
Nieograniczone, niewyczerpalne, ekologiczne źródło energii, dostępne w każdym miejscu na 

ziemi - słońce. Energię słoneczną można bardzo efektywnie wykorzystać do produkcji energii 

elektrycznej bądź ciepła. Najpopularniejszą technologią, pozwalającą na wykorzystanie energii 

słonecznej, są zestawy solarne zbudowane z paneli fotowoltaicznych. 

  

Fotowoltaika w polskim klimacie 

  

Jedną z częściej słyszanych obaw, dotyczących inwestycji w odnawialne źródło energii, jakim 

jest energia słońca, jest okresowość pozyskiwania energii. Czy Polska jest dobrym miejscem na 

instalacje opłacalnej instalacji paneli fotowoltaicznych? Jak najbardziej tak! Polskie warunki 

klimatyczne są wystarczające, aby inwestycja w system solarny się zwróciła i przynosiła 

oszczędności. Panele są w stanie pozyskiwać energię nie tylko w słoneczne dni, ale też w 

pochmurne, zimowe dni, pobierając energię słoneczną z promieni przebijających się przez 

chmury. Oczywiście im dalej na południe od naszego kraju, tym ilość energii, jaką można z 

pomocą paneli wytworzyć, będzie większa, ale mimo wszystko Polska jest krajem, w którym 

fotowoltaika ma rację bytu. 

  

Ile oszczędzimy dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych? 

  

Warto zainwestować w dobrze dobraną, wysokiej jakości instalację oraz zlecić montaż 

profesjonalistom. Koszty poniesione na początku będą wysokie, ale zaczną zwracać się już w 

pierwszym miesiącu funkcjonowania instalacji. Najlepszą sytuację mamy oczywiście, gdy 

energia z systemu solarnego w całości pokrywa nasze zapotrzebowanie, ale nawet gdy tak się 

nie dzieje, to i tak odczuwalne jest znaczące obniżenie wysokości rachunków za prąd, aż do 95 

%. 



W ramach cyklu rozliczeniowego z zakładem energetycznym właściciel instalacji solarnej płaci 

za różnicę pomiędzy energią pobraną z sieci a energię oddaną do sieci. Nie występuje żadna 

opłata dystrybucyjna. Kosztem, który trzeba dodatkowo, cyklicznie ponosić, jest opłata 

abonamentowa, w wysokości około 160 pln / rok. 

Koszt zestawu paneli fotowoltaicznych jest porównywalny do ceny kotłów klasy 5 do spalania 

biomasy. Różnicą jest szybszy zwrot inwestycji.  

  

Fotowoltaika - zabezpieczenie przed wzrostem cen energii 

  

Posiadanie własnej instalacji pozyskiwania energii jest zabezpieczeniem przed nieustającym 

wzrostem cen. Energię produkowaną w naszej instalacji możemy zużywać na bieżąco lub, 

jeżeli mamy nadwyżkę produkcji, oddawać wyprodukowane przez naszą instalację 

kilowatogodziny do zakładu energetycznego. Takie nadwyżki energii możemy odebrać w 

dowolnym momencie, w ciągu roku rozliczeniowego, od zakładu. Na przykład w zimie, kiedy 

mamy wyższe zapotrzebowanie na energię. 

  

Utrzymanie instalacji fotowoltaicznej 

  

Utrzymanie małej instalacji paneli fotowoltaicznych nie generuje większych kosztów i jest 

dosyć proste. Instalacja, szczególnie wysokiej jakości, nie wymaga dużego nakładu czasu i 

energii na konserwację. Dobrej jakości panele same informują o ewentualnych usterkach oraz 

dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii, pozwalają wygodnie zarządzać wprowadzaniem 

energii do sieci. Aby utrzymać bezawaryjną pracę paneli, warto powierzyć serwis i opiekę nad 

nimi profesjonalnej firmie.  

 


