
POLSKIE DOMY  
niegotowe na słońce



Dołącz do programu 
poleceń N Energii 
i zarabiaj nawet 

1000 zł 
za poleconą instalację!



Około 100 tysięcy nowych domów jednorodzinnych 
oddano do użytku w 2020 roku. Wszystko wskazu-
je na to, że w bieżącym roku rynek ten przyspieszył 
jeszcze mocniej. Wielu ekspertów twierdzi, że takiego 
popytu na domy nie było w Polsce nigdy wcześniej. To 
samo można powiedzieć również o domowych insta-
lacjach fotowoltaicznych. 

Fotowoltaika jest i nadal będzie zyskiwać na atrakcyj-
ności. Konsumenci chcą uniezależnić się od coraz bar-
dziej dotkliwych podwyżek cen prądu. Istnieje spore 
prawdopodobieństwo, że dzisiejszy inwestor rozpo-
czynający budowę lub rozważający zakup domu jed-
norodzinnego za jakiś czas postanowi zainwestować 
we własną elektrownię słoneczną. Czy jego dom bę-
dzie na to gotowy? 

Niestety, według naszych badań, zdecydowana mniej-
szość obecnych na polskim rynku projektów domów 
jednorodzinnych jest kompatybilna z fotowoltaiką.  
I to pomimo, że taka kompatybilność praktycznie nic 
nie kosztuje na etapie projektowania i budowy domu, 
a w przyszłości może uchronić inwestora przed ponie-
sieniem dodatkowych kosztów. 

W branży budowlanej najwyraźniej brakuje stan-
dardów dopasowania projektów domów jednoro-
dzinnych do instalacji fotowoltaicznych. Brakuje też 
wiedzy na temat fotowoltaiki wśród architektów  
i deweloperów. Ten poradnik - to nasza próba zmiany 
sytuacji. Nie łudzimy się, że te kilkanaście stron zmieni 
rynek raz na zawsze. Jesteśmy jednak przekonani, że 
tak jak w przypadku bezpieczeństwa inwestycji, które 
przyjęliśmy jako fundament obecności N Energii na 
rynku OZE, konsekwentna edukacja, podnoszenie 
świadomości i przedstawianie korzyści różnym gru-
pom interesariuszy, przyniesie korzyść klientowi koń-
cowemu. 

Mówią, że nie od razu Kraków zbudowano. Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie, żeby budując dom, od same-
go początku był on przystosowany do czerpania ko-
rzyści z odnawialnych źródeł energii. 

Zespół N Energii

WSTĘP
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DLACZEGO TO JEST WAŻNE? 
(GDZIE JESTEŚMY?)

Według raportu “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicz-
nych POLSKA ‘20” opracowanego przez Stowarzysze-
nie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, rok 2020 był 
rekordowy dla branży fotowoltaicznej. Do sieci elek-
troenergetycznej przyłączono wówczas 321 407 mi-
kroinstalacji o łącznej mocy 2 151 MW. Po raz kolejny 
rynek został zdominowany przez przydomowe elek-
trownie słoneczne, których udział w całej mocy zain-
stalowanej w PV na koniec 2020 roku wyniósł 81,9%.  

Zgodnie z raportem Agencji Rynku Energii (ARE) na 
koniec marca 2021 r. liczba właścicieli mikroinstala-
cji fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się do 566 
308, a całkowita moc należących do nich instalacji 
sięgnęła 3 693,8 MW.”

Utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju rynku insta-
lacji fotowoltaicznych w Polsce podniesie istotność 
kompatybilności solarnej. Będzie to jeden z najważ-
niejszych czynników przy wyborze projektu domu lub 
zakupu na rynku wtórnym. 

GOTOWOŚĆ SOLARNA  ("solar readiness")   Projektowanie i kon-
struowanie budynku w sposób ułatwiający i optymalizujący montaż instalacji fotowolta-
icznej na dachu w dowolnym momencie po oddaniu go do użytku. Konstrukcja gotowa 
solarnie sprawia, że przyszła instalacja fotowoltaiczna będzie bardziej opłacalna.
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W Kalifornii gotowość solarna wszystkich nowych bu-
dynków obowiązuje na poziomie prawa stanowego 
od 2014 roku. Wszystkie domy wybudowane od tego 
czasu spełniają zatem normy konstrukcyjne pozwala-
jące na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.  

Jednak na początku minionego roku władze stano-
we posunęły się jeszcze dalej. Od 1 stycznia 2020 roku  
w Kalifornii działa tak zwany “mandat solarny”, uni-
katowy w skali światowej akt prawny, który wymu-
sza montaż instalacji fotowoltaicznych na wszystkich 
nowo budowanych domach jednorodzinnych i wie-
lorodzinnych o wysokości do trzech pięter. Instalacje 
mają być na tyle wydajne, aby pokryć przybliżone 
roczne zużycie energii elektrycznej w budynku.  

Prawo przewiduje wyjątki w przypadkach niewiel-
kiego nasłonecznienia, zbyt dużego zacienienia lub 
innych szczególnych utrudnień dla montażu PV. Jed-
nak nawet wtedy takie osiedle musi zostać udziałow-
cem zbiorowej instalacji fotowoltaicznej, ulokowanej 
poza jego obszarem. Każda kilowatogodzina energii 
elektrycznej pobierana ze wspólnej elektrowni sło-
necznej jest następnie zaliczana na poczet rachunku 
za prąd właścicieli nieruchomości, w taki sam sposób, 

jak gdyby panele słoneczne wytwarzały energię bez-
pośrednio na miejscu.  

Przewiduje się, że “mandat solarny” pozwoli uzy-
skać w tym stanie dodatkowo ponad 1 GW energii 
słonecznej w ciągu pięciu lat. Kalifornijscy nabywcy 
domów odnieśliby korzyści z obniżenia rachunków 
za prąd, które przewyższyłyby kwotę raty kredytu  
o około 35 dolarów miesięcznie, prognozowała Kali-
fornijska Komisja Energetyczna.  

Według Zillow Home Value Index na dzień 31 maja 
2021 roku średnia cena domu w Kalifornii wynosi-
ła $668 300. Przy tym średnia cena domu jednoro-
dzinnego (nie kondominium) wynosiła nawet $780 
000. Tylko w ciągu ostatniego roku ceny wzrosły  
o 15,4%.  

Zainspirowana przykładem Kalifornii organizacja 
Environment America rozpoczęła kampanię na rzecz 
wprowadzenia do połowy 2022 r. analogicznych prze-
pisów jeszcze w dziesięciu stanach: Nevadzie, Kolo-
rado, Nowym Meksyku, Teksasie, Minnesocie, Michi-
gan, Karolinie Północnej, Marylandzie, Pensylwanii  
i Massachusetts.  

JAKIE TRENDY KSZTAŁTUJĄ GLOBALNY RYNEK  
MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH? 
(DOKĄD ZMIERZAMY?)
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Podobne tendencje mają miejsce też w Euro-
pie, zwłaszcza w Niemczech. Ostatnio senat Ber-
lina wprowadził obowiązek montażu fotowoltaiki 
na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych  
i spełniających inne funkcje, a także na budynkach 
poddawanych gruntownej renowacji. Obowiązek 
miałby zostać wprowadzony w 2023 r. Według sza-
cunków, wprowadzenie tego obowiązku sprawi, że 
fotowoltaiką zostanie pokryte około 30 proc. dachów 

w Berlinie, a produkcja energii z PV wzrośnie tam po-
nad 40-krotnie.  

Badenia-Wirtembergia wprowadza obowiązek so-
larny dla nowych i odnawianych budynków miesz-
kalnych już od 2022 r. W Hamburgu będzie on obo-
wiązywał od 2025 r. i to dla wszystkich budynków,  
bez wyjątku.

Skumulowana moc fotowoltaiki na świecie [MWp]
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POTENCJAŁ RYNKU FOTOWOLTAIKI NA ŚWIECIE
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Budynek gotowy na energię słoneczną jest zapro-
jektowany pod instalację fotowoltaiczną, nawet jeśli 
sama instalacja nie jest montowana w momencie bu-
dowy. Taka gotowość, jeśli zostanie uwzględniona na 
wczesnym etapie procesu projektowania, zazwyczaj 
wiąże się z niskimi lub zerowymi kosztami. Uwzględ-
nienie orientacji budynku, dostępnej przestrzeni da-
chowej, typu dachu i innych cech jest kluczem do 
projektowania budynków gotowych do wykorzysta-
nia energii słonecznej. 

Przewodnik planowania budynków gotowych na 
energię słoneczną, opublikowany w 2009 r. w Sta-
nach Zjednoczonych przez Krajowe Laboratorium 
Energii Odnawialnej (NREL) szczegółowo opisuje pro-
cesy techniczne w celu przygotowania budynków do 
wykorzystania energii słonecznej.  

Według raportu NREL domy niekompatybilne  
z fotowoltaiką stanowią dużą przeszkodę dla po-
wszechnego wykorzystania energii słonecznej. 

Po zakończeniu budowy problemy strukturalne 
mogą znacząco zmniejszyć opłacalność instalacji fo-
towoltaicznej, a w niektórych przypadkach sprawić, 
że będzie ona całkowicie niewykonalna.  

“Gotowość solarna” również pozwala właścicielom 
budynku dostosować się do zmian na rynku ener-
gii elektrycznej. W momencie budowy mogą nie 
być przekonani o opłacalności instalacji fotowolta-
icznej, ale w przyszłości ich zdanie może ulec zmia-
nie wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej. Efekt 
ten może wzmocnić ewentualny dalszy spadek 
kosztów instalacji. Budowa domu niekompatybil-
nego z fotowoltaiką naraża właścicieli na ryzyko, że 
nie będą w stanie w pełni wykorzystać przyszłych 
korzyści ekonomicznych z energii słonecznej. Za-
miast tego nie będą mieli innego wyjścia, niż dal-
szy zakup konwencjonalnej energii lub pozyskiwać 
energię słoneczną mniej efektywnie i tym samym  
z niższym zwrotem z inwestycji.

ZNACZENIE GOTOWOŚCI SOLARNEJ
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Skumulowana moc fotowoltaiki w Europie [MWp]
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POTENCJAŁ RYNKU FOTOWOLTAIKI W EUROPIE
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Próbując zainstalować panele fotowoltaiczne na ist-
niejącym budynku, który nie jest przystosowany do 
fotowoltaiki, właściciel budynku może zetknąć się  
z następującymi ograniczeniami: 

•  bariery strukturalne ograniczające zasadność lub 
wręcz uniemożliwiające instalację elektrowni sło-
necznej ze względu na zbyt wysokie koszty, 

•  mniej atrakcyjny zwrot z inwestycji ze względu na 
zmniejszoną produkcję energii słonecznej, 

•  wzrost kosztów dostosowania budynku do instala-
cji fotowoltaicznej. 

W niektórych przypadkach montaż instalacji foto-
woltaicznej na już istniejącym budynku jest zbyt 
kosztowny. Bariery strukturalne lub problemy  
z dostępem do promieniowania słonecznego mogą 
stworzyć sytuację, w której taki montaż w ogóle nie 
jest wykonalny.

GOTOWOŚĆ SOLARNA I KOSZTY

PROBLEM POTENCJALNY KOSZT GOTOWOŚĆ SOLARNA KOMENTARZE

Dachy nie mogą przyjąć 
dodatkowego obcią-
żenia, zwłaszcza jeśli 
system balastowy jest 
jedyną opcją

Kosztowna  
modernizacja dachu

Zaprojektowanie dachu 
z uwzględnieniem  
przewidywanych  
obciążeń związanych  
z przyszłą instalacją  
fotowoltaiczną

Różni się to  
w zależności od  
lokalizacji i może  
występować częściej, 
gdy dachy nie są  
przystosowane do ob-
ciążenia śniegiem lub 
gdy obciążenie wiatrem 
jest szczególnie duże.

Znaczna liczba  
przeszkód na dachu

Przeszkody  
dachowe mogą być  
na tyle liczne, że  
dodatkowy koszt  
montażu instalacji 
wokół nich lub ich 
przenoszenia, wraz ze 
zmniejszeniem wydaj-
ności instalacji, sprawia, 
że projekt jest niewyko-
nalny.

Zlokalizowanie  
wyposażenia  
dachowego po  
północnej stronie dachu.

Bardziej  
prawdopodobne jest to, 
że projekt będzie  
niewykonalny  
w sektorze  
komercyjnym.  
Zewnętrzny podmiot 
finansujący - mający 
kluczowe znaczenie dla 
realizacji wielu  
komercyjnych  
projektów  
słonecznych - może 
odrzucić projekty,  
w których brakuje 
wystarczającej ciągłej 
powierzchni dachowej.

Znaczne zacienienie Wiele rzeczy,  
w tym elementy archi-
tektoniczne, inne bu-
dynki i roślinność, mogą 
powodować znaczne 
zacienienie.

Na etapie  
projektowania  
upewnienie się,  
że elementy  
architektoniczne  
i położenie budynku na 
terenie minimalizują

Zacienienie może  
występować częściej na 
obszarach silnie  
zarośniętych lub  
w miejscach gęsto  
zabudowanych, takich 
jak duże miasta.
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W wielu przypadkach budynek ze strukturalnymi 
barierami dostępu do energii słonecznej może nadal 
być kompatybilny z fotowoltaiką. Jednak takie pro-
blemy mogą zwiększyć koszt instalacji lub zmniejszyć 
jej wydajność. 

W obliczu takiego scenariusza niektórzy właścicie-
le budynków mogą zdecydować się na inwestycję  
w fotowoltaikę pomimo mniej atrakcyjnych 
warunków ekonomicznych, podczas gdy inni  
z niej zrezygnują. 

Zaprojektowanie budynku gotowego na instalację 
może zapobiec stratom w produkcji, które nega-
tywnie wpływają na ekonomikę instalacji słonecznej  

w późniejszym okresie eksploatacji budynku. Bu-
dynki gotowe na energię słoneczną zaprojektowane  
z ciągłą przestrzenią dachową niezakłóconą przez 
wyposażenie dachowe, minimalnym zacienieniem 
dachu przez cały rok i dachem zorientowanym na po-
ziomej osi wschód-zachód mogą zwiększyć produk-
cję i skrócić okresy zwrotu. 

Ponadto wdrożenie gotowych rozwiązań solarnych 
podczas budowy budynku kosztuje o 60% mniej niż 
rozwiązania te kosztowałyby po zakończeniu budowy.

Skumulowana liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce [szt.] 459 168
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POTENCJAŁ RYNKU FOTOWOLTAIKI W POLSCE

5 mln budynków mieszkalnych w Polsce 
i 1 mln przedsiębiorstw.

Każdego roku buduje się dodatkowo około 
100 tys. domów w Polsce.
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UWAGI DO PROJEKTOWANIA BUDYNKU  
Z UWZGLĘDNIENIEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1.  Dopasowanie dachu pod instalację fotowoltaiczną

• Uproszczenie dachu z wielospadowego na dwuspadowy

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na wykorzystanie maksymalnej powierzchni dachu. Dzięki 
uproszczeniu dachu do dwóch połaci, przy zachowaniu zależności od kierunków geograficznych, jeste-
śmy w stanie wykorzystać obie połacie w możliwie największy sposób z wykorzystaniem inwerterów 
z 2 MPPT, bez konieczności stosowania pełnej optymalizacji układu. Uproszczona budowa dachu po-
zwala również na zastosowanie prostych konstrukcji montażowych, które nie wymagają dodatkowych 
elementów konstrukcyjnych ze względu na skomplikowane rozmieszczenie. Uwzględnienie tych wa-
runków przekłada się na finalny koszt instalacji fotowoltaicznej.

• Ułożenie okien dachowych w jednej linii

Umieszczając okna dachowe w jednej linii zwiększamy powierzchnię dachu, na której można zamontować 
moduły fotowoltaiczne. Zgodnie z zasadą, że moduły fotowoltaiczne należy montować możliwie najbliżej 
kalenicy, pod kątem fotowoltaiki, najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli okna będą znajdować się możliwie 
najniżej.  Ustalając rozstaw okien warto wziąć pod uwagę wymiary modułów, aby umożliwić ich montaż 
pomiędzy oknami wykorzystując możliwie największą powierzchnię połaci dachu.

Dach wielospadowy

Okna rozłożone po całej połaci dachowej

Dach dwuspadowy

Okna umieszczone w jednej linii 

11



• Kąt nachylenia dachu

Instalacja fotowoltaiczna według założeń teoretycznych pracuje w najbardziej optymalnych warun-
kach gdy kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych mieści się w zakresie 30o-40o.  Zmniejszenie kąta 
nachylenia połaci dachowej może skutkować spadkiem wydajności instalacji. Ważnym aspektem rów-
nież jest powłoka samoczyszcząca modułów, której poprawność działania również zależna jest od kąta 
nachylenia. Przy zmniejszonym kącie nachylenia może ona nie spełniać swojej funkcji w pełni.

• Połacie niesymetryczne

Projektując budynek z niesymetrycznym układem dachu warto uwzględnić aby połać o większej po-
wierzchni skierowana była na południe, ze względu na największe uzyski instalacji fotowoltaicznej, które 
wynikają właśnie z azymutalnego ułożenia modułów. 

• Kolor pokrycia dachu

Dach o kącie nachylenia 150   

Budynek z niesymetrycznymi połaciami dachowymi

Dach o kącie nachylenia 350         
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Ważnym czynnikiem determinującym sprawność modułu jest temperatura jego pracy. Im jest ona wyższa, 
tym sprawność modułu spada. Kolor czarny ma najmniejszy współczynnik odbijania światła. Mając to na 
uwadze przy dobieraniu koloru pokrycia dachu warto rozważyć możliwie najjaśniejszy kolor, aby zwiększyć 
zjawisko odbijania promieni słonecznych, co za tym idzie, zmniejszyć zjawisko nagrzewania się dachu.

• Rozmieszczenie przeszkód na dachu a zacienienie

Największym wrogiem modułów fotowoltaicznych jest cień. Umieszczone na dachu kominy spalinowe, 
anteny, kominy wentylacyjne, i inne wysokie obiekty są źródłem zacienienia dla modułów fotowoltaicz-
nych, co przedstawiono na powyższych grafikach. Na etapie projektowania budynku należałoby uwzględ-
nić rozmieszczenie tych obiektów tak, aby zminimalizować możliwość występowania zacienienia na połaci 
dachowej. Najlepszym rozwiązaniem przy układzie wschód- zachód byłoby przeniesienie tych obiektów 
możliwie najbliżej północnej krawędzi, zaś przy układzie północno-południowym możliwie najbliżej kale-
nicy, lub przeniesienie ich całkowicie na północną połać. Na grafikach poniżej przedstawiono skuteczność 
takiego rozwiązania. 

• Zwody odgromowe

Budynek w układzie wschód-zachód  

Budynek w układzie wschód-zachód  

Rozmieszczenie zwodów odgromowych 1

Budynek w układzie północ-południe

Budynek w układzie północ-południe

Rozmieszczenie zwodów odgromowych 2
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Ze względów bezpieczeństwa projektując instalację fotowoltaiczną należy zachować odpowiednią od-
ległość od zwodów instalacji odgromowej.  Gęste rozmieszczenie zwodów odgromowych, jak przed-
stawiono na grafice Rozmieszczenie zwodów odgromowych 1 znacznie zmniejsza dostępną połać 
pod moduły fotowoltaiczne. Optymalnym rozwiązaniem jest rozmieszczenie zwodów odgromowych  
w sposób zasugerowany na grafice Rozmieszczenie zwodów odgromowych 2. Uwzględnia ono do-
prowadzenie zwodów instalacji odgromowej do ziemi po obu stronach dachu. Zwody umieszczone są 
przy samej krawędzi dachu, dzięki czemu możemy maksymalnie wykorzystać połać dachu pod moduły 
fotowoltaiczne. 

2. Elewacja budynku

• Miejsce montażu rozłącznika przeciwpożarowego

Podczas projektowania fasady budynku, należałoby uwzględnić dodatkowo miejsce montażu rozłącznika 
izolacyjnego ppoż. Rozłącznik ten powinien być zamontowany w widocznym miejscu, jednocześnie za-
chowując odpowiednie odległości od ziemi, aby zminimalizować prawdopodobieństwo manipulacji roz-
łącznikiem przez niepożądane osoby, jak na przykład dzieci. Przy projektowaniu miejsca na montaż roz-
łącznika ppoż. należy uwzględnić wszelkie wymagania określone w ustawie OZE z września 2020.

• Kanał na przewody elektryczne

Projektując budynek należałoby uwzględnić na jego elewacji, ukryte pod ociepleniem budynku, kanały na
przewody elektryczne. Przez kanały te byłyby poprowadzone przewody elektryczne do odpowiednich dla
nich punktów.

• Rozdzielnica elektryczna

Umieszczenie rozdzielnicy elektrycznej w miejscu,  które umożliwi  najmniejszą ingerencję w budynek.

3. Pomieszczenie na osprzęt fotowoltaiczny

Projektując budynek, na którego połaci ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna warto rozważyć 
zaprojektowanie pomieszczenia gospodarczego, w którym można umieścić cały osprzęt instalacji fotowolta-
icznej, czyli inwerter oraz skrzynki elektryczne z zabezpieczeniami. Wymiary pomieszczenie powinny zostać 
tak ustalone, aby umożliwić inwerterowi odpowiednie chłodzenie. 

Rozłącznik przeciwpożarowy
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