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Wykłady asynchroniczne 

 
Zobacz! Praca na dachu:  http://www.viessmann.edu.pl/dach/ 

hasło:  pracanadachu 

BHP 

http://www.viessmann.edu.pl/dach/
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Zasady organizacji określają zależności między przebiegiem działań  

                                  a ich wynikami.  

 

 

Zasady organizacji mają istotne znaczenie na każdym etapie realizacji 

inwestycji; 

 przy projektowaniu i realizacji budowy; 

od początkowego etapu inwestycji, po jej zakończenie. 

 

 

Zasady organizacji przydatne są przy rozwiązywaniu różnych 

problemów, w których dobra organizacja odgrywa istotną rolę,  

oraz przy podejmowaniu decyzji kierowniczych. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Przestrzeń zorganizowana… 
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Zasady organizacji: 

 

1. Reguła zorganizowanych sił i środków działania (najważniejsza 

zasada organizacji): 

 

racjonalne połączenie sił (tzn. pracowników) i środków działania,  

ma większą wartość użytkową od ich sumy arytmetycznej.  

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

2. Zasada stosowania badań i doświadczeń: 

 

dokładne ustalenie faktów związanych z różnego rodzaju działaniami 

wymaga stosowania badań i doświadczeń; 

 

znajomość tych faktów jest niezbędna do wprowadzania usprawnień  

oraz doskonalenia dotychczas stosowanej organizacji. 

Podstawowe zasady organizacji 



Organizacja robót instalacyjnych 7 

Zasady organizacji: c.d. 

 

3. Zasada normalizacji pracy: 

 

warunki i czynniki nieustabilizowane powinny być możliwie ściśle 

określone – najczęściej przy zastosowaniu metod statystycznych; 

 

określa się normy, sposoby postępowania, zasady organizacji, itp.;  

 

normalizacja jest niezbędna dla kształtowania właściwej organizacji,  

ale uzyskanie odpowiednich efektów uzależnione jest od stopnia 

aktualności norm pracy, które wymagają na ogół częstej aktualizacji.   

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

4. Zasada prowadzenia kontroli: 

 

umożliwia wczesne ujawnianie rozbieżności występujących pomiędzy 

planowanym i rzeczywistym przebiegiem działań (procesów budowlanych) 

oraz wynikami działań. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

5. Zasada optymalnego wyniku: 

 

Wyniki optymalne (efekty optymalne) odpowiadają największym efektom 

pracy, możliwym do uzyskania w określonych warunkach, 

i dlatego należy dążyć do ich osiągnięcia. 

 

W przypadku realizacji procesów budowlanych, np. zwiększenie 

nakładów, skraca czas ich wykonania, ale tylko do pewnej jego wartości, 

tzn. wartości optymalnej. 

Dalsze zwiększanie nakładów nie spowoduje zmniejszenia czasu 

wykonania procesu, a nawet może go wydłużyć. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

6. Zasada ekonomizacji działania: 

 

Osiąganie optymalnych wyników w określonych warunkach  

i przy dysponowanych zasobach  

lub  

uzyskiwanie z góry określonych wyników przy jak najmniejszych 

nakładach. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Pracownik efektywny…. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

7. Zasada podziału pracy: 

 

Określone zadania należy dzielić na proste procesy i powierzać  

je do wykonania zespołom ludzi, pojedynczym osobom lub maszynom. 

 

Dzięki temu podziałowi można szybciej opanować technologię procesów  

o mniej złożony charakterze oraz zwiększyć wydajność i jakość robót. 

 

Praktyczne stosowanie zasady podziału pracy prowadzi do specjalizacji, 

która przy dużym zakresie ilościowym robót poprawia ich parametry 

technologiczne i organizacyjne oraz umożliwia zmniejszenie kosztów 

jednostkowych. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Pracownik z „inicjatywą”…. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

8. Zasada koncentracji (zespalania): 

 

Należy przeciwdziałać zbytniemu rozproszeniu sił i środków produkcji,  

np. na zbyt dużą liczbę – w stosunku do możliwości – placów budowy. 

 

Koncentracja zadań na określonej (ograniczonej) liczbie budów zapewnia 

właściwe wykorzystanie maszyn, urządzeń budowlanych, itp. 

 

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

9. Zasada harmonizacji: 

 

Tym lepsze są wyniki działania, im lepiej są ze sobą skoordynowane  

jego elementy (ludzie, maszyny, urządzenia) oraz przebieg w czasie 

działań współbieżnych. 

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

10. Zasada równomierności i rytmiczności pracy: 

 

Zasada ta zaleca przy działaniach wykonywanych przez ludzi 

równomierność wysiłku i rytm pracy odpowiedni dla organizmu. 

 

Zmienność tempa pracy powoduje szybsze i większe zmęczenie fizyczne  

i psychiczne, co prowadzi do zmniejszenia wydajności oraz jakości 

wyników pracy.   

Podstawowe zasady organizacji 
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Zasady organizacji: c.d. 

 

11. Zasada stosowania rezerw: 

 

W celu zapewnienia zharmonizowanej, ciągłej, równomiernej i rytmicznej 

pracy, należy wyznaczyć i zabezpieczyć odpowiednie wielkości zapasów 

czasu dla poszczególnych procesów technologicznych i rezerw zasobów 

środków produkcji, które są niezbędne do ich wykonania. 

Podstawowe zasady organizacji 
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BUDOWNICZY POWINIEN BYĆ UTALENTOWANY I CHĘTNY DO NAUKI.  
 
ANI BOWIEM TALENT BEZ WIEDZY,  ANI WIEDZA BEZ TALENTU  
NIE MOGĄ STWORZYĆ  DOSKONAŁEGO MISTRZA.  
Marek Witruwiusz Polio 
 

 
Marcus Vitruvius Pollio – rzymski architekt żyjący w I w. p.n.e. Był konstruktorem machin 

wojennych za panowania Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Twórca tzw. człowieka 

witruwiańskiego - wizerunku nagiego mężczyzny wpisanego w okrąg i kwadrat, 

symbolizujące ruch (własną wersję tego wizerunku upowszechnił później Leonardo da Vinci). 

Witruwiusz zasłynął jako autor traktatu "O architekturze ksiąg dziesięć", który powstał 

pomiędzy rokiem 20 p.n.e. a 10 p.n.e., a został odnaleziony dopiero w 1415 roku w bibliotece 

klasztoru St. Gallen w Szwajcarii. Dzieło to jest dzisiaj bezcennym źródłem wiedzy o 

architekturze i sztuce budowlanej starożytnych Greków i Rzymian. Witruwiusz opisuje w nim 

szczegółowo zarówno greckie porządki klasyczne, jak i ich rzymskie odmiany. Opisy były 

uzupełnione odpowiednimi ilustracjami - oryginalne rysunki jednak się nie zachowały. 

Omówione zostały również szeroko zasady stosowane przez Rzymian przy planowaniu miast 

i wznoszeniu budowli.  

Podstawowe zasady organizacji 
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Ekologiczny i niezawodny dojazd do pracy…. 
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W budynku wyróżnić możemy następujące instalacje: 

 wodociągowe – służące do zaopatrywania budynków w wodę zdatną  

    do picia i na potrzeby gospodarcze oraz w wodę do gaszenie pożarów, 

 kanalizacyjne – odprowadzające zanieczyszczone wody poza obręb  

    przebywania ludzi, 

 gazu – zaopatrujące mieszkania w gaz palny służący do gotowania,   

   podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz dla potrzeb grzewczych, 

 centralnego ogrzewania (c.o.) – obejmujące zespół urządzeń  

   do jednoczesnego ogrzewania większej liczby pomieszczeń  

    z centralnego źródła ciepła, 

 ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – dostarczające do pomieszczeń  

    ciepłą wodę użytkową przygotowaną centralnie lub lokalnie, 

 wentylacyjne i klimatyzacyjne – zapewniające wymianę powietrza  

    w pomieszczeniach w żądanej ilości i jakości, 

 do odprowadzania spalin – zapewniające ich usunięcie na zewnątrz  

    budynku, 

 instalacje elektryczne – do zasilania odbiorników energii elektrycznej. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Instalacje w budynku 

 

Od ich prawidłowego zaprojektowania, wykonania i eksploatowania zależy 

bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. 

 

Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy, znajomość przepisów  

i instrukcji z zakresu BHP to podstawowe wymagania, od których 

zależy bezpieczeństwo pracowników wykonujących instalacje,  

ich zdrowie, a nawet życie. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Miejsce pracy i warunki pracy 

 

Bezwzględnie należy: 

 

 stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej przewidziane  

    dla danego rodzaju czynności, 

 

 posługiwać się sprzętem i narzędziami zgodnie z instrukcją użytkowania,  

    po sprawdzeniu stanu ich technicznej sprawności, 

 

 przestrzegać przepisy BHP, p.poż. i ochrony środowiska, 

 

 wszelkie zagrożenia lub nieprawidłowości powinny być argumentem  

    do natychmiastowego przerwania pracy. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Miejsce pracy i warunki pracy; c.d. 

 

 

Każda osoba przystępująca do pracy powinna zostać zapoznana  

z zakresem robót oraz zaopatrzona w odzież roboczą i sprzęt 

ochrony indywidualnej,  

a w przypadku nagłego wypadku powinna znać i umieć zastosować 

zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Jak zorganizować ciepłą wodę ? - elektryczny podgrzewacz 

przepływowy… 
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Miejsce pracy i warunki pracy; c.d. 
 

Należy: 
 

 znać i stosować przepisy i zasady BHP, 
 

 wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, 
 

 stosować się do wydawanych poleceń i wskazówek przełożonych, 
 

 dbać o stan maszyn, narzędzi i sprzętu, 
 

 dbać o porządek i ład na stanowisku pracy, 
 

 stosować odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej  

    i zbiorowej, 
 

 posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  

    do wykonywania czynności zawodowych, 
 

 niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku  

    lub zagrożeniu oraz ostrzec współpracowników o grożącym  

    niebezpieczeństwie. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Miejsce pracy i warunki pracy; c.d. 
 

Aby praca przebiegała poprawnie i nie stanowiła zagrożenia  

dla wykonujących ją osób, wszystkie czynniki z nią związane  

powinny współgrać ze sobą, być zoptymalizowane, wygodne, 

bezpieczne,  powinny zapewniać komfort psychiczny i fizyczny. 

Organizacja stanowiska pracy 

Rys. Czynniki wpływające na sposób wykonywania pracy. 
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Miejsce pracy i warunki pracy; c.d. 
 

W pomieszczeniach, w których odbywa się praca, należy zapewnić: 
 

 oświetlenie naturalne i sztuczne, 
 

 urządzenia utrzymujące właściwą temperaturę wewnętrzna w okresie  

     obniżonych temperatur, 
 

 odpowiednią wymianę powietrza, 
 

 zabezpieczenie przed wilgocią, 
 

 zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami, 
 

 odpowiednie wymiary pomieszczenia, 
 

 zabezpieczenie przed szkodliwymi wyziewami, gazami, pyłami, 
 

 prawidłową ewakuację, 
 

 właściwą odporność ogniową elementów. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Bezpieczna praca… 
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Zagrożenia 
 

Zagrożenia występujące podczas pracy można podzielić na dwie 

podstawowe grupy: 

 

czynniki niebezpieczne (urazowe), które działając na człowieka  

mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy): 
 

 zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, 
 

 zagrożenia elementami wystającymi i ostrymi, 
 

 zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi, 
 

 zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, 
 

 zagrożenia poparzeniem, 
 

 zagrożenia pożarem lub wybuchem. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Zagrożenia; c.d. 
 

Zagrożenia występujące podczas pracy można podzielić na dwie 

podstawowe grupy: c.d. 

 

czynniki szkodliwe i uciążliwe działające na osoby wykonujące prace 

przez dłuższy okres i mogące spowodować obniżenie sprawności 

fizycznej, psychicznej, bądź zmiany w stanie zdrowia: 
 

 czynniki fizyczne: hałas, wibracja, pyły i wyziewy, 
 

 czynniki chemiczne: substancje drażniące, uczulające, rakotwórcze  

   (w zależności od drogi działania: przez drogi oddechowe, przez skórę  

   i drogi śluzowe, przez przewód pokarmowy), 
 

 czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, drobne 

    wielokomórkowce, 
 

 czynniki psychologiczne: obciążenia fizyczne i psychonerwowe. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Zagrożenia; c.d. 
 

Niebezpieczeństwo przy pracach montażowych instalacji powodują 

prace ręczne i mechaniczne przy użyciu narzędzi, elektronarzędzi, sprzętu  

do lutowania, spawania, zgrzewania, prace na rusztowaniach,  

a także prace pomiarowe np. wytyczające trasy przewodów. 

 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe również mogą wystąpić podczas prac 

związanych z wykonywaniem instalacji. Należy dbać o to, by ograniczać  

je do minimum. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Stanowisko pracy 
 

Przed przystąpieniem do robót należy przygotować stanowisko robocze,  

a przede wszystkim: 
 

 uporządkować zalegające odpady materiałowe i przedmioty utrudniające  

    chodzenie i pracę, 
 

 przygotować odpowiednią ilość i ułożyć materiały budowlane  

    i instalacyjne, 
 

 przygotować i sprawdzić stan narzędzi, sprzętu i urządzeń, 
 

 sprawdzić jakość wykonanych rusztowań i pomostów w sytuacji,  

    gdy prace wykonać należy z ich wykorzystaniem, 
 

 zadbać o właściwe rozmieszczenie materiałów, narzędzi i urządzeń. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Stanowisko pracy; c.d. 
 

Narzędzia używane przy robotach instalacyjnych powinny być zdatne  

do użytku, nieuszkodzone, codziennie starannie oczyszczone  

i konserwowane. 
 

Przy ręcznym wykonaniu bruzdy lub przejścia przez ścianę należy 

założyć okulary ochronne, rękawice i wyznaczyć wzdłuż ściany strefę 

niedostępną dla osób trzecich. 
 

Podczas obróbki mechanicznej należy bezwzględnie przestrzegać 

zasad użytkowania urządzeń oraz podanych w instrukcjach obsługi 

sposobów podłączenia ich do sieci elektrycznej. Nie wolno użytkować 

sprzętu bez przewidzianych przez producenta osłon. 
 

Instalacje powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 

techniczną, wytycznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych, 

wymaganiami Prawa Budowlanego i innych dokumentów prawnych 

obowiązujących w tym zakresie. 

Organizacja stanowiska pracy 
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Instalator to też artysta… 
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Instalator to też artysta… 

Organizacja przykłady 
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Instalator to też artysta… 

Organizacja przykłady 
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Podkład budowlany, przedstawiający rzut poziomy kondygnacji  

z wrysowaną instalacją, jak i rozwinięcie instalacji w pionie lub ich 

aksonometria określają przebieg przewodów na przegrodach 

budowlanych, rozmieszczenie armatury i urządzeń. 

 

Korzystając z odpowiednich narzędzi do pomiaru długości i wysokości, 

właściwie odczytując rysunki na podkładach budowlanych (uwzględniając 

skalę tych rysunków), zaznaczyć należy na przegrodach budowlanych 

przebieg rur, miejsca przejść przez przegrody budowlane i montażu 

armatury. 

 

Podstawowymi narzędziami służącymi do wyznaczania i odmierzania 

trasy instalacji, wskazywania miejsc mocowania uchwytów, przejść przez 

przegrody budowlane i miejsc montażu armatury i urządzeń instalacji są: 

liniał, taśma miernicza, sznur traserski, poziomnica. 

Prace montażowe 
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Trasowanie jest to zaznaczanie na powierzchni ścian, stropów i sufitu linii 

prowadzenia odcinków prostych instalacji, miejsc wykonania gięć i przejść 

przez przegrody. 
 

Rozróżniamy pojęcia długości montażowej i rzeczywistej przewodów. 
 

Różnicę między nimi obrazuje  

rysunek obok: 

Prace montażowe 
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Przed przystąpieniem do prac należy ustalić zapotrzebowanie 

materiałowe niezbędne do zrealizowania założonego zakresu prac.  

 

Jest to warunek właściwej organizacji robót.  

 

Sporządzenie zestawień materiałów wykonuje się dla określonego rodzaju 

prac czy fragmentów instalacji, rzadziej dla całości robót  

budowlano – instalacyjnych.  

 

Zestawienie powinno zawierać wykaz potrzebnych materiałów  

oraz ich ilości. 

Prace montażowe 
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W celu sporządzenia zapotrzebowania materiałowego należy wykonać 

przedmiar robót, czyli obliczyć ich ilość na podstawie dokumentacji 

technicznej. 

 

Obliczeń dokonuje się na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 

lub innych Katalogów Normatywnych, które uwzględniają ubytki 

materiałów w procesie technologicznym.  

 

Zestawienie materiałowe rozpoczyna się od materiałów podstawowych,  

a następnie pomocniczych. 

 

Zużycie materiałów pomocniczych, nie wymienionych w KNR, używanych 

do wykonania danego elementu robót, określa się procentowo od wartości 

materiałów wymienionych w tablicy. Wielkość wskaźnika procentowego 

materiałów pomocniczych jest różny w zależności od pozycji 

kosztorysowej. 

Prace montażowe 
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Przykładowy przedmiar prac przygotowawczo – instalacyjnych instalacji 

gazowej: 

Prace montażowe 
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Warunki transportu i przechowywania 

 

Sprzęt i urządzenia należy transportować w oryginalnym opakowaniu 

producenta, zgodnie z umieszczonymi na nim znakami i zaleceniami.  

 

Nie rzucać, nie przewracać, nie piętrować opakowań z nalepką szklanego 

kieliszka.  

Opakowane urządzenia przemieszczać na środki transportu za pomocą 

wózków widłowych lub podnośników palet.  

 

Urządzenia przechowywane na wolnym powietrzu powinny  

być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.  

 

Po rozpakowaniu urządzenia należy przenosić pojedynczo przez minimum 

dwie osoby. 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 

 

Urządzenia bez specjalnych oznaczeń można przenosić w dowolnej 

pozycji (w pionie lub płasko) chwytając dłońmi lub pasami transportowymi 

(parcianymi) za obudowę urządzenia.  

 

Nie należy stosować do przenoszenia materiałów, które mogą uszkodzić 

(porysować) powierzchnię urządzeń (stalowe linki, łańcuchy, haki, itp.).  

 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby zabezpieczyć urządzenia 

przed upadkiem, zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 

 

Kolektory i ogniwa fotowoltaiczne, na czas transportu na dach  

i ich montażu, należy zabezpieczyć przed upadkiem (zsunięciem  

się z dachu). 
 

Na dach kolektory i ogniwa fotowoltaiczne  

należy dostarczyć podnośnikiem lub wciągając  

je za pomocą krążka linowego, zabezpieczając  

je przed upadkiem, zarysowaniem i innymi  

uszkodzeniami.   

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 

 

Krążek linowy: 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 

 

Wciągarka dekarska: 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 
 

Wciągarka linowa: 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 
 
W przypadku paneli fotowoltaicznych nie można opierać się na szklanej 

powierzchni gdyż może to spowodować mikropęknięcia. 

 

W żadnym wypadku nie należy chwytać lub przenosić kolektorów 

słonecznych za króćce, gdyż może to doprowadzić do ich deformacji. 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 
 
Turbina wiatrowa: 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 
 
Turbina wiatrowa: c.d. 

Magazynowanie i transport 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 

 

Warto czytać Instrukcje montażu ! 

 

Przykład. Pompa ciepła: 

Magazynowanie i transport 

Uwaga! 
Mocne przechylenie sprężarki w module zewnętrznym prowadzi  
do uszkodzenia urządzenia na skutek przedostania się oleju (środka 
smarowego) do obiegu chłodniczego. 

Maksymalny kąt przechylenia: 45° 
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Warunki transportu i przechowywania; c.d. 

 

Przykład. Pompa ciepła: c.d. 

Magazynowanie i transport 

Uwaga! 
Maksymalny kąt przechylenia: 0° - Vitocal 060-A: 
 Możliwość transportowania pompy ciepła na leżąco ! 

 Króćce przyłączeniowe do dołu 

 Zdjęcie pompy ciepła z palety dopiero na miejscu montażu 

 Po wypakowaniu urządzenia należy odczekać 24h przed załączeniem 



Organizacja robót instalacyjnych 54 

Przykłady błędów w instalacjach FOTOWOLTAICZNYCH 

https://youtu.be/Gz3vyVbaib8   

Magazynowanie i transport 

Duża instalacja – należy sprawdzić czy budynek (dach) będzie mógł przenieść dodatkowe 

obciążenie – z instalacji PV.  

Równomierne rozłożenie palet na dachu – tam gdzie dach ma największą wytrzymałość; 

zwykle przy ścianach i w miejscu lokalizacji filarów na których podpiera się konstrukcja 

dachu. Najmniejsza wytrzymałość – między podporami (filarami). 

https://youtu.be/Gz3vyVbaib8
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Przykłady błędów w instalacjach FOTOWOLTAICZNYCH  

Magazynowanie i transport 

Przechowywanie modułów – moduły zabezpieczone są kartonem, namoknięty może  

nie wytrzymać obciążenia modułów i cała paleta „rozleci się” i moduły mogą ulec 

uszkodzeniu. 

Uszkodzenia mogą być niewidoczne gołym okiem, np. uszkodzone ogniwa co pokaże 

dopiero badanie kamerą termowizyjną. Nawet małe uszkodzenia będą miały wpływ na 

efektywność instalacji i trwałość modułów.,  
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Awarie instalacji PV… 

Magazynowanie i transport 
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Zajęcia praktyczne… 
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Niemcy: Zagadkowe awarie na farmach wiatrowych 

Link do artykułu: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-

zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199 

http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/niemcy-zagadkowe-awarie-na-farmach-wiatrowych,2452594,4199
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Za dużo kolektorów… 
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Film. PV - JAK ZROBIĆ PANEL SŁONECZNY OD A DO Z: 
https://youtu.be/icW9rzDDKMs  

https://youtu.be/icW9rzDDKMs


 

 

Dziękuję za uwagę… 
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