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	1. Wstęp

Obszary wiejskie oraz obszary słabiej zurbanizowane są szczególnie pre-
dysponowane do rozwoju energetyki rozproszonej, a w tym także energetyki 
prosumenckiej. Kluczowym elementem, warunkującym rozwój energetyki 
rozproszonej i prosumenckiej jest przede wszystkim znaczny postęp techno-
logiczny. Rozwój nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii 
pozwala obecnie tworzyć coraz wydajniejsze systemy energetyczne i coraz 
częściej nakierowane na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Syste-
matycznie obniżają się dzięki temu również koszty wytwarzania energii w źró-
dłach odnawialnych. Skuteczniej wykorzystuje się energię pochodzącą z róż-
nych źródeł odnawialnych, łącząc w jeden system, pozwalający na optymalne 
zarządzanie pozyskaną energią. Doskonalone są sposoby magazynowania 
energii powstającej w wielu źródłach rozproszonych, a po zamianie na energię 
elektryczną, przekazywanie i magazynowanie w sieci energetycznej. Energe-
tyka rozproszona w tym prosumencka skutecznie może uzupełniać dostawy 
energii na obszarach wiejskich oraz przyczyniać się do zrównoważonego roz-
woju tych terenów, przez maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych za-
sobów energii, surowców dostępnych lokalnie, w tym także odpadów. Z nich 
możemy i potrafimy pozyskiwać energię odnawialną i zagospodarowywać je 
w taki sposób, aby nie pogarszać stanu środowiska przyrodniczego. Dzięki 
temu wpływamy na redukcję emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikację do-
staw energii i zmniejszamy zależność od rynków paliw kopalnych (w szcze-
gólności ropy naftowej i gazu). Rozwój odnawialnych źródeł energii może 
też stymulować wzrost zatrudnienia w sektorze nowych zielonych technologii.

	2. Przydatne definicje

Przed realizacją instalacji OZE niezbędne jest zapoznanie się z przepisami 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
2015 poz. 478. z pózn. zm.), a także z innymi przepisami na jakie powołuje się 
wymieniona ustawa, np. przepisami ustawy Prawo energetyczne. Przykłado-
we pojęcia: odnawialne źródło energii, operator systemu dystrybucyjnego, 
system opustów, biogaz, biogaz rolniczy, biomasa, biomasa pochodzenia 
rolniczego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydro-
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termalna, hydroenergia, magazyn energii, końcowe zużycie energii brut-
to, hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo 
energetyczne, przesyłanie, rozruch technologiczny, sieci, sieć dystrybucyj-
na, sieć przesyłowa, a także inne.

Co także ważne, podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej  
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  
w mikroinstalacjach, małych instalacjach, a także z biogazu rolniczego  
i biopłynów nie wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach okre-
ślonych w ustawie – Prawo energetyczne (art. 3. Ustawy o odnawialnych 
źródłach energii).

	3. Zmiany udziału energii ze źródeł odnawialnych 
 w zużyciu energii na przestrzeni ostatnich 
 lat w Europie i w Polsce

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brut-
to jest jednym z kluczowych wskaźników umożliwiających ocenę postępów 
w realizacji strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, jaka została przyjęta w UE. Realizują 
ją państwa członkowskie. Przyjęto ambitne założenie, że w roku 2020 w całej 
UE osiągnięty zostanie 20% udział energii odnawialnej z całkowitego zu-
życia energii. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Ponadto, 
każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii 
ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co naj-
mniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie 

UE przyjęła jako cel do 2050 roku, że Europa stanie się pierwszym neu-
tralnym dla klimatu kontynentem na świecie. 

Według danych Eurostatu w latach 2004-2018 w UE udział energii od-
nawialnej w zużyciu całkowitym energii brutto podwoił się, gdyż z poziomu 
9,6% w 2004 r. osiągnął w 2018 roku 18,9%. Natomiast w Polsce w tym sa-
mym przedziale czasu, nastąpił wzrost udziału z 6,9% do 11,3%. Z danych 
GUS wynika, że w 2019 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego 
zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zuży-
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cia energii brutto ze wszystkich źródeł wzrósł o 0,70 punktów procentowych 
w stosunku do 2018 r., osiągając poziom 12,18%. Nie osiągnęliśmy jeszcze 
zatem założonego celu, być może przy tym tempie rozwoju uda się do końca 
2020 r. uzyskać wymagane 15%.

Znaczne przyspieszenie w rozwoju produkcji energii odnawialnej, szcze-
gólnie w zakresie energii pozyskiwanej ze słońca w instalacjach fotowoltaicz-
nych następuje także w Polsce. Zmiany przepisów ułatwiają rozwój energetyki 
rozproszonej, ukierunkowanej na lokalnie dostępne zasoby. Ma to szczególne 
znaczenie na obszarach wiejskich, gdzie są możliwości rozwoju energetyki od-
nawialnej. Każde gospodarstwo rolne, czy gospodarstwo domowe oraz każda 
mikro- lub mała firma może wytwarzać energię odnawialną, przede wszystkim 
na własne potrzeby. Jeżeli jest to energia elektryczna, to jej nadwyżki (czyli 
część energii elektrycznej niewykorzystana na bieżące potrzeby) można ma-
gazynować w sieci energetycznej, odbierając z sieci energię w okresie zwięk-
szonego zapotrzebowania, gdy własna produkcja energii nie pokrywa zużycia  
w gospodarstwie czy firmie. Jest to tak zwany system prosumencki (konsu-
ment energii jest też jej producentem głównie na własne potrzeby).

 Dzięki temu najszybciej przyrasta liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
Na koniec czerwca 2020 r. funkcjonowało w Polsce ok. 262 328 mikroinstalacji 
(wzrost o 40,8% względem końca I kwartału 2020 r. oraz aż o 69,8% więcej niż 
na końcu 2019 r.) o łącznej mocy ok. 1724,9 MW (dane PTPiREE). Na przyrost 
liczby mikroinstalacji ma znaczny wpływ - Program priorytetowy Mój Prąd.

	4. Instalacje OZE na obszarach wiejskich

Na obszarach wiejskich najczęściej mamy dostępne lokalne zasoby ener-
getyczne, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wody geotermalne, czy też 
energia z biomasy, biogazu, i biopłynów, z których możemy pozyskiwać 
energię odnawialną.

Nie wszystkie zasoby energetyczne i surowce energetyczne są jednak wy-
korzystywane w równomiernym stopniu, co uzależnione jest w znacznej mie-
rze od warunków, jakie należy spełnić, aby wykorzystać poszczególne zasoby. 
Najczęściej występujące bariery w tym zakresie to wysokość nakładów (koszt 
inwestycji), warunki jakie trzeba spełnić podczas lokalizacji instalacji odna-
wialnego źródła, czas realizacji inwestycji, programy wsparcia rozwoju dla 



6

poszczególnych rodzajów instalacji OZE oraz możliwości zagospodarowania 
wytworzonej energii odnawialnej. 

W tej ulotce zwrócimy uwagę na wykorzystanie energii ze słońca. 

4.1.Wykorzystanie energii słonecznej

Energia słoneczna jest powszechnie wykorzystywana na obszarach wiej-
skich ze względu na dostępność technologii łatwo pozwalającej na produkcję 
i wykorzystanie zielonej energii w rozproszonych źródłach (nawet w każdym 
gospodarstwie domowym), a także stosunkowo przystępną cenę. Wykorzystu-
jemy ją w instalacjach OZE na dwa sposoby: jako instalacje przetwarzające 
promieniowanie słoneczne na energię cieplną, czyli co zapewniają kolekto-
ry słoneczne oraz jako instalacje zamieniające energię słoneczną na energię 
elektryczną w instalacjach fotowoltaicznych. I jedne i drugie nie są źródłem 
energii tylko ją odbierają i przetwarzają. Dlatego efektywne będą tylko 
przy prawidłowym ich ustawieniu względem słońca, pod odpowiednim ką-
tem i bezwzględnie bez jakiegokolwiek zacienienia.

4.1.1. Instalacje przetwarzające promieniowanie słoneczne na energię 
cieplną, czyli kolektory słoneczne. 

Ciepło z kolektorów najczęściej służy do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.), czasem do podgrzewania przydomowego basenu, spo-
radycznie do ogrzewania samego budynku. Instalacje te są stosunkowo 
tanie i łatwe w zainstalowaniu. Nawet łatwo je podpiąć do istniejącej już  
w budynku instalacji ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne muszą 
zawsze współpracować z innym źródłem ciepła (kotłem, grzałką elektryczną, 
pompą ciepła) niezależną od słońca. Występują bowiem dłuższe okresy z za-
chmurzeniem czy opadami albo chłodniejsza pora roku (późna jesień, zima, 
przedwiośnie) kiedy kolektory nie dadzą dość energii. Wówczas kolektory 
wstępnie podgrzewają wodę, jednak do osiągnięcia użytecznej temperatury 
trzeba ją jeszcze podgrzać. 

Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie wielkości zbiornika na ciepłą 
wodę. Typowa pojemność dla 4 osób to 300 l. Zbiornik nie może być zbyt 
mały, bo wtedy nie będzie w stanie odebrać latem całego ciepła z kolektorów, 
ani za duży, bo częściej trzeba będzie dogrzewać wodę z innego źródła (kotłem 
lub grzałką).
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4.1.2. Instalacje zamieniające energię słoneczną na energię elektryczną, 
czyli instalacje fotowoltaiczne. 

Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które aby 
móc wytwarzać większą ilość energii łączy się w moduły fotowoltaiczne.  
W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia ze 
słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowa-
nymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny 
w wyniku działania czynników zewnętrznych m.in. w postaci temperatury lub 
promieniowania słonecznego. Przy produkcji ogniw najczęściej wykorzysty-
wanym półprzewodnikiem jest krzem. Ze względu na stopień uporządkowania 
struktury krystalicznej krzemu wyróżniamy jego trzy odmiany:

 ⇒ krzem monokrystaliczny (z niego powstają ogniwa fotowoltaiczne  
o sprawności 15-19%) oznacza to, że energia promieniowania słoneczne-
go padająca na 1m2 ogniwa zostaje w 15%-19% przekształcona na energię 
elektryczną,

 ⇒ krzem polikrystaliczny (z niego powstają ogniwa fotowoltaiczne o spraw-
ności 14-16 %),

 ⇒ krzem amorficzny (nie ma postaci kryształu przez co posiada wysoce cha-
otyczną strukturę z bardzo dużą liczbą wad (ogniwa o sprawności do 14 %).

Ryc. 1. Budowa 
instalacji solarnej 
– schemat (źródło: 
budujemy dom.pl).
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Ze względu na wysoką sprawność, ogniwa mono- i polikrystaliczne z po-
wodzeniem mogą być stosowane w instalacjach budowanych na dachach do-
mów lub w ogródkach. 

Grupa modułów zasilająca jeden falownik tworzy panel fotowoltaiczny, 
natomiast elementem pozwalającym na zamontowanie paneli na gruncie lub 
budynku jest konstrukcja wsporcza. Prąd powstały w modułach zostaje przeka-
zany do falownika, którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny 
cechujący się parametrami zgodnymi z tymi, które posiadają nasze domowe 
gniazdka i jakim zasilamy nasze urządzenia domowe. 

Produkcja energii elektrycznej w ogniwie fotowoltaicznym ma miejsce 
tylko wtedy, gdy pada na nie światło słoneczne.

Ilość energii elektrycznej jaką możemy uzyskać zależy przede wszyst-
kim od intensywności promieniowania słonecznego. W praktyce stosuje się 
współpracę instalacji z siecią energetyczną. Nadwyżki prądu jakich na bieżą-
co nie możemy wykorzystać w swoich urządzeniach elektrycznych są przeka-
zywane do sieci energetycznej, natomiast w razie większego zużycia w urzą-
dzeniach niż produkujemy w instalacji korzystamy z prądu płynącego w sieci 
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energetycznej. W oparciu o taką współpracę instalacji fotowoltaicznej i sieci 
energetycznej stworzono także system prosumencki pozwalający właścicielo-
wi instalacji na status producenta i równocześnie konsumenta prądu. Licznik 
dwukierunkowy pozwala na rozliczenie ilości prądu dostarczanego do sieci  
i pobieranego z niej. Wyprodukowane nadwyżki i przekazane do sieci możemy 
rozliczyć w cyklu rocznym. System ten uwzględnia tak zwane opusty, czyli 
przekazanie do sieci za magazynowanie prądu w sieci 20% lub 30%. Takie ilo-
ści będą odliczane od wielkości naszej produkcji w momencie rozliczenia się  
z operatorem sieci energetycznej.
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4.1.3. Wsparcie dla właścicieli mikroinstalacji PV
Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje udogodnienia dla wła-

ścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznej. Do najważniejszych z nich należą:
 ⇒ brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 ⇒ brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej,
 ⇒ brak opłaty przyłączeniowej do sieci oraz kosztów montażu licznika dwu-
kierunkowego,

 ⇒ korzystne, stabilne opusty,
 ⇒ od 2019 roku koszty budowy mikroinstalacji mogą zostać odliczone od pod-
stawy opodatkowania, 

 ⇒ poprawiono definicję „prosumenta energii odnawialnej”, tj. (moc do  
50 kW). Teraz zostać nim może także przedsiębiorca produkujący energię 
w mikroinstalacji, dla którego wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu 
przeważającej działalności gospodarczej. (produkcja z mikroinstalacji na 
własne potrzeby).

4.1.4 Program priorytetowy Mój Prąd
Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową 

skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosu-
menckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych (PV). Program wspomaga rozwój energetyki prosumenckiej i wypeł-
nienie zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Celem 
programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fo-
towoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię elek-
tryczną na własne potrzeby. Forma dofinansowania to dotacja do 50% kosztów 
kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie wię-
cej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Nabór jest w trybie konkurso-
wym. Wnioski należy składać poprzez formularz udostępniony na portalu:  
GOV.pl. - wnioskimojprad@infosigw.gov.pl
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