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Zakres prezentacji

Dr inż. Adam Mroziński

❑ Rozwój instalacji PV – najdynamiczniej rozwijająca się branża OZE w Polsce i na świecie

❑ Wyzwania ekologii – Czy moduł PV jest eko-produktem? Działania na rzecz maksymalizacji efektu

zmniejszenia zużycia energii podczas produkcji oraz zmniejszenia obciążanie środowiska podczas

utylizacji przy skracaniu okresu amortyzacji inwestycji

❑ Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi

instalacjami (Agro PV, Floating PV, BIPV, BAPV, Automotive PV, Urban Farniture PV, PV + PC itp.)

❑ Coraz większe znaczenie instalacji PV w zdecentralizowanym systemie energetycznym

❑ Instalacje PV „rękę w rękę” z elektromobilnością

❑ Magazynowanie energii jako panaceum na zwiększenie elastyczności i poziomu integracji systemów PV

❑ Dbanie i weryfikacja jakości produktów, instalacji oraz wykonawstwa

❑ Zmiany w układzie inwestorów w PV – sektor prywatny – przyrost liczby prosumentów

❑ Wybór najbardziej optymalnej technologii ogniw PV – co „wygra”?

❑ Zamiast podsumowania…

Trendy rozwojowe w zakresie instalacji  PV



Branża PV najdynamiczniej rozwijająca się branża OZE na świecie

Dr inż. Adam Mroziński

Czy to realna perspektywa?

Skumulowana moc elektrowni fotowoltaicznych na świecie ma w tym roku 
przekroczyć w 2021 roku poziom 900 GW, a w umiarkowanym scenariuszu 

SPE w roku 2025 powinna być dwa razy wyższa.

W roku 2023 według 
SolarPower Europe 
globalna moc elektrowni 
fotowoltaicznych zwiększy 
się o 225 GW, w kolejnym 
roku przybędzie 239 GW, 
a w roku 2025 – 266 GW.



Branża PV najdynamiczniej rozwijająca się branża OZE na świecie

Dr inż. Adam Mroziński



Zakłady produkujące moduły PV w Europie

Dr inż. Adam Mroziński

❑ Konieczna relokacja 

produkcji modułów 

PV do Europy

❑ Konieczne skrócenie 

łańcuchów zamówień



Branża PV najdynamiczniej rozwijająca się 

branża OZE w Polsce

Dr inż. Adam Mroziński

❑Polska jest na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy w PV.

❑WG PSE SA moc zainstalowana PV przekroczyła 7 GW i wyniosła 7065 MW 

(stan na 1 sierpnia 2021 r.).

❑ PV w Polsce jest zdominowane przez energetykę prosumencką (ok. 70 

proc.). Według stanu na koniec lipca 2021 roku w naszym kraju było już 631 

443 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię 

elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4 

200,4 MW.

❑Wg Agencji Rynku Energii (ARE) moc zainstalowana we wszystkich 

źródłach wytwórczych wyniosła 53 067,7 MW. W elektrowniach 

konwencjonalnych zainstalowano 37 132,3 MW, w instalacjach OZE – 14 

522,4 MW. 



Branża PV najdynamiczniej rozwijająca się branża OZE 

w Polsce

Dr inż. Adam Mroziński

❑ Według danych z raportu IEO, 90% badanych firm chce w 

najbliższych latach zwiększyć poziom zatrudnienia, co jest dobrą 

wróżbą dla osób poszukujących pracy w branży. Obecnie, jak 

wynika z szacunków IEO, sektor fotowoltaiki daje zatrudnienie 

ok. 5-6 tysiącom osób. Sprzyjająca koniunktura sprawia jednak, 

że do 2025 roku ilość zatrudnionych w całej branży OZE 

wzrośnie nawet 100 tysięcy osób.
❑ 85% przedsiębiorstw ma w planie w kolejnych latach zwiększyć 

swoje możliwości produkcyjne (w przypadku firm 

wytwarzających podzespoły) i wykonawcze (w przypadku firm 

instalacyjnych). To pozytywny sygnał, szczególnie dla klientów –

być może w 2021 roku opóźnienia wynikające z ograniczonych 

mocy przerobowych będą mniejsze lub znikną.

❑ Połowa ankietowanych chce szukać też nowych możliwości 

biznesowych, rozszerzając działalność firmy, inwestując w 

innowacje czy poszukując wsparcia finansowego w formie 

dotacji. Co czwarty badany chce rozwijać eksport.

W branży nie widać obaw przed ewentualnym 

spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez 

koronawirusa…



Problem obciążenia środowiska przez moduły PV 

po ich eksploatacji

Dr inż. Adam Mroziński



Problem obciążenia środowiska przez moduły 

PV po ich eksploatacji

Dr inż. Adam Mroziński

Ile materiałów potrzeba do zbudowania 1 MW instalacji PV? 



Odpady branży PV na etapie eksploatacji

Dr inż. Adam Mroziński



Problem obciążenia środowiska przez moduły PV 

po ich eksploatacji

Dr inż. Adam Mroziński

Według raportu Międzynarodowej Agencji

Energii Odnawialnej (IRENA) oraz

Programu IEA-PVPS „End-of-Life

Management: Solar Photovoltaic Panels”

recykling lub zmiana przeznaczenia paneli

fotowoltaicznych może uwolnić około 78

milionów ton surowców oraz innych

materiałów w skali światowej do 2050

roku.

Wartość odzyskanych surowców 

może przekroczyć 15 miliardów 

dolarów do 2050 roku.



Czy moduły PV na siebie zarabiają?

Dr inż. Adam Mroziński

Koszt energii do produkcji modułu PV montowanego na 
dachu bilansuje się maksymalnie do 2 lat w Europie!



Poziomy recyklingu na dzień dzisiejszy

Dr inż. Adam Mroziński

Recykling paneli fotowoltaicznych w PV Cycle w 2019 r.

❑ Unijna dyrektywa WEEE nakazuje wszystkim producentom modułów 

fotowoltaicznych, którzy sprzedają je na terenie Unii Europejskiej, zbieranie 

ich po zakończeniu eksploatacji i poddawanie recyklingowi. Dyrektywa 

nakazuje zebranie przynajmniej 85 proc. materiałów wykorzystanych w 

panelach i recykling przynajmniej 80 proc.

❑ Od początku swojej działalności PV Cycle przyczyniło się do recyklingu 

35,7 tys. ton zużytych paneli fotowoltaicznych. W tym wyłącznie w 2019 

roku było to ponad 11,5 tys. ton modułów PV, co oznaczało wzrost o 35 

proc. rok do roku – w większości panele poddane recyklingowi przez PV 

Cycle w ubiegłym roku pochodziły z Włoch i Francji, a pewien udział miały 

też moduły przekazane z Polski.

Wskaźnik odzysku 

modułów PV 

powyżej 95% 

w ostatnich latach



Zakład recyklingu Veolii specjalizuje się w recyklingu klasycznych modułów PV. Typowy moduł PV z 
krzemu krystalicznego składa się z 65-75% szkła, 10-15% aluminiowa rama, 10% plastiku i 3-5% krzemu. 

Zakład recyklingu Veolii może demontować, sortować, przetwarzać i poddawać recyklingowi 95% 
przetwarzanych materiałów.

Dr inż. Adam Mroziński

Zakład będzie poddawał recyklingowi 1300 ton paneli słonecznych w 2018 r. I wyznaczył cel w postaci recyklingu 4000 ton w 2022 r.
Po przetworzeniu i zapakowaniu posortowanych materiałów są one wysyłane do różnych branż w celu ponownego wykorzystania. Wśród nich dwie trzecie szkła jest poddawane recyklingowi i staje się stłuczką, 

która jest wysyłana do przemysłu szklarskiego; rama aluminiowa jest wysyłana do rafinerii aluminium; odpady z tworzyw sztucznych można wykorzystać jako paliwo w cementowni; odzyskany krzem można 

wykorzystać w przemyśle metali szlachetnych - https://www.youtube.com/watch?v=1xbW8ucNX48.



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Source: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fh-ISE)

Agro PV



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami
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Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Agro PV



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Agro PV

800 kWp with 67 trackers dual axis, Abruzzo, Italy 2 MWp, Next2Sun, Donaueschingen

700 MWp, Hongdunzi, Ningxia, China 50 kWp Tree crop and dynamic agrovoltaics in Montepellier, France



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Agro PV



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

PV na wodzie

Korzyści FPV:

• Obecnie ponad 40% światowej populacji 

mieszka w promieniu 100 km od wybrzeża.

• Bez utraty cennej przestrzeni lądowej

• Wyższa wydajność panelu PV na wodzie -

chłodzenie

• Korzyści dla środowiska - mniejsze 

odparowanie cennej wody

• Możliwość połączenia mocy wyjściowej 

energetyki morskiej i PV - złagodzenie 

zmiennego charakteru PV

• Chociaż panele pływające są droższe w 

montażu, są do 16 procent bardziej wydajne, 

ponieważ efekt chłodzenia wodą pomaga 

zmniejszyć straty ciepła i wydłużyć ich 

żywotność

• FPV ma niższy CAPEX niż rozwiązania 

klasyczne



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

PV na wodzie

Lokalizacja: Prefektura Chiba, Japonia

Firma: Kyocera

Rozmiar: 13,7 megawatów

Lokalizacja: prowincja Anhui, Chiny

Firma: Sungrow

Rozmiar zasilacza : 40 megawatów



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

PV na wodzie

Floating PV

Korzyści & Zagrożenia (wyzwania)



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

PV na wodzie



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

BIPV oraz 

BAPV



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

BIPV oraz BAPV



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Urban 

Furniture  PV

Integracja z elementami miejskiej architektury



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Integracja z drogami

Roads PV

Według różnych badań około 0,2-0,5% powierzchni Ziemi to 

drogi . Oczekuje się, że odsetek ten wzrośnie o 60% do 2050 r. 

Jest to imponująca ilość ziemi, po prostu odebrana naturze, 

generująca silny wpływ na środowisko.

Drogowe Panele PV składają się z kilku elementów:

• Oświetlenie LED do tworzenia linii i znaków drogowych bez użycia farby

• Elementy grzejne zapobiegające gromadzeniu się śniegu i lodu

• Mikroprocesory , co czyni je inteligentnymi. Dzięki temu panele mogą 

komunikować się z centralną stacją sterowania.



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Integracja z drogami

Roads PV

W ramach starań o osiągnięcie 1300 
GW mocy energii słonecznej do 2050 
r. Chiny zbudowały 1-kilometrową 
autostradę słoneczną, która jest w 
stanie przesyłać do sieci 1 GWh 
rocznie - wystarczającą do zasilenia 
800 domów.

www.nsenergybusiness.com/features/china-solar-highway-energy/

❑ Roads PV - $ 458 per sq m 
❑ Regular roads - $ 5 per sq m

Ekonomicznie nieuzasadnione…



Integracja instalacji PV ze wszystkim co możliwe…. 

szczególnie z budynkami, farmy na wodzie i innymi instalacjami

Dr inż. Adam Mroziński

Zagospodarowanie 

wysypisk

Źródło: Gmina Ustronie Morskie 

Budowa farmy 
fotowoltaicznej na byłym 
wysypisku śmieci



Działania na rzecz maksymalizacji efektu produktywności instalacji PV – moduły 

dwustronne 

Dr inż. Adam Mroziński
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Działania na rzecz maksymalizacji efektu produktywności instalacji PV – moduły 

dwustronne 

Dr inż. Adam Mroziński

https://solarquarter.com/2020/05/30/designing-bifacial-pv-power-plants-getting-the-details-right-part-1/



Działania na rzecz maksymalizacji efektu produktywności instalacji PV –

moduły dwustronne 

Dr inż. Adam Mroziński



Działania na rzecz maksymalizacji efektu produktywności instalacji PV 

Układy nadążne na rzecz maks. produkcji

Dr inż. Adam Mroziński

około 150 GW systemów 
nadążnych PV zostanie 
wdrożonych na całym 
świecie w latach 2019-
2023, a udział trackerów 
w rynku montowanych na 
ziemi urządzeń 
słonecznych podwoi się 
do około 40%,



Działania na rzecz maksymalizacji efektu produktywności instalacji PV – Układy nadążne

Dr inż. Adam Mroziński

Źródło: BIG SUN Energy: www.bigsun-energy.com Źródło: www.ipvtracker.com

30-50% więcej energii

http://www.bigsun-energy.com/
http://www.ipvtracker.com/


Integracja PV z innymi instalacji – PV i PC to teraz nierozłączna para…

Dr inż. Adam Mroziński

PV + PC = Zwiększanie auto konsumpcji instalacji domowych (lub magazynowania 
energii)



Integracja PV z innymi instalacji – PV + magazyny energii

Dr inż. Adam Mroziński

Baterie akumulatorów w 

przyszłości będą pochodzić z 

elektromobilności

Monitoring na https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=dbc0831f-d288-4a9f-995c-9d888510be43



Integracja PV z innymi instalacji – PV + magazyny energii

Dr inż. Adam Mroziński

❑ Dalszy rozwój energetyki jest
uzależniony od nowych tańszych
technologii w zakresie magazynowania
energii.

❑ Konieczne jest opracowanie nowych
metod magazynowania energii. Do tej
pory sieci elektroenergetyczne nie
pozwalały na efektywną integrację
nowych źródeł energii, ponieważ
elektrownie wiatrowe i słoneczne nie
były w stanie w pełni zaspokoić popytu
na energię w każdym momencie.

❑ W układach przydomowych niezbędne
są efektywne i skalowalne systemy
magazynowania energii, zapewniające
energię elektryczną wtedy, gdy jest ona
najbardziej potrzebna.



Integracja PV z elektromobilnością

Dr inż. Adam Mroziński

❑ Domowa instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd z 

energii słonecznej. Nadwyżki energii możemy 

wykorzystać do zasilania stacji ładowania samochodu 

elektrycznego.

❑ Akumulator samochodu elektrycznego w garażu może 

być wykorzystywany jako magazyn energii wieczorem

Samochód elektryczny zintegrowany z instalacją fotowoltaiczną

Źródło: www.nissan-global.com



Integracja w układach 

wielohybrydowych?

Dr inż. Adam Mroziński



Repowering - Revamping PV – bo liczą 

się przecież zyski

Dr inż. Adam Mroziński

❑ Termin „repowering” jest od dłuższego czasu szeroko stosowany w energetyce wiatrowej. Odnosi się do
zastąpienia mniejszych, mniej wydajnych systemów wysokowydajnymi systemami turbin wiatrowych,
pozwalających na „zbieranie” znacznie większej ilości energii w danej lokalizacji.

❑ W przypadku systemów PV modernizacja systemu jest wciąż stosunkowo nową koncepcją. W
przeciwieństwie do energetyki wiatrowej w większości nie chodzi o wymianę małego systemu, który stał
się nieefektywny na nowszy i większy. Polega ona głównie na wymianie starych modułów i/lub
falowników na zmodernizowane i wydajne urządzenia, które są najnowszym stanem techniki. Dzieje się
tak, ponieważ starsze urządzenia i moduły często nie spełniają już wszystkich wymagań przyszłego
wytwarzania energii ze względu na szybki rozwój technologii w tej dziedzinie.

❑ IHS Markit poinformował, że globalny popyt na wymianę np. falowników wzrósł prawie 40 proc., osiągając
8,7 GW w 2020 r. Problem repoweringu nie dotyczy jednak na razie Polski (zamiana falowników 600 V na
falowniki o napięciu 1000 V lub 1500 V.

❑ Problem podstawowy - Po 10 czy 20 latach tak pozornie prosta czynność jak wymiana modułów może
okazać się niemożliwa bez generalnej modernizacji całej elektrowni. Z jednej strony parametry prądowo-
napięciowe modułów PV mogą być niedopasowane do starej generacji falowników, z drugiej strony
zmiana rozmiaru modułów PV powoduje, że nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej konstrukcji
wsporczej



Podsumowanie – poszukiwanie optymalnej 

technologii ogniw PV

Dr inż. Adam Mroziński



Podsumowanie – poszukiwanie optymalnej technologii 

ogniw PV ogniw PV

Dr inż. Adam Mroziński



Podsumowanie – poszukiwanie 

optymalnej technologii

Dr inż. Adam Mroziński



Podsumowanie – poszukiwanie optymalnej 

technologii

Dr inż. Adam Mroziński



Podsumowanie – konieczna weryfikacja jakości 

produktów i systemów PV w okresach wieloletnich 

Dr inż. Adam Mroziński

Karta wyników niezawodności 
modułów fotowoltaicznych 2020 Badanie modułów na etapie produkcji i na etapie eksploatacji



Podsumowanie – konieczna weryfikacja jakości 

wykonywanych montaży instalacji PV 

Dr inż. Adam Mroziński

Efekt skali i dynamiki przyrostu branży bez kontroli 
jakości: Pożary na instalacjach PV na marketach Walmart 

od firmy SolarCity, której właścicielem jest Tesla. 

Incydentalne przypadki zdarzają się też w Polsce

….do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej 
większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem 
pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz 
zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej" - art. 29 ust. 4 pkt. 3 
lit. c…” koszt 500 zł

badanie z 2015 roku, przeprowadzone w 

Niemczech przez TÜV Rheinland i Instytut 

Systemów Energetyki Słonecznej im. 

Fraunhofera. Sprawdzono wówczas około 1,3 

mln domów wyposażonych w instalacje 

fotowoltaiczne. Problem pożaru odnotowano 

w … 430 przypadków. Z tego, zaledwie 210 

incydentów miało swoje źródło w 

fotowoltaice. W przeliczeniu, niebezpieczne 
instalacje stanowiły 0,016% ogółu.



Podsumowanie

Dr inż. Adam Mroziński

Opisane w prezentacji trendy wynikają z dążeń 

branży PV do:

❑Obniżania kosztów produkcji, eksploatacji i 

utylizacji systemów PV (materiały i procesy)

❑Zwiększania efektywności działania systemów 

PV

❑Poprawiania niezawodność technologii PV –

odporność na czynniki zewnętrzne

Cel wspólny  = Zmniejszanie kosztów wywarzania 

energii elektrycznej w systemach PV



Zamiast podsumowania ….
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Czy cena PV będzie cały czas spadać???

❑W Niemczech ceny typowego dachowego systemu PV w 1990 roku o mocy 

od 10 do 100 kWp wynosiły około 14 000 €/kWp. Na koniec 2020 roku takie 

systemy kosztowały zaledwie 7,4% ceny z 1990 roku. Jest to regres cen 

netto o około 92% w okresie 30 lat!

❑„Krzywa doświadczenia” – Experience Curve – Learning Curve –

pokazuje, że w ciągu ostatnich 40 lat cena modułów PV spadła o 26% przy 

każdym podwojeniu skumulowanej produkcji modułów PV. Wyniki 

redukcji kosztów z korzyści skali i ulepszeń technologicznych.



Zamiast podsumowania ….

Dr inż. Adam Mroziński

Czy wszystko robią w Azji?

❑W roku 2020 producenci z Azji stanowią 95% całkowitej produkcji 

modułów fotowoltaicznych c-Si. Chiny (część lądowa)prowadzi z udziałem 

67%. Europa przyczyniła się z udziałem 3%; USA/CAN z 2%.

❑Zwiększono rozmiar wafla, umożliwiając większy rozmiar modułu 

fotowoltaicznego, umożliwiając zakres mocy od +600 W na moduł.

❑W 2020 r. wkład Europy w całkowitą skumulowaną liczbę instalacji 

fotowoltaicznych wyniósł 22% (w porównaniu do 24% w 2019 r.). Natomiast 

instalacje w Chinach stanowiły 33% (taka sama wartość jak rok wcześniej).



Zamiast podsumowania ….
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Czy odejdziemy od krzemu na rzecz innych technologii?

❑Technologia fotowoltaiczna oparta na waflach Si stanowiła około 95% 

całkowitej produkcji w 2020 r. Udział Technologii monokrystalicznej 

stanowi obecnie około 84% (w porównaniu do 66% w 2019 r.) całkowitej 

produkcji c-Si.



Zamiast podsumowania ….

Dr inż. Adam Mroziński

Czy jest granica wydajności modułów PV opartych na krzemie?

❑Wydajność instalowanych systemów PV znacznie się poprawiła. Przed 

rokiem 2000 typowy współczynnik wydajności wynosił około 70%, podczas 

gdy dziś jest w przedziale od 80% do 90%.
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