z konsumpcją własną energii elektrycznej przez  Inwestora 

Region Polski, w którym znajduje się projektowana elektrownia fotowoltaiczna (PV) charakteryzuje się 

bardzo dobrymi warunkami do produkcji energii elektrycznej ze Słońca (PV) .  

Maksymalne natężenie promieniowania słonecznego docierające do powierzchni Polski sięga 1100 

W/m2 . Jest to wartość, która pozwala na efektywna produkcję energii elektrycznej ze Słońca (PV) . 

Nasłonecznienie – suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie i na jednostkę powierzchni na 

terenie Polski kształtuje się w przedziale 950 – 1050 kWh/m2 . Oznacza to, iż z jednego m2 powierzchni, 

panele fotowoltaiczne (PV)  są w stanie wyprodukować 950 – 1050 kWh energii elektrycznej . 

Usłonecznienie – liczba godzin, podczas których na powierzchnię ziemi padają bezpośrednio promienie 

słoneczne . W Polsce usłonecznienie zawiera się w przedziale 1470 – 1600 godzin/rok .  
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Roczna produkcja energii elektrycznej przez 1 kWp paneli, w zależności od lokalizacji instalacji .  
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Dofinansowanie do elektrowni fotowoltaicznej (PV) 

 

W zakresie inwestycji w fotowoltaikę  oferuje się:  

 Wykonanie Audytu Fotowoltaicznego  

 Wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na prace budowlane  

 Pozyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń i warunków :  

• Sprawdzenie wstępne możliwości przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci 

elektroenergetycznej lokalnego OSD 

• Przygotowanie KIP lub pełnego raportu środowiskowego  

• Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy 

elektrowni fotowoltaicznej (PV) 

• Uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków ( jeśli dotyczy ) 

• Uzyskanie warunków przyłączenia dla elektrowni fotowoltaicznej (PV) do sieci 

elektroenergetycznej lokalnego OSD 

• Podpisanie umowy o przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej (PV) do sieci 

elektroenergetycznej lokalnego OSD 

• Wykonanie i uzgodnienie projektu elektrowni fotowoltaicznej (PV) 

 Napisanie i złożenie wniosku o uzyskanie dotacji do kosztów inwestycyjnych  

 Po pozyskaniu dotacji i uzyskaniu wszystkich pozwoleń – montaż i uruchomienie elektrowni 

fotowoltaicznej (PV)  

 Pozyskanie koncesji na wytwarzanie lub/ i obrót energią elektryczną ( jeśli dotyczy )  

 

Prawne aspekty wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej. Systemy wsparcia . 

Energię elektryczną z Odnawialnych Źródeł Energii  wytwarzać może każda osoba fizyczna lub osoba 

prawna. Prawo energetyczne wprowadza jednak osobne regulacje dla obu grup, potencjalnie 

zainteresowanych wytwarzaniem energii elektrycznej .  

Każda instalacja znajdująca się w obiekcie posiadającym przyłącze elektroenergetyczne, może być typu :  

• on-gird – podłączona do sieci elektroenergetycznej lokalnego OSD  

• off-gird – nie podłączona ( trwale rozdzielona ) do sieci elektroenergetycznej lokalnego OSD  

Instalacja on-gird umożliwia wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej lokalnego OSD nadwyżki 

produkcyjnej energii elektrycznej z źródeł odnawialnych, gdy wytwórca energii elektrycznej nie jest w 

stanie skonsumować nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej .  

Wprowadzenie energii elektrycznej do elektroenergetycznej lokalnego OSD od 1 stycznia 2016 r. 

odbywa się na zasadzie bilansowania energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej . Nadwyżki, które 
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mogą się pojawiać po dokonaniu bilansowania sprzedawane są po ustawowo określonych stawkach. 

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą sprzedawać energię elektryczną do 

elektroenergetycznej lokalnego OSD na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku podmiotów 

gospodarczych wymagana jest do tego koncesja wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

 

Co należy zrobić , aby móc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną we własnej 

elektrowni fotowoltaicznej (PV) ? 

• Kto musi posiadać koncesję ?  

W myśl obowiązującej ustawy Prawo energetyczne , koncesjonowaniu podlega każda działalność 

gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii. 

• Jakie prawa daje koncesja i na jaki okres czasu można ją uzyskać ? 

Jedynie przedsiębiorstwa posiadające koncesję mają prawo żądania zakupu wytworzonej energii 

elektrycznej przez Sprzedawcę z urzędu. Koncesja wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki i może ona obowiązywać aktualnie do 31.12.2030 r. zgodnie z dokumentem Polityka 

Energetyczna Polski . 

• Ile kosztuje koncesja ?  

Do 5 MW mocy elektrycznej wydanie koncesji jest bezpłatne. Nie ma również corocznej opłaty 

skarbowej za posiadana koncesję .  

 

Do czego zobligowany jest lokalny OSD ? 

 
Zgodnie z treścią art. 9a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, Sprzedawca z urzędu ( zazwyczaj 

lokalny OSD ) jest zobowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

9 ust.9 ustawy Prawo energetyczne, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej z Odnawialnych 

Źródeł Energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie 

obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru, o 

którym mowa w art.9p ust. 1 ustawy Prawo energetyczne; zakup ten odbywa się po średniej 

cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim kwartale, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 

18 lit. b ustawy Prawo energetyczne .  

Prawo energetyczne reguluje obowiązki Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz 

Sprzedawcy z urzędu względem podmiotu wytwarzającego energię elektryczną z Odnawialnych 

Źródeł Energii .  
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Rozliczenie z tytułu różnicy ilości energii elektrycznej . 

 

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 14 ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, rozliczenie z tytułu 

różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej 

wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu odbywa się między wytwórcą energii elektrycznej a 

Sprzedawcą zobowiązanym na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wprowadzony 

zapis skutkuje możliwością pobierania równowartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

w danym półroczu ponosząc jedynie koszty jej dystrybucji .  

 

PROJEKT ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ o mocy 2,4 kWp 

 

We wcześniejszej części audytu fotowoltaicznego przedstawiono projekt elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy 2,4 kWp zlokalizowanej na dachu budynku. Dla projektowanej elektrowni 

fotowoltaicznej należy zastosować stawkę VAT = 23% . 
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OŚWIADCZENIE 

o sporządzeniu ekspertyzy budowlanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja niżej podpisany : …………………………………………………………………………………………………………………..                         
                                                            ( imię i nazwisko projektanta ) 

nr uprawnień eksperta  : ………………………………………………………………………………………………………….. 
zamieszkały ul. : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 
1126, z późn.  zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że ekspertyza budowlana opracowana dla: 
 

............................................................. 
( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
Dotycząca : 

Stanu technicznego konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego w ….................z wyliczeniem dopuszczalnych 
maksymalnych obciążeń wynikających z posadowienia na dachu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 
….......... kWp   

 
 ( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Ekspertyza jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

…………………………………… 

          ( czytelny podpis ) 
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Planowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej  

 

Planowana wielkość instalacji fotowoltaicznej 2,4 kWp to 13,20 m2  

Inwestor planuje zainstalować instalację fotowoltaiczną na dachu budynku plebanii. Inwestor dysponuje 

powierzchnią do wykorzystania  ok. 219,00 m2 , na dachu plebanii będzie zamontowana również 

instalacja na jej potrzeby i zajmie powierzchnię 49,3 m2 

 
Audyt fotowoltaiczny sporządził :  

mgr inż. Paweł Kunicki – Audytor Efektywności Energetycznej nr wpisu 11609  
 
 
 

 


