
SYSTEMY ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ  

 

ENERGETYKA SŁONECZNA I 
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

- WSTĘP 

 

 

Slajd 1 



Wprowadzenie 
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Promieniowanie 
słoneczne całkowite w 
Polsce: 

od 950 – 1050 

kWh/m2 na rok (średnia 

długoterminowa). 

Poszczególne roczne 

sumy energii 

promieniowania 
całkowitego mogą 

odbiegać od średniej: 

do 30%. 

Wprowadzenie 

Slajd 3 



Wprowadzenie 
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Energia Słoneczna 

Wprowadzenie 
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Promieniowanie słoneczne 

Stała słoneczna – jest to przeciętna energia promieniowania, jaka dociera 

do najdalej wysuniętych granic atmosfery ziemskiej; i wynosi ok. 1367 W/m2 

Promieniowanie bezpośrednie – jest 

to cześć promieniowania, która przy 

bezchmurnym niebie dociera do 

powierzchni Ziemi. 

Promieniowanie rozproszone 
(dyfuzyjne) – jest to cześć 

promieniowania słonecznego 

rozproszona np. przez chmury. 

Promieniowanie całkowite – suma 

promieniowania bezpośredniego i 

rozproszonego 
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Wprowadzenie 



Rys. Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi 

Wprowadzenie 
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Rys. Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi 

Wprowadzenie 
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Rys. Średnie dzienne sumy promieniowania całkowitego . 

Poszczególne sumy miesięczne energii promieniowania całkowitego mogą 

odbiegać od średniej: do 50%. 

Wprowadzenie 
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Wprowadzenie 

MOC DOSTARCZANA PRZEZ SŁOŃCE 
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Słońce jako źródło energii: 

- potencjał promieniowania słonecznego w Polsce: ok. 1 000 kWh/m2rok 

- ok. 70-80% tej energii przypada na miesiące ciepłe: od kwietnia do 
września (6 miesięcy w roku) 

- wartość energii słonecznej w warunkach polskich zawiera się w 
granicach „0” – 5,5 kWh/m2 na dobę; w ciągu miesiąca osiąga wartość 
11,6 – 160,1 kWh/m2 

- ilość godzin w roku, możliwych do praktycznego wykorzystania energii 
słonecznej wynosi ok. 1 600 h (usłonecznienie) 

Wprowadzenie 
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Wprowadzenie 
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Wprowadzenie 
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Promieniowanie słoneczne on-line 

Natężenie promieniowania słonecznego w danej chwili, w ciągu dnia lub 

ostatniego tygodnia, można śledzić on-line. 

Katowice - Główny Instytut Górnictwa: http://meteo.gig.eu/ 

Po kliknięciu na wskaźnik „Obecne nasłonecznienie – Solar Rad. (W/m2)”, 

otworzy się okno z wykresem natężenia promieniowania słonecznego w 

ciągu ostatniej doby. 

Wprowadzenie 
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http://meteo.gig.eu/


Przykładowe nasłonecznienie  

22 listopada 2007r. i 7 sierpnia 2013r 

Wprowadzenie 
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Promieniowanie słoneczne on-line 

Warszawa - Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej: 

http://www.if.pw.edu.pl/~meteo/index.php 

Wprowadzenie 
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Wykres tygodniowy nasłonecznienia: 

Wprowadzenie 
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Promieniowanie słoneczne on-line 

PVGIS– narzędzie on-line m.in.do określenia natężenia promieniowania w 
dowolnym miejscu w Polsce, z uwzględnieniem jego warunków 

klimatycznych: na powierzchnię pochyloną do poziomu pod dowolnym 

katem, w ciągu miesiąca, dnia itd.: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# 

Wprowadzenie 
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Optymalny kąt ???? 

Wprowadzenie 
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Wprowadzenie 

22 Slajd 22 



OGNIWA FOTOWOLTAICZNE – ENERGIA ELEKTRYCZNA 
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KOLEKTORY SŁONECZNE – ENERGIA CIELPNA 
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INSTALACJA SIECIOWA (ON GRID) 
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INSTALACJA WYSPOWA (OFF GRID) 



EKONOMIA – czyli ile kosztuje energia elektryczna? 
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Zmiana cen systemów PV 
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Ustawa OZE - mikroinstalcje  
 
- Prosument – mikroinstalacje do 50kW 
- Prosument – osoby fizyczne ORAZ mikro, małe i średnie firmy 
- Net-metering – do 10kW 80%, 10-50kW 70% 
- Net-metering rozliczany jest w okresie 2 lat 
- Brak taryf gwarantowanych „FiT” 
- Obowiązek przyłączenia do sieci przez Dystrybutora 
- Darmowa wymiana licznika elektrycznego na dwukierunkowy 

(w okresie do 30 dni od złożenia ZM) 
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• Mikroinstalacje do 50kW bez pozwolenia budowlanego! 

• Wyjątki to: 
- nowo budowany obiekt - instalacja powinna być włączona do 
projektu budowlanego, który zgłaszany jest wraz z wnioskiem  
o wydanie pozwolenia na budowę; 
- wysokość instalacji przekracza 3 m (wymagane zgłoszenie); 
- montaż na już istniejącym obiekcie wymaga istotnych zmian 
konstrukcyjnych; 
- konstrukcja nośna instalacji PV jest trwale związana z gruntem; 

 

 
 

 

 

Prawo budowlane 
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Artykuł 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo Budowlane 

 

- konieczność uzgodnienia projektu instalacji PV o mocy zainstalowanej 
>6,5kWp z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych  

tzw. uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej  

 

- zgłoszenie zakończenia budowy instalacji PV (bez względu na miejsce 
montażu) do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwych dla danej 
lokalizacji obiektu tj. do komendanta powiatowego lub miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej 
 

 

 

Prawo budowlane 
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Ulga termomodernizacyjna 

 BENEFICJENCI: 
 Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy 

opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki 
podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze 
budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi. 

Czy z ulgi mogą skorzystać osoby będące w trakcie termomodernizacji? 
 Tak! Osoby będące w trakcie realizacji przedsięwzięcia również mogą skorzystać z ulgi, jednak 

mogą oni odliczać wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 roku. 
 

 Czas na realizację termomodernizacji 
 Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli prace 

modernizacyjna zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić 
ulgę doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok w którym upłynął termin na 
zakończenie przedsięwzięcia. 
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Co jest przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego? 

 Ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, czyli: 

• ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na 
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków 
mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, 

• ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach 
ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, np. wymiana kotła w 
ocieplonym budynku. 

• przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, jak np. węzeł cieplny wraz 
z programatorem temperatury, 

• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne np. instalację 
fotowoltaiczną, pompę ciepła 

Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej? 

• Kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć 53 000 zł na 
podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli 
dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania 
dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć 
oddzielnie poniesione wydatki. 

 

Ulga termomodernizacyjna 
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Przykład: 
Dwóch współwłaścicieli budynku jednorodzinnego (z udziałem po 50%) dokonuje jego 
termomodernizacji. Jeden z nich poniósł udokumentowane fakturami wydatki na kwotę 30 tys. 
zł, drugi na kwotę 30 tys. zł. Każdy ze współwłaścicieli może odliczyć całość poniesionych przez 
siebie wydatków. 
 

Kiedy należy dokonać odliczenia? 
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki 
wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby 
pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, 
jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono 
pierwszy wydatek). 

Ulga termomodernizacyjna 
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Cel programu: 
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Beneficjenci: 
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą 
umowę kompleksową z dystrybutorem energii (Tauron). Moc systemu musi wynosić 2-10kWp. 

Forma dofinansowania: 
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej 
w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

Program Mój Prąd 

Budżet całego programu wynosi 1mld zł.  
Łączna kwota wypłaconych już dotacji to ok. 650mln zł.  
Tylko od 30.08.2019 do 30.08.2020 złożono 131.420 wniosków (średnio 359 dziennie). 
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 Szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu: 
- Moc zainstalowanej instalacji od 2kW do 10kW; 
- Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej; 
- Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji 
fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne 
wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”; 
- Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data 
opłacenia faktury); 
- Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, 
dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego 
wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu 
opublikowany jest na stronie NFOŚiGW); 
- Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane 
nie później niż 24 miesiące przed instalacją); 
- Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV; 
- Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli 
instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania. 
 

Program Mój Prąd 
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Ulga termomodernizacyjna, a program Mój Prąd 
Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać również po odebraniu dotacji w programie ”Mój 
prąd”. Cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji w programie, a następnie 
ujęta w PIT. 
Przykład: 
Zakup instalacji fotowoltaicznej kosztował 25 tys. zł, na instalację została przyznana dotacja  
w programie Mój Prąd w wysokości 5 tys. zł. Kwota do ulgi termomodernizacyjnej wyniesie 
zatem 20 tys. zł i otrzymasz 3 400 zł zwrotu podatku (w przypadku podatku PIT 17%). 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Slajd 39 


