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KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) działa od

1994 roku stale poszerzając ofertę usług w obszarze poprawy

efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

(OZE) oraz krąg swoich klientów, zarówno z sektora publicznego, jak

i prywatnego.

Wspieramy przedsiębiorstwa, gminy, instytucje publiczne i organizacje

pozarządowe, doradzając, szkoląc i edukując w zakresie racjonalnego

gospodarowania energią.
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Większościowym udziałowcem KAPE jest NFOŚGW
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• energii promieniowania słonecznego:

 w pasywnych i aktywnych systemach 
grzewczych, 

 w instalacjach elektrycznych 
z ogniwami fotowoltaicznymi (PV),

 w rozwiązaniach związanych 
z oświetleniem światłem dziennym 

• energii odpadowej: poprzez odzysk ciepła z układów 
wentylacyjnych, ścieków i innych;

• energii otoczenia budynku (np. wód gruntowych lub 
powierzchniowych, gruntu, powietrza): poprzez zastosowanie 
pomp ciepła;

• energii biomasy: w instalacjach z nowoczesnymi
kotłami spalającymi zrębki drewniane lub pelety;

• energii wiatru: za pomocą turbin wiatrowych;

• ogniw paliwowych, systemów 
mikrokogeneracyjnych.

Możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach:



Osiedle „słoneczne” 

– Energy +

Freiburg 
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FOTOWOLTAIKA – systemy fotowoltaiczne (PV)
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Popularne zastosowanie - oświetlenie
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Roczne napromieniowanie 

całkowite, [kWh/m2]

Średnioroczne sumy 
usłonecznienia, godz./rok 

dla reprezentatywnych 
rejonów Polski 9

Dostępność promieniowania słonecznego w Polsce
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Kąt nachylenia

Regulacja Jeśli możliwe to kierunek południowy –

odchylenia do 30° na wschód lub zachód

są akceptowalne

Optymalny 30-45°

Właściwa wydajność

roczna

Ok. 850-1100 kWh na kW mocy

szczytowej (Europa Płn.)

Praktyczne informacje dotyczące instalacji 
fotowoltaicznych

80% napromieniowania rocznego 
przypada na miesiące kwiecień –
wrzesień.



FOTOWOLTAIKA – ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Rynek fotowoltaiki w ok. 90% stanowią 

podstawowe technologie krzemowe:

 krzem monokrystaliczny (Cz-Si);

 krzem multikrystaliczny (mc-Si);

Pozostałe 10% tworzą technologie 
cienkowarstwowe, do których jako 
podstawowe należą:

 krzem amorficzny (a-Si);

 telurek kadmu (CdTe);

 selenek indowo-miedziawy (CIS –
copper indium diselenide).
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Ogniwo 
monokrystaliczne

Ogniwo 
polikrystaliczne

Moduł fotowoltaiczny
Podstawowe rodzaje ogniw fotowoltaicznych



FOTOWOLTAIKA – SPRAWNOŚĆ 

Moduły z ogniw krzemowych Moduły

CdTe

Moduły

CIS/CIGSmono-

krystalicznych

poli-

krystalicznych

a-

morficznych

sc-Si mc-Si a-Si/μc-Si

14-20% 13-15% 6-9% 9-11% 10-12%

Lp. Wielkość Wartość Jednostka

1 Moc maksymalna pojedynczego modułu 250 Wp

2 Napięcie jałowe 37,72 V

3 Prąd zwarciowy 8,81 A

4 Wymiary modułu 1650 x 990 x 40 mm

5 Powierzchnia modułu 1,6335 m2

6 Waga modułu 20 kg



Waga i wymiary instalacji

moc instalacji 2 kW 5 kW 10 kW 40 kW 100 kW

koszt [zł/kWp] 7000 7000 6000 6000 5000

ilość modułów [szt.] 8 20 40 160 400

waga [kg] 160 400 800 3200 8000

powierzchnia [m2] 14 34 68 272 680

FOTOWOLTAIKA – SPRAWNOŚĆ 



Miasto Roczna produkcja energii 
elektrycznej, 
[kWh/kW]

Bydgoszcz 1100

Gdańsk 950

Katowice 1170

Kielce 1170

Kraków 1170

Łódź 1130

Lublin 1200

Olsztyn 1130

Opole 1170

Poznań 1130

Rzeszów 1240

Tarnów 1200

Warszawa 1130

Wrocław 1170

Zielona Góra 1130

3 kW
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Co wyklucza montaż instalacji słonecznych?

Stan techniczny budynku musi umożliwiać instalacje ogniw/kolektorów słonecznych

Pokrycie dachowe musi być inne niż zbudowane z azbestu (np. eternit)



Obiekt istniejący, obiekt nowy - jeżeli moc elektrowni nie jest większa od mocy na

jaką zakład energetyczny wydał warunki techniczne przyłączenia na pobór energii

a zgłaszający jest właścicielem instalacji, wysyłamy do energetyki zgłoszenie.

Elektrownia musi być wykonana zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i musi

posiadać licznik umożliwiający odczyt ilość energii wytworzonej. Zakład

energetyczny zainstaluje bezpłatnie licznik energii pobranej i oddanej.

Za przyłączenie mikro źródła zakład energetyczny nie pobiera opłat.

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
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TU EUROPA HESTIA

Zakres ubezpieczenia • Huragan, grad, powódź, 
deszcz nawalny, trzęsienie
ziemi, zapadanie ziemi, 
lawina, napór śniegu, zalanie

• Huragan, grad, powódź, deszcz 
nawalny, trzęsienie ziemi, 
obsunięcie ziemi, zapadanie 
ziemi, lawina, napór śniegu, 
zalanie, działanie wody i wilgoci, 
wybuch

• Kradzież z włamaniem, 
rabunek

• Kradzież z włamaniem, rabunek

• Przepięcia • Przepięcia

• Uszkodzenie wynikłe z 
upadku drzewa

• Uszkodzenie wynikłe z upadku 
drzewa

• Błędy w obsłudze

Okres ubezpieczenia Okres trwania umowy 
kredytowej

12 miesięcy z możliwością 
odnowienia

Stawka roczna 0,476% 0,7%

Suma ubezpieczenia Wartość fakturowa, nie więcej 
niż 1 mln zł

do 300 000 zł
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Ubezpieczenie systemów fotowoltaicznych



Dofinansowanie w wysokości 60 % kosztów instalacji 

fotowoltaicznej

• Po zainstalowaniu urządzeń muszą być one 

bezwzględnie eksploatowane, gdyż gmina będzie 

kontrolowana i rozliczana przez 5 lat po wykonaniu 

z efektów ekologicznych przedsięwzięcia.

• Przez okres 5 lat gmina jest właścicielem instalacji, po tym 

okresie instalacja staje się własnością beneficjenta.

STRUKTURA DOFINANSOWANIA
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WARUNKI DOFINANSOWANIA

 Jednostka samorządu terytorialnego (JST) dokonuje wyboru mieszkańców do

projektu na podstawie obiektywnych kryteriów

 Jedno dofinansowanie dla jednego budynku

 Jednostka samorządu terytorialnego udostępni w okresie trwałości instalacje na

rzecz mieszkańców

 W przypadku DOTACJI mieszkaniec nie ponosi dodatkowych opłat związanych

z podatkiem dochodowym

 Możliwe jest korzystanie z systemu opustów.
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Standardowe warunki testu

(STC - Standard Test Conditions)

Natężenie promieniowania słonecznego 1000 [W/m2]

Temperatura ogniw napromieniowanego modułu 25oC

Spektrum promieniowania słonecznego AM 1,5

Podawaną jednostką mocy modułu jest Wat pik [Wp]. 
Jest to moc modułu w standardowych warunkach testowych (STC – Standard Test Condition).

Moduły z ogniw krzemowych Moduły
CdTe

(Tellurek 
Kadmu)

Moduły
CIS/CIGS

CIS – Selenek 
Indowo-

Miedziowy)

mono-
krystalicznych

poli-
krystalicznych amorficzne

sc-Si mc-Si a-Si/μc-Si

14-20% 13-15% 6-9% 9-11% 10-12%

Sprawność komercyjnych modułów fotowoltaicznych
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Falowniki
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Instalacja słoneczna wytwarzająca energię elektryczną (fotowoltaiczna – PV), 3 kW; 

16,42 m2 powierzchni modułów fotowoltaicznych 

o sprawności 18,3%;

Roczne zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe 3000 kWh

1 Roczne zużycie energii elek. 3000 [kWh]

2 Koszt instalacji o mocy 3 kWp 18900 [zł]

3 Poziom autokonsumpcji 15 [%]

4 Poziom dofinansowania (od netto) 60 [%]

5 Wysokość dofinansowania 10500 [zł]

6 Wkład własny 8400 [zł]
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Instalacja słoneczna wytwarzająca energię elektryczną (fotowoltaiczna – PV), 3 kW; 

16,42 m2 powierzchni modułów fotowoltaicznych 

o sprawności 18,3%;

Roczne zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe 3000 kWh

8 Cena energii elek. 0,54 [zł/kWh]

9 Roczna produkcja energii z 1 kW
p

950 [kWh]

10 Roczny uzysk energii z 3 kW
p

2850 [kWh]

11 Wielkość autokonsumpcji energii 427,5 [kWh]

12 Energia oddana do sieci 2422,5 [kWh]

13 "Opust" na odbiór energii – 80% poz. 12 1938 [kWh]

14 Zakup energii po wykorzystaniu opustu 634,5 [kWh]

15 Roczny koszt energii elek. bez instalacji PV 1620 [zł]

16 Roczny koszt energii elek. z instalacją PV 342,63 [zł]

17 Roczne oszczędności 1277,37 [zł]

18 SPBT 6,6 [lata]



Instalacja 3 kW – produkcja energii w ciągu roku
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KONTAKT DO EKSPERTÓW

Marcin Karolak
mkarolak@kape.gov.pl

Piotr Nowakowski
pnowakowski@kape.gov.pl

Ryszard Wnuk
rwnuk@kape.gov.pl

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
Tel: 22 /626-09-10 fax: 626-09-11
www.kape.gov.pl
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