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Abstrakt 

Artykuł przedstawienia problematykę zabezpieczeń w układzie instalacji fotowoltaicznej 

podłączonej do sieci elektroenergetycznej. W szczególności analizie poddane zostały: rodzaje 

zabezpieczeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, ochronie przed prądem wstecznym, 

zabezpieczenia przeciw zacienieniom modułów, jak również bezpieczeństwo pracy podczas 

awarii. Całość rozważań o bezpieczeństwie pracy układu fotowoltaicznego, poprzedzona 

została streszczeniem typów instalacji fotowoltaicznych, oraz opisem procedur 

przyłączeniowych instalacji do sieci elektroenergetycznej. Artykuł kończy streszczenie 

możliwości produkcyjnych energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie 

Polski, oraz perspektywy rozwoju opisywanego źródła wytwórczego jakim jest fotowoltaiki. 

The aim of the article is to present the problems of security in a photovoltaic installation 

connected to the grid. In particular, the analysis included: types of collateral used in fire 

protection, protection against reverse current, protection against shading of the modules, as 

well as safety during crashes. The whole discussion about work safety photovoltaic system, 

was preceded by a summary of the types of photovoltaic installations, and a description of the 

procedures of connecting the installation to the grid. The work ends with a summary of the 

production capacity of electricity from photovoltaic installations in Poland, and the future of 

photovoltaics as a developing technology. 

 

1. Wprowadzenie 

Obecnie systemy fotowoltaiczne coraz szybciej zdobywają swoich zwolenników; przyczynia 

się do tego nie tylko dbałość o środowisko, rosnąca opłacalność inwestycji, ale również 

regulacje prawne. Rynek oferuje kilka typów rozwiązań instalacyjnych umożliwiających 

produkcję energii elektrycznej ze słońca, bez względu jednak na to na jaki rodzaj instalacji 

fotowoltaicznej się zdecydujemy, bardzo ważne jest zapewnienie instalacji odpowiedniej 

współpracy z siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo odpowiednie podłączenie do sieci  

i bezpieczeństwo pracy po obu stronach układu, stanowi podstawę do bezawaryjnej  

i długotrwałej produkcji energii elektrycznej ze słońca. 

2. Budowa i typy instalacji fotowoltaicznych 

Oprócz paneli fotowoltaicznych elementem systemu stanowiącym serce układu jest falownik, 

zamieniający prąd DC na AC, wraz z nim w skład instalacji wchodzą również okablowanie, 

elementy montażowe, akumulatory, reduktor ładowania, liczniki pomiarowe oraz elementy 
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stanowiącą o bezpieczeństwie pracy to jest zabezpieczenia po stronie stało jak  

i zmiennoprądowej. W zależności od poszczególnych elementów, najczęściej spotykanym 

podziałem instalacji fotowoltaicznych jest podział na instalacje on-grid, czyli podłączone do 

sieci, instalacje off-grid - odizolowane od sieci elektroenergetycznej oraz instalacje  

z akumulatorami podłączone do sieci elektroenergetycznej. 

Systemy on-grid stosuje się najczęściej w gospodarstwach domowych posiadających 

podłączenie do sieci. Ważnym elementem jest tu liczników produkcji i licznika zużycia 

prądu. Instalacja on-grid pozwala na spożytkowanie prądu produkowanego przez fotoogniwa 

w czasie rzeczywistym, a także odprowadzenie wyprodukowanego, a niespożytkowanego 

prądu do sieci elektroenergetycznej z możliwością jej późniejszego odebrania. Przy obecnych 

regulacjach prawnych, nadwyżki z produkowanej energii można „magazynować w sieci”, po 

czym niewykorzystaną część w 80% odebrać z powrotem od zakładu. Minusem 

standardowego układu on-grid jest to, że w momencie awarii sieci elektrycznej inwerter 

powoduje odłączenie paneli od instalacji, co wiążę się  z tym, że urządzenia elektryczne 

znajdujące się w domu przestają działać.   

Off-grid to tak zwany system wyspowy, nie podłączony do sieci. Oprócz standardowych 

elementów układu, w skład instalacji wchodzą akumulatory. Do ładowania akumulatorów  

w taki sposób, żeby nie uległy szybkiemu zniszczeniu oraz w celu zminimalizowania strat 

energii – wykorzystuje się odpowiedni regulator ładowania. 

Coraz częściej na światowych rynkach spotyka się połączenie obu rozwiązań. System on-grid 

z magazynem energii jest kolejnym systemem podłączonym do zewnętrznej sieci 

energetycznej, jednak dostarcza ogromną niezależność od energii elektrycznej dostarczanej  

z sieci zewnętrznej. Instalacja ta posiada własny magazyn energii wyprodukowanej przez 

słońce, który jest wykorzystywany w przypadku braku zasilania z zewnątrz.  Na dzień 

dzisiejszy rozwiązania takie mogą być stosowane w USA i Japonii. Aby mogły zadziałać 

obwody w domu muszą być specjalnie przygotowane pod to rozwiązanie, w momencie zaniku 

energii w sieci użytkownik instalacji musi manualnie podejść i przełączyć tzw. power switch, 

wówczas falownik i obwody są odseparowane od sieci w 100%, umożliwiając tym samym 

korzystanie ze zmagazynowanej lub aktualnie produkowanej energii. W Europie wszystkie 

falowniki sieciowe wypuszczane na rynek (a dokładniej producenci) muszą spełniać normę 

EN 50438, która mówi o tym, przy jakich parametrach pracy sieci może pracować falownik. 

Główne parametry, które determinują pracę falownika to częstotliwość i napięcie (wraz  

z tolerancjami pracy). Ze względu na tą normę, system tego typu nie ma możliwości pracy na 

rynku europejskim. Dodatkowo, w każdej IREiSD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej) Operatorów zawsze występuje zapis o przymusie wyłączeniu pracy 

wyspowej. 

3. Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej. 

Według ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (na dzień 01.10.2016r. 1 Tekst 

ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE) przedsiębiorstwo 

energetyczne będące operatorem sieci jest zobowiązane do przyłączenia systemu 

wytwórczego odnawialnych źródeł energii do swojej sieci. Ze względu na coraz większe 
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zainteresowanie odbiorców energii nowym źródłem wytwórczym jakim jest instalacja PV 

(fotowoltaiczna), proces taki stał się stosunkowo prosty i przejrzysty dla inwestora. Ogranicza 

się on do kilku wytycznych według których trzeba postępować. Jako pierwsze działanie 

konieczne jest złożenie „Wniosku o wydanie warunków przyłączenia”. Odpowiedzią zakładu 

energetycznego na złożony kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami jest 

określenie warunków przyłączenia oraz opracowanie projektu umowy o przyłączenie do sieci. 

Dla przypisanego nam terytorialnie zakłady dystrybucyjnego, podpisana obustronnie umowa 

o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-

montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.  

Najczęstszym problemem napotykanym podczas składania wniosku jest brak pełnej 

dokumentacji. Jeżeli zakład energetyczny dopatrzy się braku warunków zagospodarowania 

lub niezgodności z jego miejscowym planem wniosek zostanie odrzucony. Należy jednak 

pamiętać, że dostarczenie W-Z dotyczy tylko instalacji powyżej 40 kW, wymagających 

pozwolenia na budowę.[1] 

Tak uproszczona i klarowna procedura przyłączeniowa pozwala w jak najkrótszym czasie 

wypełnić obowiązki nałożone na każdą ze stron co w efekcie pozwala na jak najszybsze 

rozpoczęcie produkcji energii. 

4. Bezpieczeństwo pracy układu. Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej 

 Każda instalacja PV, nawet taka prawidłowo zaprojektowana jest narażona na awarię. 

Źródłami awarii mogą być czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne, np. błąd montażowy, 

warunki atmosferyczne, zwierzęta, celowe działania niepożądane, wady ukryte urządzeń jak  

i zakłócenia w pracy samej sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na wysoki koszt systemów 

fotowoltaicznych należy zapewnić im odpowiednią ochronę. Dlatego też projektant już  

w momencie prac projektowych powinien przewidzieć wszystkie zagrożenia systemu, 

wprowadzając w poszczególnych obszarach odpowiednie zabezpieczenia. 

Analizując bezpieczeństwo pracy instalacji konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie główne 

cechy układów PV, to ich poziomy napięcia stałego oraz brak możliwości wyłączenia, dopóki 

moduły PV są wystawione na słońce. Prąd zwarciowy generowany przez moduły PV jest zbyt 

niski do aktywowania automatycznego odłączenia źródła zasilania, dlatego do systemów PV 

nie mają więc zastosowania najczęściej używane środki ochronne. Jednak, ze względu na to, 

że moduły fotowoltaiczne są instalowane poza budynkami, są narażone na warunki 

atmosferyczne. A ponieważ mogą być one montowane na dachach, szczególną uwagę należy 

zwrócić na ryzyko pożaru i ochronę służb pożarowych i personelu ratunkowego. [2] 

Ryzyko pożaru: Ochrona przed skutkami cieplnymi 

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych jest uzupełnieniem ochrony 

odgromowej i ma na celu zabezpieczenie instalacji przed skutkami przepięć w sieci 

elektroenergetycznej wywołanymi awariami w sieci lub będących skutkami wyładowań 

atmosferycznych. Ogólne zasady stosowania ochrony przeciwprzepięciowej dla systemów 
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fotowoltaicznych zawiera norma PN-EN 61173:2002. Ochrona przepięciowa 

fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej. Przewodnik.[2] 

W celu zabezpieczenia systemów fotowoltaicznych i podłączonych do nich urządzeń 

elektronicznych przed przepięciami i sprzężeniami stosuje się specjalne ograniczniki przepięć 

– SPD: Surge Protection Device - przeznaczone do systemów fotowoltaicznych po stronie 

napięcia stałego oraz standardowe ograniczniki przepięć po stronie prądu przemiennego.  

W instalacjach prądu stałego nie występuje „przejście prądu przez zero”, przez co utrudnione 

jest gaszenie prądów zwarciowych. Dobór niewłaściwych ograniczników przepięć może 

stwarzać zagrożenie pożarowe dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

W praktyce w momencie pożaru, podstawową zasadą jest to, by przeprowadzać proces 

gaszenia w ten sposób, jakby chodziło o urządzenie pod prądem, bo nawet po odłączeniu od 

inwertera, przez system może płynąć energia elektryczna. 

Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu, zgodnie z wymogami aktualnych 

przepisów, należy ją chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych bezpośrednich  

i pobliskich, jeżeli ryzyko wystąpienia szkód piorunowych, wyznaczone zgodnie z 

zaleceniami normy PN-EN 62305-2 (norma dotycząca zarządzania ryzykiem przy ochronie 

odgromowej) jest większe niż ryzyko tolerowane. W takim przypadku montuje się układ 

instalacji odgromowych (LPS), tworzących strefę ochronną o takich rozmiarach, aby całość 

urządzeń zamontowanych na dachu mieściła się wewnątrz tej strefy [2]. 

Podsumowując powyższe informacje, pytanie o wybór miejsca montażu i typu SPD nie jest 

proste bez dokładnej informacji o realnym stanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie. 

Oprócz wielkości generatora PV (liczba stringów) oraz położenia falownika duże znaczenie 

ma informacja o wspomnianą wcześniej instalacje odgromową tj. czy budynek wyposażony 

jest w urządzenie piorunochronne, lub/i czy w związku z montażem instalacji PV wykonane 

zostanie urządzenie piorunochronne. Związane jest to z problem doboru odpowiedniego typu 

ograniczników przepięć (T1 lub T2) w instalacji AC i DC. Do ograniczania przepięć 

dochodzących do przekształtnika należy stosować SPD typu 2 przeznaczony do instalacji 

stałoprądowej DC. Analogicznie jak w przypadku rozwiązania dla obiektu bez LPS (instalacji 

odgromowej), SPD typu 2 w instalacji AC jest zalecany, jeżeli odległość między rozdzielnicą 

główną obiektu z układem SPD typu 1 a przekształtnikiem jest większa niż 10m. Warunek 

zainstalowania w układzie zasilania SPD typu 1 wynika z faktu wyposażenia obiektu  

w urządzenie piorunochronne (piorunowe połączenie wyrównawcze) [3]. 

Obliczając poziomu ochrony przed przepięciami, jak również podczas wyboru typu ochrony 

przeciwprzepięciowej (typ T1 lub T2), dobrze jest stosować pewne wytyczne. Dla ochrony 

przeciwprzepięciowej, przy określaniu napięcia UC (maksymalne napięcie trwałej pracy) 

wymagane jest uwzględnienie odpowiednich współczynników korekcyjnych (4.1). Wg normy 

EN 50539 oraz wg zaleceń większości producentów ograniczników przepięć (SPD) napięcie 

UC ogranicznika określone jest zależnością: 

Uc ≥ 1,2xUoc stc (4.1) 
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Uoc stc – jest to napięcie na zaciskach nieobciążonego modułu PV (przy jego otwartych 

stykach) lub rzędu szeregowo połączonych modułów PV w typowych warunkach testowych 

(w STC tj. dla gęstość strumienia świetlnego równego 1000 W/m
2
, rozkładu widmowego AM 

1.5 i temperatury 25±2°C). 

Dla przykładu dla podanego przez producenta napięcia Uoc stc=36 V i 24 modułów w rzędzie, 

napięcie Uoc stc rzędu wynosi 24xUoc stc=864 V. Po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego 

otrzymuje się wartość Uc ogranicznika (SPD) do ochrony pierwszego rzędu modułów: 

Uc ≥ 1,2xUoc stc rzędu 

Uc ≥ 1,2x864 V 

Uc ≥ 1036,8 V 

To znaczy, że ogranicznika (SPD) o napięciu Uc=1000 V nie można zastosować, a należy 

użyć ogranicznika na napięcie najbliższe, tj. Uc=1200 V. Współczynnik  występujący ze 

wzorze związany jest z tym że napięcie na zaciskach nieobciążonego modułu PV podane jest 

dla temperatury 25°C, a moduły PV mają charakterystykę napięciową z ujemnym 

współczynnikiem temperatury, co oznacza, że w niższych temperaturach (np. w zimie) 

napięcie na zaciskach nieobciążonego modułu PV może wzrosnąć nawet o 20% [4]. 

Zabezpieczenie modułów PV przed prądem wstecznym 

Zwarcie w module PV, wadliwe okablowanie bądź powiązana usterka mogą powodować prąd 

wsteczny w łańcuchach PV. Dzieje się tak, jeżeli napięcie w obwodzie otwartym jednego 

łańcucha jest znacząco różne od otwartego napięcia równoległych łańcuchów podłączonych 

do tego samego inwertera. Prąd przepływa od nieuszkodzonych łańcuchów do wadliwego 

zamiast przepływać do przekształtnika i doprowadzać moc do sieci AC. Prąd wsteczny może 

prowadzić do niebezpiecznych wzrostów temperatury i pożarów w module PV. Dlatego też 

wytrzymałość modułu PV powinna być zbadana zgodnie z normą IEC 61730-2 a producent 

modułów PV dla zapewnienia bezawaryjnej pracy systemu powinien przedstawić 

maksymalną wartość prądu wstecznego [5]. 

Przy tak często spotykanym, łączeniu równoległym paneli fotowoltaicznych w łańcuchy  

(z ang. string), zacienienie jednego z paneli powoduje, że cały prąd płynący w pozostałych 

łańcuchach przepływa przez łańcuch z zacienionym modułem – powoduje to właśnie 

powstanie prądu wsteczny lub inaczej też "rewersyjny". Institut National des Energies 

Solaires (INES – francuski krajowy instytut ds. energii słonecznej) podaje, że zacienienie 

10% powierzchni łańcucha może wywołać ponad 30% redukcję mocy wyjściowej – tak więc 

eliminacja zacienień ma swoje uzasadnienie również pod kontem produkcji energii. Dlatego 

też, jeżeli jest to możliwe zacieniane moduły powinny znajdować się w jednym stringu. 

Większość dostępnych i wykorzystywanych modułów jest jednak w stanie wytrzymać prąd 

rewersyjny rzędu 1,5-2 Isc, dlatego obowiązek ochrony konieczny jest najczęściej dopiero 

przy trzech i więcej łańcuchach połączonych równolegle. Za zabezpieczenie przed prądem 

wstecznym w instalacjach PV odpowiada bezpiecznik z wkładką topikową. Wkładki 
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topikowe o charakterystyce gPV (do ochrony fotowoltaiki) zostały tak zaprojektowane, aby 

sprawnie wyłączać już niewielkie przeciążenia, które mogłoby uszkodzić moduły. Wkładki 

topikowe cylindryczne stanowią tzw. bezpieczniki I poziomu - mają za zadanie wyłączać 

prądy zwarciowe w obszarze paneli, dlatego należy je instalować jak najbliżej ostatniego  

w stringu panelu PV, przy czym montaż powinien być zarówno po stronie "minusa" jak  

i "plusa".  Poziom zabezpieczeń II- główny instalacji PV - występuje bezpośrednio przed 

falownikiem. W takich sytuacjach stosowane są wkładki topikowe PV DC pracujące na 

prądzie stałym i napięciu w zakresie 750V- 1100V. Wkładki umieszczane są w podstawach 

bezpiecznikowych i umożliwiają szybkie odłączenie falownika od całej tablicy PV. Instaluje 

się je zarówno w biegunie "+" jak i "-" [2]. 

Oprócz poprawnie dobranej charakterystyki gPV, również bardzo ważne jest prawidłowe 

napięcie znamionowe bezpiecznika, które powinno być wyższe niż najwyższe napięcie  

w systemie PV (4.2). Przy wyborze poziomu prądu znamionowego bezpiecznika musi być 

spełniona zależność: 

1,4xIsc ≤ In ≤ 2,4xIsc (4.2) 

gdzie, Isc to jest znamionowy prąd zwarciowy modułów PV (podany przez producenta 

modułów), a In to prąd znamionowy bezpiecznika.[5] 

Zabezpieczenie przed zacienieniem. Diody bocznikujące. 

Zacienienie choćby niewielkiej części panelu fotowoltaicznego powoduje zmniejszenie ilości 

promieniowania słonecznego docierającego do ogniw PV. Konsekwencją tego jest 

wymieniony wcześniej prąd wsteczny, jak również spadek natężenia prądu panelu, a co za 

tym idzie utrata mocy i zmniejszenie sprawności generacji energii elektrycznej. Za przyczynę 

zacienień najczęściej podaje się zabrudzenia paneli, elementy konstrukcyjne budynków (np. 

kominy), elementy krajobrazu, zalegający śnieg czy błędy projektowe. 

Eliminacja wszystkich szkodliwych czynników, nie jest możliwa, dlatego oprócz czyszczenia 

paneli, odpowiedniego rozmieszczenie uwzględniającego elementy otoczenia i kąt 

nachylenia, czy stosowania inwerterów z wieloma trackerami MPP bądź mikroinwerterów, 

umieszcza się w konstrukcji panelu fotowoltaicznego diod by-pass. 

Zastosowanie diod by-pass w konstrukcji panelu, jest obecnie jedną z możliwości 

przeciwdziałania efektom zacienienia. Diodę tę, zwaną inaczej bocznikującą, umieszcza się 

równolegle do łańcucha ogniw tak, aby kierunek jej polaryzacji był do nich przeciwny. Dioda 

zaczyna działać w panelu wówczas, gdy jedna z jego partii zostanie przysłonięta. Głównym 

zadaniem diody by-pass jest umożliwienie przepływu prądu, pochodzącego z pozostałych 

niezacienionych ogniw fotowoltaicznych panelu [6]. 

Oprócz tej najważniejszej funkcji zadaniem diody jest również ochrona ogniwa przed 

uszkodzeniami powstałymi wskutek przepływu prądu wstecznego, powodującego jego bardzo 

mocne nagrzewanie się i powstawanie gorących punktów panelu, tzw. hot spot’ów.  

W efekcie, po ustąpieniu czasowego zacienienia, uszkodzone ogniwo nadal powodowałoby 

straty mocy w instalacji PV. Obecnie w najpopularniejszych panelach dostępnych na rynku, 
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składających się z trzech łańcuchów po 20-24 ogniw, stosuje się trzy diody bypass, tak aby 

przy prawidłowym ułożeniu paneli na konstrukcji w momencie powstałego zacienienia jak 

najlepiej wykorzystać możliwości produkcyjne instalacji [7]. 

Bezpieczeństwo podczas pracy, konserwacji w sytuacjach awaryjnych 

Rozłączniki w instalacjach fotowoltaicznych stosowane są na ogół po obu stronach falownika, 

czyli zarówno w obwodzie prądu stałego jak i przemiennego. Pełnią rolę izolacji falownika na 

wypadek prac serwisowych, wymiany elementów, itp. W systemie należy zainstalować tyle 

rozłączników izolacyjnych ile jest potrzebnych, aby umożliwić eksploatację generatora PV, 

szczególnie wymianę bezpieczników w skrzynkach systemu i puszkach przyłączeniowych 

generatora.  

Obudowy skrzynek generatorów fotowoltaicznych i rozdzielnic po stronie DC, również 

stanowią ważny element związany z bezpieczeństwem układu. Muszą one zapewnić 

podwójną izolację, ochronę sprzętu przed zagrożeniami zewnętrznymi jak temperatury, 

deszcz, wandalizm  czy wstrząsy. Obudowa i jej wyposażenie pomocnicze muszą zapewnić 

kontrolę temperatury i wilgotności, aby umożliwić bezproblemową pracę wyposażenia [8]. 

5. Rynek mikroinslacji fotowoltaicznych. Perspektywy rozwoju.  

Uniwersalność źródła energii jakim jest słońce, łatwość montażu, niskie koszty obsługi i duża 

dostępność sprzyjają inwestycji w odnawialne źródło energii jakim jest fotowoltaika, między 

innymi dlatego faktem jest że na koniec 2015 roku skumulowana moc zainstalowana  

w elektrowniach fotowoltaicznych nieznacznie przekroczyła 95 MWp, przy czym 98%  

instalacji zostało przyłączone do sieci w latach 2014-2015.  

W 2015 roku udział mikroinstalacji w odniesieniu do mocy skumulowanej w elektrowniach 

fotowoltaicznych sięgnął 28% (obecnie 26,8 MW mocy zainstalowanej w mikroźródłach PV). 

Jeszcze w 2014 roku udział mikroinstalacji w bilansie elektrowni fotowoltaicznych oscylował 

wokół 13%, a w 2013 roku nie przekraczał 12%. Tak więc widać jak z roku na rok 

zainteresowanie tergo rodzaju inwestycją wzrasta, dając pole do dalszego rozwoju [9]. 

Analizując mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii, śmiało można stwierdzić, że  

w Polsce w latach 2016 – 2020, rynek ten będzie się rozwijał. Wpływ na to mają systemowe 

wsparcie w postaci możliwości wprowadzania do systemu elektroenergetycznego 

wyprodukowanej energii, oraz odbieranie jej w późniejszym czasie, w ilości 80% z 

wprowadzonej energii do sieci. Opisane powyżej zabezpieczenia, gwarantujące bezawaryjną 

pracę przez długie lata, również odgrywają kluczowe znaczenie. Oprócz aspektów prawnych  

i względów bezpieczeństwa, na zwiększające się zainteresowanie tego typu źródłem 

wytwórczym wpływ ma również rozwój technologii fotowoltaicznej. Światowi liderzy tej 

branży już dziś prezentują nowy produkt, tj. pokrycie dachowe całkowicie zintegrowane  

z technologia krzemową, tak aby całe dostępne powierzchnie dachu można było 

wykorzystywać do produkcji energii ze słońca. Tak intensywny rozwój fotowoltaiki wpływa 

również na podjęcie prac związanych z zabezpieczeniem przyłączenia instalacji do sieci 

elektroenergetycznej i zintegrowania z nią, zapewniając odpowiednią pracę po obu stronach 
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licznika. Tak więc aspektów decydujących o rozwoju i inwestycji w instalacje fotowoltaiczną 

jest wiele, najbliższe lata pokażą, jak rozwój tego rodzaju odnawialnego źródła energii 

wpłynie na ilość produkowanej energii elektrycznej. 
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