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Kilka słów o nas…
PV Lab Sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm oferujących pełen zakres usług 

związanych z budową instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Wyspecjalizowany zespół przygotowuje dla naszych klientów proces inwestycyjny 

rozpoczynając od pozyskania terenu, odpowiednich decyzji administracyjnych, decyzji 

przyłączeniowej źródła a następnie projektowanie i budowę instalacji PV. 

Wszystkie projekty realizowane są przez kadrę inżynierską o bogatym doświadczeniu 

praktycznym. 

Ponad 1,4 MWp instalacji PV w Polsce zostało zrealizowane przy współudziale 

obecnych właścicieli firmy.

Firma chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem organizując szkolenia 

ogólnodostępne jak również dedykowane konkretnym firmom.

www.pvlab.pl

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Kilka słów o nas…

Posiadamy autoryzację firmy Oberhauser Solarbefestigungssysteme GmbH na 

prowadzenie szkoleń i wydawanie certyfikatów uprawniających do montażu 

konstrukcji mocujących firmy Oberhauser. Wydany certyfikat uprawnia osobę 

przeszkoloną, do montażu produktów firmy Oberhauser z zachowaniem gwarancji 

producenta przez 2 lata.

www.pvlab.pl

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Nasza podstawowa kadra
 Maciej Juźwik

Realizator większości wdrożeń w Polsce w zakresie fotowoltaiki, Kierownik zespołu Laboratorium PV na Politechnice Warszawskiej, pełnomocnik ds. OZE, 
wykładowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, projektant i organizator prac budowlanych systemów PV.

 Andrzej Zyber

Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Bielefeld (Niemcy), Od kilku lat General Manager Central Europe w Firmie Obehauser Solar-Befestigungssysteme
GmbH (Niemcy), realizator projektów PV w Niemczech, Czechach, Włoszech, Rumunii. Specjalista od konstrukcji do mocowania modułów PV.

 Artur Pawelec

Na co dzień koordynator prac projektowo-wdrożeniowych, członek rady programowej Kielecko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, uczestnik wielu misji 
branżowych, szkoleń zagranicznych w zakresie inwerterów firmy Emerson, SMA, ABB, systemów monitoringu SOLAR-LOG, wykładowca na konferencjach i 
kursach specjalistycznych. Realizator procesu przygotowawczego budowy elektrowni PV.

 Michał Chwaliński

Ekonomista, analityk modeli finansowych, specjalista od programów pomocowych.

 Tomasz Wlazło

Menadżer projektów fotowoltaicznych, od kilku lat związany z branżą energetyczną, głównie z zakresie falowników / inwerterów czołowych europejskich 
producentów (ABB, Danfoss). Inżynier Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Na co dzień koordynuje prace projektowo – wdrożeniowe, przygotowuje i 
poszukuje innowacyjnych koncepcji optymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle. 

 Rafał Hołyński

Inżynier Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista ds. fotowoltaiki. Posiada za równo teoretyczną, jak i praktyczną 
wiedzę z zakresu systemów PV. Na co dzień zajmuje się projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, przeprowadzaniem symulacji ich pracy oraz oceną 
możliwości realizacji projektów. Uczestnik licznych szkoleń dotyczących tematu fotowoltaiki (m.in. organizowanych przez producenta falowników Power-One).

www.pvlab.pl

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.
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Zakres tematyczny prezentacji

1. Redukcja emisji CO2

2. Niskie koszty eksploatacji

3. Korzyści Finansowe

4. Decentralizacja

5. Równowaga elektroenergetyczna  

6. Pełne wykorzystanie dostępnej energii 

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Po pierwsze: Redukcja emisji CO2 

Oznacza to, że w trakcie produkcji energii nie emitują one 

szkodliwych związków i dwutlenku węgla, ani żadnych innych 

gazów cieplarnianych. 

Warto zwrócić uwagę na zwrot energetyczny instalacji, czyli, po 

jakim czasie energia wyprodukowana przez system fotowoltaiczny 

przekroczy energię potrzebną na produkcję podzespołów 

fotowoltaicznych.

Dla tej technologii energia wykorzystana do produkcji 

podzespołów „zwraca się” po 2-3 latach działania instalacji. 

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Po drugie: Niskie koszty eksploatacji 

Dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, braku elementów 

ruchomych i prostocie systemu staje się on praktycznie bezobsługowy. 

Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na podzespoły – np. dla paneli 

fotowoltaicznych do 25 lat.

Żywotność paneli fotowoltaicznych to 25-35 lat. 

Gwarancja producenta na panel słoneczny obejmuje okres 10-12 lat, 

zaś gwarancja na moc wyjściową wynosi 25-30 lat.

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Po trzecie: Korzyści Finansowe 

 Jest to jeden z najważniejszych aspektów całej inwestycji. Najistotniejszy jest 

wynik finansowy  inwestycji.  

 Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się 

bardzo łatwe z punktu widzenia przepisów i regulacji prawnych.

 Wytwórca energii (Inwestor) nie potrzebuje prowadzić działalności 

gospodarczej. 

 Zwroty z inwestycji wynoszą około 8 lat dla osób prywatnych i 7 lat dla firm 

uwzględniając dofinansowanie z dostępnych funduszy polskich i 

eurppoejskich wspierających odnawialne źródła energii. 

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Po czwarte: 
Decentralizacja mikroinstalacji
 Energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty 

związane z przesyłem energii na duże odległości. Nie ma konieczności instalacji tak 

dużej ilości kabli, zdecydowanie krótsza droga źródło - odbiorca

 Inwestor jest właścicielem alternatywnego źródła energii, które jest uzupełnieniem 

„tradycyjnego” zasilania z sieci energetycznej.

 Mikroinstalacje powinny być traktowane jako odciążenie linii przesyłowych, nie jako 

konkurencja dla konwencjonalnych elektrowni.

 Pobudzenie aktywności gospodarczej – produkcja urządzeń, projektowanie 

instalacji, uruchomienie, serwis, doradztwo – w konsekwencji powstanie 

dodatkowych miejsc pracy.

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Po piąte: 
Równowaga elektroenergetyczna 
 Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na 

którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Najefektywniejszym 

modelem instalacji jest konsumpcja energii ze słońca na potrzeby własne – przykłady 

zastosowań : budynki administracji publicznej, szpitale, szkoły i przedszkola, biurowce, 

zakłady usługowe, zakłady produkcyjne, centra logistyczne.

 Korzyści finansowe mogą być na poziomie 30% kosztów energii elektrycznej w skali roku.

 Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację 

fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne. 

 Zastosowanie fotowoltaiki w gospodarstwach domowych wymusza instalację systemów 

magazynowania energii, co obecnie dla małych instalacji domowych jest bardzo 

kosztownym rozwiązaniem, często znacznie przekraczającym cenę samej instalacji PV. 

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.



Po szóste: Pełne wykorzystanie 

dostępnej energii 

 W przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody 
(kolektorów słonecznych), panele fotowoltaiczne przetwarzają nie 
tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone 
nawet w pochmurny dzień. 

 Dzięki temu zjawisku możemy wykorzystywać instalacje 
fotowoltaiczne zarówno do ogrzewania wody, jak również do 
wytwarzania energii elektrycznej. 

 W okresie największej produkcji energii (lato) możemy wykorzystać 
powstałą energię np. do zwiększonego zapotrzebowania do 
zasilania klimatyzacji (budynki użyteczności publicznej, biurowce, 
sklepy, lokale usługowe). 

 Instalacje mogą być montowane: na dachach, na ziemi, na 
elewacji budynków, jako wolnostojące wiaty. 



Czy chcemy płacić mniej za 

energię elektryczną ?

 Po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej, 

inwestor prywatny ma możliwość znacznego obniżenia swojego 

rachunku za energię elektryczną oraz otrzymania zapłaty za 

nadwyżki wyprodukowanej energii oddane do sieci.

 Po kilku latach (7 – 8 lat) instalacja fotowoltaiczna zaczyna na siebie 

zarabiać. 

 Dzięki nowelizacji prawa energetycznego zniesiony został 

obowiązek posiadania działalności gospodarczej, przez wytwórców 

energii z mikroźródeł (o mocy elektrycznej do 40 kW). Podłączenie 

instalacji następuję po zgłoszeniu do zakładu energetycznego. 

Okres zwrotu dla inwestora prywatnego - po 8 latach.



Stan rynku PV na 31.12.2013 oraz 

przykłady instalacji w Polsce i za 

granicą
Łączna moc koncesjonowanych systemów PV przyłączonych do sieci – 1,901MWp

(stan na 31.12.2013 zgodnie z biuletynem nr 2/2014 z dnia 30.06.2014 Urzędu Regulacji  Energetyki) 

dodatkowo ok 80,163 MW jest w trakcie podłączania lub uzyskania koncesji.

Szacowana łączna moc wszystkich systemów PV w Polsce to ok. 4,69MWp, a z tego większość, 

bo 2,73 MWp, to instalacje typu off-grid.

Największe instalacje PV to:

farma w Wierzchosławicach (1MWp),

farma w Gierczycach (1,35MWp) -brak informacji o uruchomieniu.

Większość systemów PV powstała dzięki wsparciu finansowemu ze strony instytucji państwowych i/lub 

funduszy europejskich.



Przykłady instalacji fotowoltaicznych
Ruda Śląska – 311kWp (instalacja dachowa)



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Jaworzno – 71kWp (instalacja 
dachowa i fasadowa)



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Politechnika Warszawska –

57kWp (instalacja fasadowa)



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Rzeszów – 20kWp 

(instalacja fasadowa)



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Politechnika Łódzka –

48kWp (instalacja dachowa)

„Fabryka Inżynierów”



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Rybnik– 21kWp (instalacja wolnostojąca)



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Bydgoszcz – 80kWp 
(instalacja dachowa) –
mroźnia 



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Polkowice – 124kWp 

(instalacja fasadowa)

[źródło Agnes-Elektromax]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Łódź– 450kWp (instalacja dachowa)

[źródło Agnes-Elektromax]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Ambasada Japonii w Warszawie 

– 20kWp (instalacja dachowa)

[źródło Agnes-Elektromax]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Radom –

21kWp (instalacja dachowa)

[źródło Agnes-Elektromax]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Łódź – 218kWp 

(off-grid’owa instalacja dachowa) 

[źródło Agnes-Elektromax]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Łódź – 218kWp

(off-grid’owa instalacja dachowa) 

[źródło Agnes-Elektromax]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych
Fürstenzell – Zwieselsberg Niemcy 2MW

[źródło Oberhauser 
Solar-Befestigungssysteme 
GmbH]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Marktoberdorf Niemcy 700 kW

[źródło Oberhauser 
Solar-Befestigungssysteme 
GmbH]



Przykłady instalacji fotowoltaicznych

Hoyerswerda Niemcy 2,3MW

[źródło Oberhauser 
Solar-Befestigungssysteme 
GmbH]



Dziękuję za uwagę i poświęcony czas

Kontakt:

Tomasz Wlazło
Manager Projektów
tel. kom.: +48 606-18-40-88
e-mail: t.wlazlo@pvlab.pl
___________________________
PV Lab Sp. z o.o.
ul. Złota 61 / 205
00-819 Warszawa
tel.: +48 797-355-150
e-mail: biuro@pvlab.pl
www:   www.pvlab.pl

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody PV Lab Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Za wykorzystywanie ich bez zgody PV Lab Sp. z o.o. grozi odpowiedzialność karna.
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