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Świadomy i nowoczesny mieszkaniec Raciborza – 

akcja Prosument trwa 

 

60% dotacji na Panele Fotowoltaiczne (PV) dla mieszkańców 

Raciborza 
 

Miasto Racibórz wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym  

z ograniczeniem niskiej emisji oraz kosztami energii elektrycznej, przy 

współudziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zachęca 

mieszkańców miasta do uczestnictwa w programie PROSUMENT, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW). Dzięki temu programowi oraz dodatkowemu 20% 

wsparciu Miasta otrzymają Państwo bezzwrotną dotację w wysokości 

do 60% kosztów zakup oraz montażu mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii (OZE). Pozostałą część kosztów stanowi 

niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku).  

Co należy zrobić żeby zostać Prosumentem? 

Należy podpisać umowę przedwstępną z UM w Raciborzu. 

Koszty kwalifikowane 

Koszty kwalifikowane w programie Prosument obejmują projekt 

instalacji, niezbędną dokumentację, zakup, montaż, odbiór  

i uruchomienie instalacji. Koszty kwalifikowane dla paneli 

fotowoltaicznych są jak poniżej: 

 7000 zł/kW dla instalacji do 5 kW 

 6000 zł/kW dla instalacji powyżej 5kW 

 

 

 

 

 

 

http://www.kape.gov.pl/
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Aspekty techniczne systemów fotowoltaicznych 

Czym jest moduł fotowoltaiczny? 

Bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, odbywa 

się dzięki wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego (fotoelektrycznego) polegającego na 

powstawaniu siły elektromotorycznej w materiałach o niejednorodnej strukturze, podczas ich 

ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. W module fotowoltaicznym (PV) 

zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną 

w postaci prądu i napięcia stałego. Zasadniczo można podzielić moduły fotowoltaiczne na 

klasyczne zbudowane z krzemu krystalicznego zabezpieczonego aluminiową ramką oraz 

cienkowarstwowe zbudowane z ogniw cienkowarstwowych, często pozbawione ramki 

Podstawowymi rodzajami modułów fotowoltaicznych są
1
.: 

Moduły monokrystaliczne (MONO c-Si) – ich ogniwa są wytworzone z jednego dużego 

monokryształu krzemu. Ten typ modułów charakteryzuje się najwyższą sprawnością, lecz 

również największym spadkiem mocy ze wzrostem ich temperatury.  

Moduły polikrystaliczne (POLY/MULTI c-Si) – ich ogniwa wyprodukowane są  

z krzemu polikrystalicznego, czyli takiego, który wytworzył się z kilku kryształów. 

Sprawność tego rodzaju modułów jest wysoka, jednak osiąga on wartości sprawności niższe 

niż w przypadku rozwiązań monokrystalicznych, również mniejszy jest spadek mocy  

w stosunku do temperatury. 

Moduły quasi-monokrystaliczne (mono-like-multi lub cast-mono) – ich konstrukcja opiera 

się o hybrydowe ogniwa, których centralnym elementem jest monokryształ, zaś na obrzeżach 

znajduje się krzem polikrystaliczny. Dzięki temu moduły te osiągają sprawność podobną do 

rozwiązań monokrystalicznych oraz niższy spadek mocy ze wzrostem temperatury. 

Moduły amorficzne (z krzemu amorficznego) – zbudowane są z cienkich ogniw  

z bezpostaciowego krzemu. To rozwiązanie cechuje niski współczynnik sprawności  

w stosunku do klasycznych rozwiązań. Cechuje je bardzo niski spadek mocy ze wzrostem 

temperatury.  

Moduły CIGS/CIS – w tym module rolę półprzewodnika pełni mieszanka miedzi (Cu), indu 

(In), galu (Ga) i selenu (Se) – CIGS, lub miedzi (Cu), indu (In) i selenu (Se) – CIS. Ich 

sprawność mieści się w dolnym zakresie sprawności modułów polikrystalicznych. 

Moduły CdTe – w tym przypadku materiałem półprzewodnikowym jest tellurek kadmu 

(CdTe). Ten typ paneli PV charakteryzuje umiarkowana sprawność oraz niski spadek mocy 

wraz ze wzrostem temperatury. Ze względu na użycie kadmu, podczas demontażu paneli, 

niezbędne jest odpowiednie ich utylizowanie.  

Moduły fotowoltaiczne mogą bezpośrednio zasilać urządzenia zasilane prądem stałym,  

z akumulacją nadmiaru energii lub bez jej magazynowania. W tabeli przedstawiono 

sprawności komercyjnych modułów fotowoltaicznych. 

Dla mieszkańców Miasta Racibórz rekomendowane są moduły monokrystaliczne,  

o najwyższej sprawności, najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane przez 

Prosumentów. 

 

 

 

                                                           
1
 Szymański (2013) s. 12-17. 
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Sprawność komercyjnych modułów fotowoltaicznych 

Moduły z ogniw krzemowych 

Moduły 

CdTe 

Moduły 

CIS/CIGS 

mono-

krystalicznych 

poli-

krystalicznych 
amorficzne 

sc-Si mc-Si a-Si/μc-Si 

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

 

Czym jest system fotowoltaiczny? 

Pojedyncze ogniwo ma na ogół moc 1 ÷ 2 W. Połączone szeregowo ogniwa tworzą moduł 

fotowoltaiczny. Moc modułów zależy więc od ich powierzchni i waha się od 0,3 m
2
 do 3 m

2
, 

a ich moce są rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset Watów. Laminowanie ogniw i stosowanie 

szyb ochronnych zabezpiecza moduł przed wpływem czynników atmosferycznych, 

zanieczyszczeniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Żywotność ogniw, zależna od 

typu, określana jest nawet na 30 lat. Moduły, połączone szeregowo lub równolegle, tworzą  

z kolei panel. Pojedynczy panel lub kilka połączonych, również łączone równolegle lub 

szeregowo dla zwiększenia odpowiednio prądu lub napięcia, dobiera się do potrzeb, np. domu 

jednorodzinnego. 

 

 

Ogniwo, moduł, panel fotowoltaiczny 
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Schemat budowy panelu z ogniwami krystalicznymi (Szymański, 2013) 

Panel fotowoltaiczny wytwarza prąd stały, którego poziom zależy od nasłonecznienia  

w danym czasie. Panele są podstawowymi elementami systemu fotowoltaicznego (systemu 

PV).  

Systemy fotowoltaiczne mogą pracować w różnych konfiguracjach (w odniesieniu do 

elementów go stanowiących jak i sposobu połączenia z siecią elektroenergetyczną),  

w zależności od ich przeznaczenia i miejsca lokalizacji. Rozróżniamy systemy: autonomiczne 

(off-grid), przyłączone do sieci (on-grid) oraz hybrydowe. Systemy autonomiczne wymagają 

drogich akumulatorów. Natomiast system dołączony do sieci elektroenergetycznej (on-grid) 

jest wykorzystywany głównie do zasilania budynków lub funkcjonujących jako mikro 

elektrownie słoneczne dostarczające energię elektryczną do sieci (rysunek poniżej). W tej 

konfiguracji, w pierwszej kolejności zapotrzebowanie na moc pokrywane jest z paneli PV, 

natomiast w przypadku niedoboru mocy energia jest pobierana z sieci elektroenergetycznej.  

Gdy produkcja własna energii elektrycznej przewyższa jej zużycie, nadwyżka oddawana jest 

do sieci. 
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System dołączony do sieci (on-grid) 

Panele PV wytwarzają prąd stały. Widoczny na rysunku falownik (inwerter) jest urządzeniem 

elektronicznym (przekształtnikiem napięcia), które zmienia napięcie ze stałego 

(pochodzącego z instalacji fotowoltaicznej) na napięcie przemienne o wartości skutecznej 

wynoszącej zazwyczaj 230 V lub 400 V (układy trójfazowe).  

Dwa zasadnicze podziały falowników do pracy z instalacjami OZE to podział ze względu na 

budowę (bez- i transformatorowe) oraz ze względu na typ instalacji (wyspowe i sieciowe). 

Inwertery beztransformatorowe, które są lżejsze i mają lepszą sprawność w szerokim zakresie 

obciążenia, praktycznie zdominowały rynek rozwiązania transformatorowe. Urządzenia 

wyspowe nie synchronizują się z publiczną siecią energetyczną, a ich rola to przede 

wszystkim praca w trybie przetwornicy DC/AC do zasilania domowych urządzeń AGD oraz 

ładowanie akumulatorów dla potrzeb lokalnych. Inwertery sieciowe mogą oddawać energię 

do sieci publicznej synchronizując się z nią. W tym przypadku z reguły nie ma możliwości 

ładowania akumulatorów oraz pracy w trybie przetwornicy. Istnieją również inwertery 

hybrydowe łączące cechy wyspowych i sieciowych. Jednym z najważniejszych podzespołów 

falownika jest układ śledzenia punktu mocy maksymalnej (Maximum Power Point Tracker – 

MPPT), który dobiera parametry pracy instalacji tak, aby moc oddawana do sieci 

energetycznej była jak największa. MPPT dobiera wewnętrzny opór wejściowy falownika, 

aby iloczyn napięcia i natężenia prądu był w danych warunkach jak największy. 

Jeden (a nawet dwa lub trzy) moduły MPPT znajdują się na wyposażeniu każdego inwertera. 

Cechą, która najbardziej interesuje użytkownika jest sprawność inwertera określająca jaki 

procent energii dostarczonej w formie prądu stałego z panelu PV zostanie zamieniony na prąd 

przemienny i oddany do sieci. Już rynkowe falowniki mogą mieć sprawność nawet  

w granicach 96÷98%. 

Aby uzyskać najwyższą sprawność konieczne jest odpowiednie dobranie mocy falownika do 

mocy generatora PV oraz napięcia uzyskiwanego z ogniw.  
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Falowniki w instalacjach fotowoltaicznych  

Instalacja PV musi zawierać inne elementy niż podane powyżej tj. bezpieczniki, ograniczniki 

przepięć i ochronę odgromową, 

Ważnym elementem instalacji są przewody. Ich koszt jest niewielki, ale naprawa  

w przypadku uszkodzenia może być kosztowna i wiązać się z konieczności demontażu całej 

instalacji. Przewody prowadzone w miejscach nasłonecznionych powinny być zabezpieczone 

odpowiednią otuliną odporną na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych jak 

promieniowanie UV, wilgotność oraz skrajne temperatury. Najlepsze są kable izolowane 

polietylenem usieciowanym (XLPE), którego zakres dopuszczalnych temperatur pracy to od -

40°C do 90°C. Przewody muszą być dostosowanych do pracy przy wysokich napięciach, 

nawet do 1000 V. 

W każdym przewodniku z prądem występują straty związane z oporem elektrycznym. 

Grubsze przewody zmniejszają straty, ale są droższe. Ich długość, jak najmniejsza, 

determinowana jest lokalizacją systemu. 
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Korzyści z instalacji fotowoltaicznych (PV) – uproszczona analiza 

finansowa 

Istotą programu PROSUMENT jest wsparcie budowy mikroinstalacji wytwarzających energię 

elektryczną lub ciepło, przede wszystkim na własne potrzeby. Zasady programu są spójne  

i uzupełniają istniejące regulacje prawne w tym zakresie.  

Aby zostać prosumentem należy podpisać umowy przedwstępne z Miastem Racibórz, bez 

których nie będzie możliwe złożenie wniosku o dotację do NFOŚiGW. 

Osoby, które korzystają ze wsparcia w ramach programu PROSUMENT nie mogą, dla 

uniknięcia tzw. nad-wsparcia, korzystać z systemu cen stałych, określonego w ustawie  

o odnawialnych źródłach energii. Jednakże korzystają z innego przywileju w tej ustawie 

określonego, a mianowicie z zasady net-meteringu. Zasada ta polega na półrocznym 

bilansowaniu energii pobranej z sieci i do sieci doprowadzonej (wytworzonej przez własną 

instalację, np. fotowoltaiczną, a nie bezpośrednio zużytą). Energię przez siebie wytworzoną 

prosument dostarcza do sieci, o ile nie jest w stanie jej bezpośrednio zużyć. Po 

przeprowadzeniu półrocznego bilansowania, które obejmuje pierwsze i drugie półrocze, 

prosument rozlicza się na podstawie wyliczonych różnic pomiędzy energią pobraną, a energią 

dostarczoną do sieci.  

Załóżmy, że wytwórca w ogóle nie zużywał na własne potrzeby energii przez siebie 

wytworzonej. Oznacza to, że w okresach kiedy wytwarzał energię nie miał włączonych 

żadnych odbiorników energii. Całą wytworzoną przez siebie energię odprowadzał do sieci 

elektroenergetycznej. Jeżeli w okresie półrocznym pobrał z sieci taką samą ilość energii jaką 

wytworzył nie oznacza to (przy zasadzie net-meteringu), że nic nie zapłaci. Za energię 

pobraną z sieci zapłaci stawkę za, tzw. opłatę stałą za energię elektryczną. Podkreślić należy, 

że dotyczy to sytuacji, w której ilościowo energia pobrana jest równa energii wytworzonej  

i dostarczonej do sieci. 

Jeżeli prosument zużyje bezpośrednio energie przez siebie wytworzoną na własne potrzeby to 

oczywiście takiej ilości energii nie pobierze z sieci, a więc uniknie pełnej opłaty za 

wytworzoną we własnej instalacji energię i bezpośrednio zużytą. Jest to sytuacja najbardziej 

korzystana finansowo i właśnie do takich postaw zachęcają nas regulacje określone ustawą  

i zasadami programu Prosument. 

Przedstawmy ten efekt, przy prostych założeniach jak następuje: 

 zbudowana instalacja ma moc 3,12 kW; 

 produkcja roczna energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych wynosi 

3597 kWh/rok; 

 zużycie roczne energii elektrycznej przez 3 osobowe gospodarstwo domowe wynosi 

3597 kWh/rok; 

 zużycie i wytwarzanie energii równoważą się w półrocznych okresach bilansowych  

(i rocznie oczywiście wtedy też); 

 koszt instalacji – 21 840 zł (3,12 kW x 7 000 zł/kWp); 

 grant NFOŚiGW – 40%; 

 do spłaty pozostaje 13 104 zł, przy oprocentowaniu 1% rocznie; 
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 pożyczkę zaciąga się teoretycznie na 12 lat, ale przy umorzeniu czterech ostatnich 

rocznych rat, spłacamy ją przez 8 lat (dodatkowe 20% wsparcie z Miasta). Po tym 

okresie instalacja przechodzi na własność użytkownika i przynosi czysty zysk. 

Jakie będą przepływy pieniężne w tym okresie? 

Spłata 

Zakładamy, że Miasto umorzy cztery ostatnie raty roczne (kwota umorzenia wynosi 4 368 zł). 

Spłacamy więc rocznie przez 8 lat kredyt wysokości 8 736 zł oraz odsetki skumulowane 

wynoszące 742,56 zł, czyli łącznie 9 478,56 zł. Instalacja musi być ubezpieczona przez okres 

spłaty kredytu, a przyjmując średni roczny koszt ubezpieczenia 200 zł, mamy z tego tytułu 

koszt w wysokości - 1 600 zł . Łącznie ponosimy koszty rocznie w wysokości 1384,82 zł - 

115,40 zł/miesiąc. 

Przychody 

Zakładamy cenę energii elektrycznej 0,56 zł/kWh, a udział opłaty zmiennej 62%. Za energię 

elektryczną, bez instalacji fotowoltaicznej płacilibyśmy rocznie 2014,32 zł (3 597 kWh). 

Nasze przychody wynikają z uniknięcia opłaty za energię bezpośrednio zużytą (tej nie 

musimy kupować) oraz z uniknięcia opłaty zmiennej za energię pobraną z sieci, ale 

zbilansowaną w okresach półrocznych (energia wytworzona i doprowadzona do sieci 

elektroenergetycznej). 

A teraz kluczowa sprawa – ilość energii wytworzonej i bezpośrednio zużytej (od tych 

wielkości zależą nasze przychody): 

 przy 0% zużycia energii wytworzonej, unikamy opłaty zmiennej (bo obowiązuje zasada 

net-meteringu, czyli bilansowania) – unikamy zapłaty 3 597 kWh x 62% x 0,56 zł/kWh, 

co daje 1 248,88 zł – i ta kwota stanowi nasz przychód. Zakładowi energetycznemu 

zapłacimy 765,44 zł/rok; 

 przy 20% bezpośrednim zużyciu energii przez nas wytworzonej energii unikamy 

zapłaty 719,4 kWh x 0,56 zł/kWh, co daje 402,86 i 2877,6 kWh x 62% x 0,56 zł/kWh, 

co daje 999,10 czyli łącznie unikamy zapłaty  - 1401,96 zł – i ta kwota stanowi nasz 

przychód. Zakładowi energetycznemu zapłacimy 612,96 zł/rok; 

 przy 50% zużyciu bezpośrednio energii przez nas wytworzonej unikamy zapłaty 

1631,60 zł (nasz przychód), a zakładowi energetycznemu zapłacimy 382,72 zł/rok. 

 

Różnicę pomiędzy rocznymi przychodami, a rocznym obciążeniem spłaty kredytu, wyrażono 

poniżej na wykresie, w zależności od udziału procentowego energii bezpośrednio zużytej,  

a energii wytworzonej przez własną instalację. 
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Czyli przy zużyciu bezpośrednim 17,76%, energii wytworzonej przez naszą instalację 

przychody równoważą koszty. Taka sytuacja będzie występować w okresie 8 lat spłaty 

kredytu. Większe zużycie niż 17,76% oznacza przychód w ciągu tych ośmiu lat. Pamiętajmy 

jednak nadal, że po ośmiu latach w okresie żywotności instalacji (ok. 25 lat – 30 lat), będzie 

ona przynosić tylko korzyści, zmniejszając koszty zakupu energii elektrycznej z sieci, zgodnie  

z zasadą net-meteringu (bilansowania). Te przykładowe obliczenia wykonano dla aktualnych 

cen energii. Dzięki tego typu instalacji dużo mniej obawiamy się wzrostu cen energii  

w przyszłości. Zabezpieczamy się też przed podwyżkami cen energii elektrycznej, 

wywołanych inflacją lub podwyżkami na skutek wzrostu cen węgla, czy koniecznymi 

inwestycjami w elektroenergetyce.  

Postęp technologiczny sprawia, że sprawności ogniw i falowników rosną oraz wydłuża się ich 

żywotność. Towarzyszy temu systematyczny spadek cen elementów systemów 

fotowoltaicznych. Zmniejsza to również ewentualne przyszłe koszty konserwacji i utrzymania 

systemu. 
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Instalacja fotowoltaiczna zbudowana z 12 modułów, wytwarzająca energię 

elektryczną w warunkach nasłonecznienia Raciborza 

 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,120 kW posadowiona na gruncie 

Fotowoltaiczny system wytwarzania energii elektrycznej 

Przedstawione wielkości dotyczą wytwarzania energii elektrycznej przez system 

fotowoltaiczny o mocy ok. 3 kWp zlokalizowany na terenie miasta Racibórz. 

Obliczenia zysku energetycznego wykonano dla warunków nasłonecznienia wg pomiarów 

stacji meteorologicznej Racibórz Studzienna. Dane te są zamieszczone na stronie internetowej 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: 

http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/dane-do-swiadectw-charakterystyki-

energetycznej-budynkow 

Z opracowanego arkusza typowego roku meteorologicznego, wykorzystano wielkości: 

• temperatury termometru suchego, 

• gęstości strumienia bezpośredniego promieniowania słonecznego na powierzchnię 

poziomą, 

• gęstości strumienia rozproszonego promieniowania słonecznego na powierzchnię 

poziomą, 

w godzinnych interwałach czasowych typowego roku meteorologicznego. 

http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/dane-do-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-budynkow
http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/dane-do-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-budynkow
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Wielkości natężenia promieniowania słonecznego dla dowolnie pochylonej powierzchni 

obliczano wykorzystując teorię Liu-Jordana
2
. 

Do obliczenia zysków energetycznych systemu fotowoltaicznego założono zastosowanie 

modułów fotowoltaicznych o podstawowych parametrach jak następuje: 

Lp. Wielkość Wartość Jednostka 

1 Moc maksymalna pojedynczego modułu 260 Wp 

2 Napięcie jałowe 37,6 V 

3 Prąd zwarciowy 9,23 A 

4 Wymiary modułu 1640 x 992 x 40 mm 

5 Powierzchnia modułu 1,627 m
2 

6 Waga modułu 19 kg 

 

Wszystkie parametry zostały podane w wyniku badań w ściśle ustalonych warunkach 

Standard Test Conditions, czyli przy wartości nasłonecznienia 1000 W/m
2
, 25°C oraz 

AM 1,5
3
. Moc maksymalną ogniwa zbadaną w powyższych warunkach określamy jako moc 

szczytową, wyrażaną w Wp. (Wat pik). Uwzględniono typowe dla modułów PV 

współczynniki temperaturowe, czyli zmian parametrów (prąd zwarciowy i napięcie jałowe)  

w zależności od ich temperatury. 

System fotowoltaiczny złożony z 12 modułów będzie miał moc 3,120 kWp. Pochylenie 

modułów ok. 25
o
 względem poziomu. Na podstawie zależności literaturowych

4
 oraz danych 

meteorologicznych i parametrów modułu obliczono wytworzoną w systemie energię 

elektryczną w każdej godzinie typowego roku meteorologicznego dla lokalizacji systemu  

w Raciborzu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Pluta Z., 2006.  

3
 AM (Air Mass) oznacza rozkład widmowy promieniowania słonecznego dla różnych pozornych 

wysokości Słońca określanych dla różnych stosunków długości drogi promieniowania słonecznego 

przez atmosferę przy promieniowaniu padającym pod pewnym kątem, do długości drogi przy 

przejściu przez atmosferę prostopadłym do powierzchni Ziemi.  
4
 Szymański B. 2013. 
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Podstawowe wielkości chrakteryzujące proponowany system fotowoltaiczny są następujące: 

Lp. Wielkość Wartość Jednostka 

1 Moc maksymalna systemu PV 3,120 kWp 

2 Liczba modułów 12 - 

3 Powierzchnia systemu (wszystkich modułów) 19,523 m
2
 

4 Waga systemu (wszystkich modułów) 228 kg 

5 Wytworzona energia elektryczna 3 596 kWh/rok 

6 Wytworzona energia elektryczna 184,219 kWh/m
2
 

powierzchni 

modułu 

7 Wytworzona energia elektryczna 1152,701 kWh/kWp mocy 

zainstalowanej 

 

Wielkości wytworzonej energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach roku są 

następujące: 

Miesiąc Energia 

elektryczna 

wytworzona przez 

system PV, kWh 

styczeń 136 

luty 160 

marzec 244 

kwiecień 358 

maj 530 

czerwiec 443 

lipiec 472 

sierpień 490 

wrzesień 321 

październik 183 

listopad 143 

grudzień 116 

Rocznie 3 596 
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Energia elektryczna wytworzona przez system PV w Raciborzu w ciągu roku 

 

Energia elektryczna wytworzona przez system PV w Raciborzu w ciągu roku godzina po 

godzinie 

Koszty instalacji brutto bez dotacji 

Przy założeniu kosztu instalacji wynoszącego 7 000 zł/kW brutto, w który wchodzą oprócz 

paneli PV, wszelkie niezbędne urządzenia (falownik, okablowanie, statyw i prace montażowe, 

koszt całkowity systemu wyniesie 21 840 zł.  

Korzystając z niebywałej okazji jaką udostępniło Mieszkańcom, Miasto Racibórz można 

zaoszczędzić aż 60% kosztów zakupu oraz montażu instalacji paneli fotowoltaicznych  

i cieszyć się darmową energią. 
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Zapraszamy do uczestnictwa w programie Prosument 

 

Kontakt do ekspertów: 

inż. Bartłomiej Asztemborski – basztemborski@kape.gov.pl 

dr inż. Ryszard Wnuk – rwnuk@kape.gov.pl 

(+48 22) 626-09-10 

 

 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9 kW posadowiona na dachu budynku 
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