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Rys. Średnie dzienne sumy promieniowania całkowitego . 

Poszczególne sumy miesięczne energii promieniowania całkowitego mogą 

odbiegać od średniej: do 50%. 

Wprowadzenie do fotowoltaiki 
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Optymalny kąt ustawienia paneli PV: 
1. Instalacja on-grid 30-35ᵒ 

2. Instalacja off-grid całoroczna 45-60ᵒ 

Wprowadzenie do fotowoltaiki 

CZERWIEC 

Kąt, o   35 40 45 50 55 60 

Strata, % 1,83 1,87 2,86 3,24 3,75 4,53 

CAŁY ROK 

Kąt, o   35 40 45 50 55 60 

Strata, % -0,32 0,07 0,67 1,21 1,59 2,39 



Systemy 

fotowoltaiczne 
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Typy systemów fotowoltaicznych 
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Systemy fotowoltaiczne 

 

ogniwa PV I generacji 



- mikroinstalacje (do 40 kW) 
- małe instalacje (40-100 kW) oraz (100-200 kW) 
- duże systemy 200 kW+ 

Typy systemów fotowoltaicznych 

- Dobór ze względu na miejsce (dach lub grunt) 
- Dobór ze względu na inwerter 

mikroinwerter inwerter szeregowy 8 

Sieć niskiego napięcia 230V: teoretycznie do 200kW, praktycznie do 100kW. 
Sieć średniego napięcia 15kV: teoretycznie do 10MW, praktycznie do 5MW. 
Sieć wysokiego napięcia 110kV: powyżej 5MW 
 

inwerter centralny 



FOTOWOLTAIKA 

A PRAWO W POLSCE 
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25.06.2019 nowelizacja ustawy o OZE 

 

- Prosument – mikroinstalacje do 50kW 

- Prosument – osoby fizyczne ORAZ 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) 

                



 

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; 

 

Uwaga! Obecnie trwa wdrożenie stałego opodatkowania na 8% 

VAT zamiast 23%!   

 

prawo budowlane i podatek?  



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 dopiero 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. 



 

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 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 całość poniesionych wydatków. 



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). 



Mój prąd 
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). 
Forma dofinansowania: 

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych 

mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na 

jedno przedsięwzięcie. 

http://nfosigw.gov.pl 

/moj-prad/ 

Limit 1 mld zł, 

czyli 200 tys. 

Prosumentów. 

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/


Mój prąd 

 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”; 

- Wnioski o dofinansowanie składane są w formie papierowej. Można je przesłać np. 

pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW; 

- 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. 

 



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 3 600 zł zwrotu podatku (w przypadku podatku PIT 18%). 



.DOBÓR SYSTEMU 

PV I KONTROLA 

JEGO 

POPRAWNOŚCI 
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SolarEdge 

Poznaj zalety 

©2014 SolarEdge 



Zasady działania 

Inteligentne panele PV 
Każdy panel PV jest podłączany do optymalizatora mocy 

Optymalizatory są połączone szeregowo do falownika (dłuższy string) 

Monitoring pokazuje wydajność każdego panela pv osobno 

©2014 SolarEdge |2 



Zasady działania 

Porównanie z zespołem wioślarzy - liczba uderzeń jest 35 na minutę 

obie łodzie płyną tak samo szybko. 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

Sterowanie na poziomie Sterowanie na poziomie 
stringu paneli ©2014 SolarEdge |3 



Zasady działania 

Nadmierny wysiłek spowodował, że tylni zawodnicy są zmęczeni i wpływają 
negatywnie na resztę zawodników – zawody są przegrane 

20 20 35 35 

20 20 35 35 

20 20 35 35 

20 20 35 20 

AA! AA! 

Sterowanie na poziomie Sterowanie na poziomie 
stringu paneli ©2014 SolarEdge |4 



Zasady działania 

©2014 SolarEdge |5 



Przegląd zalet 

Monitorowanie na poziomie paneli 

Zaleta: Transparentność systemu 
oraz efektywne serwisowanie. 
Dokładna wiadomość, ile każdy 
moduł produkuje energii. Monitoring 
-> pewność zysku 

Całkowite pokrycie dachu 
na tej samej powierzchni 

Zaleta: Na dachu można 
zainstalować system o większej 
mocy niezależnie od orientacji i 
nachylenia dachu. Rozwiązanie dla 

Design & Elastyczność trudnych dachów z zacienieniem. 
-> optymalne wykorzystanie 
powierzchni dachu 

©2014 SolarEdge |6 



Przegląd zalet 

Zaleta: Wyjątkowe rozwiązanie bezpieczeństwa. 

Optymalizatory mocy umożliwiają 
automatyczne obniżenie napięcia DC modułów 
za każdym razem, gdy odłączone jest zasilanie 

Bezpieczeństwo & AC, odłączony jest falownik lub gdy nastąpi 
Serwisowanie awaria instalacji zapewniając bezpieczeństwo 

podczas konserwacji lub w przypadku pożaru. 

Zaleta: Zwiększoną wydajność systemu do 25% 

Optymalizatory mocy zapewniają śledzenie MPP 
oddzielnie dla każdego panela PV. Pozwala to na 

Zwiększona wydajność pracę przy optymalnym prądzie i napięciu. 
instalacji Zużycie mniejszej ilości kabli DC 

©2014 SolarEdge |7 



Zalety - Monitoring 

Monitoring każdego modułu osobno: 
Bieżąca obserwacja mocy każdego panela PV 

Bezpłatny system przez minimum 25 lat 

Szybka analiza błędu lub defektu oraz po 
serwisowa gwarancja poprawnego działania 

Dostęp do monitoringu przez internet , iOS i 
Android 

Dostęp monitoringu na kilku poziomach 
uprawnień dla inwestora oraz instalatora 

Zaleta: 

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych 

Wzrost dostępności systemu oraz produkcji 
energii 

Pewność poprawnego działania instalacji 

©2014 SolarEdge |8 



Zalety - Monitoring 

Dokładne monitorowanie zysku instalacji na każdy dzień 
Dzięki wizualizacji każdego modułu osobno można szybko i dokładnie 
rozpoznać zacienienie lub niesprawnie działający panel pv 

Ranek: system startuje Godzina 11:00: dokładnie Godzina 14:00: zacienienie 

widać cień (komin) przez chmury 

©2014 SolarEdge |9 



Zalety - wykorzystanie powierzchni dachu 

Każdy dach może więcej: 
Częściowo zacienione powierzchnie także produkują energię - produkcja 
energii każdego panela może wynieść rocznie nawet 200 kWh więcej 

Jednorodny wygląd dachu – maksymalne wykorzystanie powierzchni dachu 

Tradycyjna konfiguracja 
systemu 

©2014 SolarEdge | 10 



Zalety – wykorzystanie powierzchni dachu 

Realizacja skomplikowanego 
dachu (zacienienie) 

Łatwy design instalacji nawet przez 

trudne warunki (zacienienie) 

3 dodatkowe moduły na garażu są 

podłączone do 1 stringu 

Quelle: Photon Magazin Mniejsze zapotrzebowanie na kabel 

ze względu na tworzenie tylko 

jednego string 

Możliwość dodania paneli PV w 

trakcie użytkowania instalacji, 

nawet jeśli są to panele innego 

producenta. 

Quelle: Photon Magazin 

©2014 SolarEdge | 11 



Zalety - bezpieczeństwo 

SafeDC™: wyłącza automatycznie po stronie 
DC, kiedy falownik nie pracuje 

Zapobieganie ryzyka porażenia prądem oraz 
pożaru 

Automatyczne wyłączenie falownika, kiedy 
temperatura jest zbyt wysoka 

Aktywne unikanie łuku elektrycznego 

Zaleta: 

Lepsze zabezpieczenie domu oraz instalacji 
fotowoltaicznej 

Większe bezpieczeństwo dla firm 
instalacyjnych i straży pożarnej 

Lepsze warunki pod względem ubezpieczenia 
instalacji 

©2014 SolarEdge | 12 



Zalety – więcej energii 

MPP Tracking na poziomie paneli 
Zasada SolarEdge “zespół wioślarzy”: każdy moduł produkuje tyle energii, ile 
może 

W przypadku systemów tradycyjnych decyduje o mocy stringu zawsze 
najsłabszy element 

„Mismatch“ 

©2014 SolarEdge | 13 







Zalety – więcej energii 

Co to jest „Mismatch“? 
Mismatch może mieć rożne przyczyny: 

Częściowo zacienione panele: śnieg, lukarna, 
komin, zieleń, chmury, brud 

Rożnicę temperatury: temperatura na dachu 
może się szybko zmieniać (wiatr, zacienienie) 

Starzenie paneli: panele w jednym stringu 
starzeją w różnym tempie. To powoduje 
długoterminowo zmniejszenie zysku systemu 

Różne starzenie 
paneli 

©2014 SolarEdge | 14 



Zalety – więcej energii 

„Mismatch“ – konsekwencje: 
Przykład zacienienia 

Tradycyjny falownik System SolarEdge 

Szary kolor pokazuje zacienienie, żółty kolor pokazuje zacienione panele albo dotyczące stringi. 

©2014 SolarEdge | 15 



Zalety – więcej energii 

PHOTON potwierdza zwiększoną wydajność systemu do 25% 

„Rzeczywiście, we wszystkich Z częściowym zacienieniem: 
testowanych sytuacjach, - 30,6% większy uzysk 
urządzenie spowodowało 

(zacienienie poziome) 
większy uzysk energii z naszej 

- 9,7% większy uzysk 
instalacji pilotażowej “ 

(zacienienie pionowe) „Dzięki swoim właściwościom 
Brak częściowego zacienienia: wszystko działa tak jak działać 
- 1,7% większy uzysk powinno.“ 

(PHOTON Magazin, 10/2011) 

©2014 SolarEdge | 16 



Zalety – więcej energii 

System fotowoltaiczny Stern: doposażenie systemu technologią 

SolarEdge - 20% więcej energii 

SMA kompletnie zastąpione systemem SolarEdge 

©2014 SolarEdge | 17 



Zalety – więcej energii 

Niezależne badanie „National 
Renewable Energy“ 

28,3 %, 21,9 % i 24,3 % straconej 

energii w systemach tradycyjnych 

przy lekkim, średnim i silnym 

zacienieniu system SolarEdge 

odzyska z powrotem 

Wyniki SolarEdge systemu są dużo 

lepsze od systemu z mikro 

inwerterem 

„System z zastosowaniem falowników firmy SolarEdge 
dostarczony do testów zwiększył uzysk energii. 
W zestawieniu średniorocznym SolarEdge odzyskał 24,8% 
energii straconej w wyniku zacienienia, podczas gdy system 
z zastosowaniem mikroinwerterów tylko 23,2%” Matt 
Dovan, PV Evolution Labs 

©2014 SolarEdge | 18 



PROJEKTOWANIE 

SOLAREDGE 









.Eksploatacja i 

konserwacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Mycie instalacji fotowoltaicznej 

Mycie zaleca się wykonać wiosną. 

W czasie mycia należy przestrzegać zasad BHP, zdając sobie sprawę z tego, 

że instalacja fotowoltaiczna jest pod napięciem. 

Mycie należy wykonać wtedy, gdy temperatura fotoogniw jest zbliżona do 

temperatury otoczenia. 

Zabronione jest mycie paneli 

urządzeniami wysokociśnieniowymi. 

Nie wolno również chodzić po panelach. 

44 



Mycie instalacji fotowoltaicznej 

Brak cyklicznego, minimum 1-2 razy w roku, czyszczenia całej instalacji 

może mieć istotny wpływ na zmniejszenie się produkcji energii. 

45 



Mycie instalacji fotowoltaicznej 

46 



Mycie instalacji fotowoltaicznej 
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Usuwanie śniegu 

2-centymetrowa warstwa śniegu ogranicza 

natężenie promieniowania do około 20%, podczas gdy przez warstwę 

10-centymetrową przechodzi już jedynie 3-4% fotonów. 

48 



Utylizacja paneli fotowoltaicznych 

Zużyte panele fotowoltaiczne, jeśli nie są odpowiednio zagospodarowane, 

mogą powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi, jak 

kadm czy ołów. 

Żywotność paneli fotowoltaicznych to, w zależności od producenta, okres 

około 25 lat, choć według niektórych zapowiedzi może być on wydłużony 

do 40 lat. 

49 

Teoretycznie, wszyscy producenci urządzeń fotowoltaicznych są 

zobowiązani do ich odbioru po okresie pracy. 



Utylizacja paneli fotowoltaicznych 
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