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TREND: 
Fotowoltaika
Coraz częściej i głośniej mówi się o dążeniu 
do osiągnięcia neutralności emisyjnej. 
Nie uda się to bez pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
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Według Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej z  fo-
towoltaiki korzysta obecnie 
25 milionów gospodarstw 
domowych na świecie. 
Do 2030 r. liczba domów, 
które stawiają na prąd ze 
słońca, ma wzrosnąć cztero-
krotnie – do 100 milionów!

Fotowoltaika to jedna z  naj-
prostszych technologii 
pozyskiwania energii elek-
trycznej z odnawialnych 
źródeł energii – promienio-
wania słonecznego.

Instalacje fotowoltaiczne 
składają się z paneli, któ-
re montuje się na dachu lub 
na gruncie po najbardziej 
nasłonecznionej stronie. 
To one zamieniają ener-
gię słoneczną na prąd stały, 
który przez falownik (inwer-
ter) jest następnie konwer-
towany na prąd zmienny. 
Tą energią  zasilamy domo-
we urządzenia.

POSTAW 
NA NIEZALEŻNOŚĆ 
ENERGETYCZNĄ 

Śpij spokojnie  
– nawet wtedy, 
gdy ceny energii 
elektrycznej dyna-
micznie się zmienia-
ją. Prąd dla Twojego 
domu produkuje 
własna elektrownia 
słoneczna.

OBNIŻ  
RACHUNKI 
ZA PRĄD 

Urządzenia elek-
tryczne w Twoim 
domu będą pobie-
rać energię wytwo-
rzoną ze słońca.  
Dlatego Twoje ra-
chunki za prąd mogą 
być niższe!

ZAINWESTUJ 
W SPOKOJNĄ 
I ZIELONĄ 
PRZYSZŁOŚĆ 

Dzięki instala-
cji fotowoltaicznej 
podniesiesz atrak-
cyjność swojej nie-
ruchomości na rynku 
i jednocześnie dbasz 
o środowisko. 
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Dlaczego  
to się opłaca?

Wiele osób rozważających inwestycję w instalację 
fotowoltaiczną zastanawia się nad opłacalnością 
tego przedsięwzięcia. Nowe zasady rozliczeń mogły 
wpłynąć w niektórych przypadkach na okres zwrotu 
kosztów poniesionych na inwestycję, jednak panele 
fotowoltaiczne są nadal opłacalne!
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Instalacje fotowoltaicz-
ne od kilku lat cieszą się 
w Polsce ogromnym zain-
teresowaniem. Jak wska-
zują dane Agencji Rynku 
Energii na koniec 2021 r. 
liczba instalacji fotowol-
taicznych prosumenckich 
wyniosła w Polsce  

ponad  
  845 tys. 
Oznacza to wzrost  

o ponad  

   80 proc. 
w porównaniu do 2020 r. 

W marcu 2022 r., czyli tuż 
przed wejściem w życie 
nowych zasad rozliczeń, 
odnotowano kolejny re-
kord: miesięczna liczba 
nowych przyłączeń się-
gnęła aż 44,6 tys.!

NET BILLING  
– NOWE ZASADY
Net-billing jest stosowany 
od 1 lipca 2022 r. Net billing 
to nowy system rozliczenia 
polegający na tym, że pro-
sumenci rozliczają ze swoim 
sprzedawcą energii war-
tość niewykorzystanej w ra-
mach autokonsumpcji części, 
docelowo wg ceny z Rynku 
Dnia Następnego (RDN). 
Natomiast gdy ich zapotrze-
bowanie na energię będzie 
wyższe od własnej produk-
cji, prosumenci będą płacić 
za jej pobór stawkę wskaza-
ną w umowie ze sprzedaw-
cą energii.

Net billing obowiązuje 
wszystkich, którzy zgłosi-
li do operatora przyłączenie 
swojej instalacji fotowolta-
icznej od 1   kwietnia 2022 r. 
lub tych, którzy dotychczas 
byli rozliczani na starych za-
sadach (Net metering) i zło-
żyli oświadczenie o chęci 
rozliczania wg zasad Net 
billing.

NET METERING  
– STARE ZASADY
Z tego systemu mogą skorzy-
stać ci, którzy złożyli wniosek 
o przyłączenie mikroinsta-
lacji do operatora systemu 
dystrybucyjnego do 31 mar-
ca 2022 r. Według tych za-
sad mogą rozliczać się przez 
15  lat od momentu przyłą-
czenia mikroinstalacji do sie-
ci. Nie dotyczy to jednak 
prosumentów parasolowych. 

Net metering zakłada, 
że nadwyżki wyprodukowa-
nej energii elektrycznej, któ-
re nie zostały wykorzystane 
na własne potrzeby, są prze-
syłane do tzw. „wirtualnego 
magazynu”. W ciągu 12 mie-
sięcy od daty wprowadzenia 
energii prosumenci mogą bez 
dodatkowych kosztów roz-
liczyć 80 proc. zmagazyno-
wanej w ten sposób energii 
w przypadku mikroinsta-
lacji o mocy do 10 kWp lub 
70 proc. w przypadku mikro-
instalacji o mocy 10-50 kWp. 

1 kwietnia 
2022 r.

PROSUMENT  
to producent i odbior-
ca energii elektrycz-
nej jednocześnie.
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Zwrot  
z inwestycji

03
Prosument sprzedaje wyprodukowaną 
energię elektryczną do sieci po miesięcznej 
stawce Rynkowej Ceny Energii. Perspektywa 
zmiennych cen energii wpływa zatem 
na szybsze tempo zwrotu z inwestycji 
w fotowoltaikę.

Dynamicznie zmieniają-
ce się ceny prądu wprost 
wpływają na stawkę 
Rynkowej Ceny Energii, 
po jakiej prosumenci od-
sprzedają wyprodukowaną 
energię do sieci. To spra-
wia, że  przeciętnej wielkości 
instalacja fotowoltaiczna 
powinna się zwrócić w kil-
ka lat, a po uwzględnieniu 
dotacji ten czas może się 
skrócić. 

Co ważne, na tempo zwro-
tu z inwestycji ma wpływ 
także wiele innych czyn-
ników – przede wszyst-
kim odpowiednio dobrana 
moc instalacji do potrzeb 
gospodarstwa domowego. 
W przypadku zbyt dużych, 
a co za tym idzie droższych 
inwestycji,  instalacja zwra-
ca się dłużej.

NOWOCZESNA 
INSTALACJA 
FOTOWOLTAICZNA 
W DOMU TO:

• możliwość 
obniżenia 

rachunków za prąd,

• większa  
przewidywalność 

kosztów,

• rozwiązanie  
przyjazne 

środowisku.

NA ZWROT Z INWESTYCJI 
W PANELE FOTOWOLTAICZNE 
WPŁYWA KILKA CZYNNIKÓW

• uzyskane dotacje  
– programy wspierają-
ce inwestycję w foto-
woltaikę pomniejszają 
jej koszt, podnosząc 
opłacalność całego 
przedsięwzięcia

• ekspozycja i nachyle-
nie dachu  – im korzyst-
niejsze warunki dostępu 
promieni słonecznych 
do ogniw fotowolta-
icznych, tym wyższa 
sprawność instalacji, 
czyli efektywność pracy 
Twojej minielektrowni

• wydajność instalacji 
– im większa moc oraz 
sprawność instalacji, 
tym większy wolumen 
produkcji prądu, a także 
wyższy poziom opła-
calności fotowoltaiki

• poziom zużycia prą-
du –  odpowied-
nie dobranie mocy 
i wielkości instala-
cji do zapotrzebowa-
nia pozwoli osiągnąć 
największe możliwe 
oszczędności

• cena energii  – im 
wyższa jest cena 
zakupu prądu, tym 
budowa domowej 
instalacji fotowolta-
icznej staje się bar-
dziej opłacalna

• termomodernizacja  – korzy-
ści (finansowe i ekologiczne) 
mogą być jeszcze wyższe, 
gdy budowę minielektrowni 
słonecznej połączysz z inwe-
stycją w termomodernizację 
domu oraz przejściem na od-
nawialne źródła energii ciepl-
nej (np. system ogrzewania 
z pompą ciepła)

• wielkość i koszt in-
stalacji fotowoltaicz-
nej  –  wydatki związane 
z zakupem paneli foto-
woltaicznych i pozosta-
łych podzespołów oraz 
z montażem wykona-
nym przez specjalistycz-
ną firmę
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Jak dobrać 
panele do domu?
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Warto współpracować z fir-
mą, która zaoferuje kom-
pleksową usługę: od wizji 
lokalnej, przez podpisanie 
umowy, montaż instala-
cji fotowoltaicznej i pomoc 
w uzyskaniu finansowania, 
aż po zgłoszenie instalacji 
do dystrybutora.

Instalując fotowoltaikę, 
trzeba pamiętać o wielu 
istotnych czynnikach, ta-
kich jak: 
• wielkość dachu i kąt jego 

nachylenia, 
• wielkość wolnego gruntu, 
• nasłonecznienie wybranego 

obszaru,
• obliczenie podstawowego zu-

życia energii elektrycznej. 

jeszcze zamieniony na prąd 
zmienny – do tego potrzeb-
ny jest falownik.

Jak działa falownik?
Falownik fotowoltaiczny 
(inwerter) przetwarza prąd 
stały, generowany w pa-
nelach fotowoltaicznych, 
na prąd zmienny, który pły-
nie w naszych gniazdkach. 
Rola falownika nie ograni-
cza się jednak tylko do tego 
– dzięki niemu można także 
monitorować, czy instala-
cja funkcjonuje poprawnie.
Falownik ponadto rozdziela 
nadwyżkę prądu wyprodu-
kowanego w instalacji, prze-
kierowując ją bezpośrednio 
do sieci. To od jakości i wy-
trzymałości falownika zale-
ży bezpieczne i bezawaryjne 
działanie całej instalacji 
fotowoltaicznej, dlatego 

należy zwrócić uwagę, by 
urządzenie miało wymaga-
ne certyfikaty i gwarancje 
producenta.

Ile paneli potrzebuje  
Twój dom?
Odpowiedź na to pytanie 
zależy od wielu kryteriów. 
Przygotowując się do in-
westycji, musisz uwzględ-
nić wiele czynników, w tym 
zużycie energii czy poziom 
i natężenie promieniowa-
nia słonecznego. Ważny 
jest również kierunek, w ja-
kim jest zwrócony dach lub 
grunt, na którym ma zostać 
zamontowana instalacja. 
Aby wybrać rodzaj paneli, 
najlepiej umówić się na wi-
zję lokalną z ekspertem, 
który pomoże dobrać odpo-
wiednie rozwiązanie.

Moc całej instalacji fotowoltaicznej 
określa się przede wszystkim na podstawie 
przewidywanego zużycia energii 
elektrycznej. Poprawnie zaprojektowana 
instalacja pozwala na szybszy zwrot 
inwestycji, dlatego w tej kwestii dobrze 
zdać się na profesjonalistów.

Jakie działają panele?
To najważniejszy element 
całej instalacji fotowolta-
icznej. Każdy pojedynczy 
panel składa się z systemu 
ogniw zbudowanych najczę-
ściej z krzemu. Promienie 
słoneczne składające się 
z fotonów docierają do pa-
neli, a znajdujący się w nich 
krzem wybija elektrony 
z atomów, których ruch za-
mienia się w prąd elektrycz-
ny. Powstały w ten sposób 
prąd stały musi zostać 
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Dopłaty  
do fotowoltaiki

05
Domowa minielektrownia może pozwolć na obniżenie wydatków na energię. 
Najpierw jednak trzeba zainwestować w odpowiednią instalację fotowoltaiczną. 
W ramach wsparcia działają obecnie rządowe programy pomocowe:  
Mój prąd 4.0 oraz Czyste powietrze i Ulga termomodernizacyjna.

Dynamicznie zmieniają-
ce się ceny prądu sprawi-
ły, że – jak podaje Urząd 
Regulacji Energetyki – sta-
tystyczne gospodarstwo 
domowe w 2022 r. pła-
ci za energię elektryczną 
średnio o 24 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Aby ob-
niżyć wartość rachunków 
konsumentów wprowa-
dzono tzw. tarczę antyin-
flacyjną, która przewiduje 
czasowe obniżenie staw-
ki podatku VAT na sprze-
daż energii z 23 do 5 proc. 
oraz zwolnienie gospo-
darstw domowych z akcy-
zy na energię.

Eksperci zauważają jednak, 
że nic nie wskazuje na to, 
by w najbliższym czasie 
ceny za energię elektrycz-
ną spadły. Dlatego in-
westycja w fotowoltaikę 
staje się jeszcze lepszym 
pomysłem niż jeszcze kil-
ka miesięcy temu. Aby 
koszt zakupu i instalacji 
takiego systemu nie sta-
nowił bariery finansowej, 
klienci mogą liczyć na do-
płaty do fotowoltaiki.

MÓJ PRĄD 4.0
Z tego programu mogą skorzystać osoby, które rozliczają się 
z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie 
Net billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wyno-
si do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

JAKIE INWESTYCJE SĄ 
DOFINANSOWANE?
Dotację można dostać na:
• na instalację fotowoltaiczną 

o mocy od 2 do 10 kW (bez za-
kupu i montażu dodatkowych 
elementów) – w kwocie nie 
większej niż 4 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie;

• mikroinstalacje fotowoltaiczne 
(do której zakupiony i zamonto-
wany zostanie co najmniej jeden 
dodatkowy element) – w kwo-
cie nieprzekraczającej 5 tys. zł 
na jedno przedsięwzięcie;

• dodatkowe elementy 

zwiększające autokonsump-
cję energii elektrycznej w za-
kresie:  magazynowania ciepła 
(nie więcej niż 5 tys. zł na jed-
no przedsięwzięcie), magazyno-
wania energii elektrycznej (nie 
więcej niż 7,5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie) oraz systemu 
zarządzania energią HEMS/EMS 
(nie więcej niż 3 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie).

JAKIEJ WYSOKOŚCI DOTA-
CJĘ MOŻNA DOSTAĆ?
Z programu Mój Prąd 4.0 można do-
stać do 20,5 tys. zł dofinansowania.
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Dopłaty  
do fotowoltaiki

05

CZYSTE 
POWIETRZE

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Dofinansowanie 
z programu „Czyste 
Powietrze” jest prze-
znaczone dla tych 
osób, które w ra-
mach remontu domu 
(np. wymiany pie-
ca lub izolacji bu-
dynku) zamontują 
dodatkowo instala-
cję fotowoltaiczną. 
Można uzyskać  na-
wet 69 tys. zł!

Odliczenia od podatku 
mogą dokonać właściciele 
i współwłaściciele domów 
jednorodzinnych. Każdy 
podatnik ma prawo do ulgi 
w wysokości do 53 tys. zł 
niezależnie od liczby po-
siadanych nieruchomości. 
Z ulgi można skorzystać 
niezależnie od uzyskania 
dotacji z programu „Czyste 
Powietrze”.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Właściciel lub współwłaściciel jedno-
rodzinnego budynku mieszkalnego lub 
wydzielonego w budynku jednorodzin-
nym lokalu mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą.

NA CZYM POLEGA?
Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu 
od podstawy obliczenia podatku wydatków ponie-
sionych na realizację przedsięwzięcia termomoderni-
zacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

NA JAKI CEL?
Dofinansowanie obejmuje wymianę 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
(na paliwo stałe) na nowoczesne źró-
dła ciepła spełniające najwyższe normy 
oraz przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku.

CO JEST PRZEDSIĘWZIĘCIEM 
TERMOMODERNIZACYJNYM?
Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest 
m.in. całkowita lub częściowa zamiana źródeł ener-
gii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko-
sprawnej kogeneracji, ale także wykonanie audytu 
energetycznego czy wymiana okien i drzwi.
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Panele na balkonie 
lub tarasie

Fotowoltaika na 
działce rekreacyjnej

06

NIE TYLKO DLA DOMU
Zalety pozyskiwania prądu 
z promieni słonecznych do-
ceniają właściciele domów, 
ale czy można zainstalować 
fotowoltaikę na balkonie? 
Oczywiście!

Montaż paneli na balko-
nie czy tarasie mieszkania 
pod względem technicznym 
nie różni się od instalacji 
na dachu lub przy gruncie.  
Podobnie jak w przypad-
ku instalacji przy domu 
jednorodzinnym czy sze-
regowcu, na fotowoltaikę 
na balkonie także moż-
na uzyskać różne formy 
dofinansowania.

KONIECZNE 
FORMALNOŚCI
W przypadku mieszkań 
w bloku właściciel loka-
lu ma prawo do zarządzania 
jedynie pomieszczeniami, 
które stanowią jego wła-
sność – balkon czy taras 
jest jednak zazwyczaj czę-
ścią wspólną. Dlatego, je-
śli chcesz zamontować 
instalację fotowoltaiczną 
na balkonie, który stanowi 
część elewacji zewnętrznej,  

musisz uzyskać odpowied-
nią zgodę np. wspólnoty 
mieszkaniowej.  Skontaktuj 
się w tej sprawie z zarządem 
wspólnoty, zarządcą lub 
spółdzielnią.

Zanim złożysz swoją proś-
bę do odpowiedniego 
podmiotu, warto jednak 
wcześniej odbyć wizję lo-
kalną oraz przygotować 
wstępny projekt mikroin-
stalacji, który uwzględni 
takie czynniki, jak  wytrzy-
małość konstrukcji balkonu 
oraz bezpieczeństwo bu-
dynku i mieszkańców. 

DZIAŁKA Z PANELAMI 
Spędzanie wolnego cza-
su na działce rekreacyjnej 
znów jest coraz chętniej wy-
bieranym rodzajem aktyw-
ności na weekend lub nawet 
dłuższe pobyty wakacyjne. 
Częstym problemem w tego 
typu miejscach jest jed-
nak brak zasilania. Dobrym 
rozwiązaniem jest zatem 
fotowoltaika.

Dzięki energii wytworzo-
nej za pomocą fotowoltai-
ki, działkowicze mogą stać 
się niezależni energetycz-
nie.  Wyprodukowany prąd 
może zostać wykorzysta-
ny np. do zasilania sprzętów 
AGD i RTV oraz ogrzewania 
w chłodniejsze dni.
 
DODATKOWE KORZYŚCI 
Instalacja fotowoltaiczna 
na działce przyniesie dodat-
kowe korzyści szczególnie 
wtedy, gdy jest zlokalizo-
wana w pobliżu przyłącza 
energetycznego, co umożli-
wi jej sprawne podłączenie 
do sieci. W innym przypad-
ku przyłączenie instalacji 
do sieci będzie wiązało się 
z poniesieniem dodatko-
wych kosztów.
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Prawidłowy 
montaż
Montaż instalacji fotowoltaicznej to jeden  
z najważniejszych etapów inwestycji. 
Wymaga on doświadczenia, fachowej 
wiedzy i profesjonalnych umiejętności

07
Poprawny  montaż instala-
cji fotowoltaicznych  jest wy-
znacznikiem ich  żywotności, 
bezpieczeństwa i wydajności 
na wiele lat. Błędy w mon-
tażu mogą bowiem genero-
wać straty w produkcji prądu, 
a co za tym idzie, wpływają 
na opłacalność inwestycji.

MONTAŻ NA DACHU
Wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Najważniejsze 
czynniki, jakie warto brać pod uwagę przy montażu, to:

MONTAŻ NA GRUNCIE
Takie miejsce polecamy, gdy montaż paneli na da-
chu jest niemożliwy (np. z powodu nietypowych 
spadków lub braku miejsca) albo nieopłacalny. 
Główną zaletą instalacji na gruncie jest możliwość 
swobodnej aranżacji modułów i łatwość w usta-
wieniu paneli pod odpowiednim kątem i w odpo-
wiednim kierunku względem słońca. Ważne, by 
wcześniej wykonać inspekcję gruntu.
Montaż na gruncie rozpoczyna się od ustawienia 
bezpiecznej i wytrzymałej konstrukcji, odpornej 
na trudne warunki atmosferyczne. Drugim krokiem 
jest montaż samych modułów, falownika oraz oka-
blowania. Dodatkowym zabezpieczeniem instala-
cji będzie umieszczenie przewodów zasilających 
pod ziemią.

• rodzaj po-
krycia dachu  
– montaż fo-
towoltaiki 
jest możliwy 
na blachoda-
chówce, blasze 
trapezowej, 
dachówce ce-
ramicznej, 
goncie bi-
tumicznym 
oraz papie

• kąt nachy-
lenia dachu  
– optymal-
ny kąt to 35° 
(nachylenie 
można w ra-
zie potrzeby 
korygować 
specjalną 
konstrukcją 
wspornikową)

• orientacja  
paneli wzglę-
dem słońca  
– najlepszym 
rozwiązaniem 
jest montaż 
paneli na po-
łudniowej po-
łaci dachu, co 
zagwarantuje 
optymalne na-
słonecznienie

• zacienienie  
– kominy, 
drzewa czy 
inne elemen-
ty architekto-
niczne mogą 
rzucać cień 
na panele fo-
towoltaiczne, 
co zmniejszy 
efektywność 
całej instalacji
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Magazyn energii,  
czyli jak ją zachować 
na dłużej

Często zdarza się, szczególnie w okresie wiosenno-
letnim, że instalacja fotowoltaiczna produkuje duże 
ilości energii elektrycznej, która nie jest na bieżąco 
zużywana. Co zrobić z taką nadwyżką prądu?
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Panele fotowoltaiczne wy-
twarzają prąd tylko wtedy, 
gdy padają na nie promienie 
słoneczne. Produkcja ener-
gii często więc nie pokrywa 
się czasowo z zapotrze-
bowaniem użytkowników. 
Odpowiedzią na to wyzwa-
nie jest magazyn energii, 
który zachowa jej nadwyż-
kę na czas, gdy będziemy jej 
potrzebowali. 

CZYM JEST  
MAGAZYN ENERGII?
To urządzenie gromadzą-
ce wyprodukowany prąd, by 
móc go później wykorzy-
stać do zasilania. Stanowi 
on zatem element kom-
pletnego systemu instalacji 
fotowoltaicznej. 

KOSZT ZAKUPU I DOTACJE
Barierą dla rozwoju ma-
gazynowania energii dla 
domu są koszty, jakie 

trzeba ponieść przy zaku-
pie i instalacji magazynu. 
Urządzenie o pojemności 
5 kWh, które może zapew-
nić zasilanie przez mini-
mum kilka godzin, kosztuje 
kilka tys. zł. Większe aku-
mulatory to już wyda-
tek nawet kilkudziesięciu 
tysięcy zł.
Także w tym zakresie 
można liczyć na rządowe 
wsparcie. W ramach pro-
gramu Mój Prąd 4.0 można 
otrzymać do 7,5 tys. zł do-
tacji na magazyn energii 
oraz wyższe dofinansowa-
nie do paneli fotowol-
taicznych. Korzystanie 
z magazynu energii spo-
woduje ponadto zna-
czący wzrost poziomu 
autokonsumpcji z instalacji 
fotowoltaicznej.

Podstawową zaletą magazyno-
wania energii jest zwiększenie 
niezależności od dostawcy prą-
du. Ponadto atutami tego roz-
wiązania są:

PO CO  
MAGAZYNOWAĆ PRĄD?

• zwiększenie 
bezpieczeń-
stwa energe-
tycznego

• odciąże-
nie sieci 
energe-
tycznej

• korzystanie 
z rozwiązań 
korzystnych 
dla środowiska 
naturalnego

• zmniejsze-
nie ryzyka krót-
kotrwałych 
przerw w do-
stawach energii 
elektrycznej

• oszczędność  
– magazyn ener-
gii umożliwia 
przechowanie 
i wykorzystanie 
wyprodukowanej 
nadwyżki prądu
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Korzyści  
dla środowiska

Instalacje fotowoltaiczne należą do 
najczystszych i najbardziej przyjaznych 
naturze źródeł pozyskiwania 
energii elektrycznej.  Nie wytwarzają 
zanieczyszczeń ani hałasu, nie emitują 
dwutlenku węgla. Można je także 
poddać recyklingowi.
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Ekologiczne korzyści, jakie 
przynoszą systemy solarne, 
wynikają ze specyfiki sa-
mego światła słonecznego. 
Najważniejsze zalety ener-
gii słonecznej to przede 
wszystkim jej nieograni-
czony zasób.

Ten sposób pozyskiwa-
nia energii uznaje się też 
za zrównoważony, czyli 
taki, który może zaspokoić 
obecne potrzeby, bez nara-
żania kolejnych pokoleń.

Ponadto ślad węglowy po-
wstały przy produkcji pa-
neli fotowoltaicznych 
dzięki nowej technologii 
został zoptymalizowany. 
Obecne procesy wytwórcze 
znacząco zmniejszyły pro-
dukcję substancji toksycz-
nych do minimum – m.in. 
za sprawą powtórnego 
przetwarzania wysokiej 
czystości krzemu. Dzięki 
recyklingowi wydobycie 
nowego surowca zostało 
zatem ograniczone.
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