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Dobre praktyki, które warto przekazać innym w celu popularyzacji ruchu prosumenckiego: 

 

Praktyka związana jest z:  

 

1. Procesem podejmowania decyzji:  

2. Planowaniem instalacji: 

3. Procesem instalowania: 

4. Finansowaniem:  

5. Procesem przyłączenia:  

6. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   
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Dobre praktyki, które warto przekazać innym w celu popularyzacji ruchu prosumenckiego: 

 

Lista praktyk: 

 

1. Inwestycja w instalację wyspową off-grid w przypadku problemów z zasilaniem na terenach słabo 

zaludnionych jest sposobem na częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z sieci i przeczekanie 

awarii.  

2. Szczegółowe badanie swojego profilu zużycia w gospodarstwie domowym jest sposobem na właściwy 

dobór instalacji w aspekcie kosztów inwestycji, eksploatacji oraz stopy jej zwrotu. 

3.  Prosument powinien sam zainteresować się jaki rodzaj paneli oraz innych elementów instalacji 

zostanie zastosowany w jego inwestycji aby mieć pewność, że będzie ona dostosowana do jego 

potrzeb.  

4. Prosument powinien wykonać szczegółową kalkulację czy w warunkach jego gospodarstwa 

domowego lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dofinansowania na zakup i wdrożenie instalacji 

czy gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016r.  

5. Prosument powinien świadomie podjąć decyzję co do momentu uruchomienia mikroinstalacji, ze 

względu chociażby na gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016r.   

6. Prosument, który nosi się z zamiarem inwestycji w mikroinstalację powinien dokonać szczegółowych 

pomiarów i obliczeń np. nasłonecznienia w celu wyboru lokalizacji, która zapewni najlepszą 

wydajność.  

7. Prosument, który wykonał już instalację nie może samodzielnie podłączać jej do sieci 

elektroenergetycznej, ponieważ powoduje to jej destabilizację. Może skutkować działaniem licznika 

wstecz, przy licznikach indukcyjnych lub traktowanie energii wyprodukowanej jako zużytej i 

domaganie się przez przedsiębiorstwo energetyczne dodatkowych opłat z tego tytułu. W skrajnym 

przypadku może zostać zakwalifikowane jako nielegalny pobór energii.  

8. Prosument, dobierając moc instalacji powinien ściśle skorelować ją z potrzebami swojego 

gospodarstwa, mając na uwadze, że ceny odsprzedaży, nawet w taryfie gwarantowanej mogą nie 

rekompensować poczynionej inwestycji  

9. Prosument, który planuje budowę instalacji on-gridd powinien rozeznać się w warunkach rynkowych 

i nawiązać współpracę z certyfikowanym instalatorem, który zorientowany jest zarówno w 

technologii, przepisach, jak i praktykach i procedurach Operatora Systemu Dystrybucyjnego, co 

pozwoli zminimalizować ryzyko, że któryś z elementów (np. inwerter bez świadectwa CE) trzeba 

będzie kupić ponownie.  

10. Prosument, który poleca instalatorowi kompleksową realizację inwestycji powinien upewnić się, że 

obejmuje ona także załatwienie formalności z przedsiębiorstwem energetycznym.  

11. Prosumenci, którzy, zgodnie z przepisami nie będą mogli skorzystać z taryf gwarantowanych 

(instalacja uruchomiona przez 1 stycznia 2016r.) powinni rozważyć możliwość maksymalnego 

wykorzystania energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, zamiast sprzedawać ją za cenę kilkunastu 

groszy za kWh. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie jej do podgrzania ciepłej wody użytkowej.  
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12. Osoba zainteresowana inwestycją w mikroinstalacje powinna zorientować się w możliwościach 

dofinansowania nie tylko w ramach programu PROSUMENT, ale także w ramach lokalnych 

programów wsparcia takich jak PROW.  

13. Prosument, który posiada stosowne umiejętności powinien przeanalizować możliwość 

samodzielnego montażu elementów instalacji, powierzając Certyfikowanemu instalatorowi 

wyłącznie niezbędne czynności związane z przyłączeniami.  

14. Prosument powinien być świadom, że o ile działalność przedsiębiorstw energetycznych jest 

regulowana przepisami, to przedsiębiorstwa dostarczające komponenty do instalacji lub świadczące 

usługi w tym zakresie konkurują ze sobą na zasadach rynkowych, zatem ceny za ten sam produkt lub 

usługę mogą się od siebie różnić. Warto zatem porównać wiele ofert przez zawarciem umowy.  

15. Osoba, która zainteresowana jest inwestycją w mikroinstalacje, poza przekazem reklamowym może 

wymagać od instalatora aby przedstawił referencje lub opinie poprzednich klientów, względnie 

informacje o zrealizowanych już pracach.  

16. Prosument, który rozważa zakup i montaż elementów mikroinstalacji musi wiedzieć, że nie jest 

ograniczony jedynie do rynku polskiego. Jeżeli ma po temu czas i możliwości może poszukać 

elementów instalacji za granicą, szczególnie w jednym z krajów Europy Zachodniej, gdzie 

mikrogeneracja ma dłuższą historię, a rynek tego typu urządzeń jest starszy i dużo bardziej 

konkurencyjny.   

17. Dobrym sposobem na zracjonalizowanie kosztów inwestycji jest zainteresowanie najbliższych 

sąsiadów lub przyjaciół taką możliwością. Prosument, któremu uda się zgromadzić wokół idei 

mikrogeneracji większą ilość osób może skorzystać z mechanizmu zakupów grupowych. 

Przedsiębiorstwo instalatorskie, mając w perspektywie zawarcie umów na wiele inwestycji na raz 

będzie skłonne udzielić większego rabatu.  

18. Prosument, na etapie planowania powinien być świadom, że działania natury np. gradobicie  mogą 

uszkodzić instalację, szczególnie fotowoltaiczną, a umiejscowienie jej w pobliżu drzew owocowych 

może skutkować regularnym zabrudzanie jej ptasimi odchodami . Należy być na to przygotowanym.  

19. Prosument, który chce skorzystać z dofinansowania w ramach programu PROSUMENT musi się 

upewnić, że przedsiębiorstwo, które zajmie się instalacją zna szczegółowo wymogi tego programu i 

będzie w stanie w określony sposób przygotować i wykonać instalację.  

20. Prosument, który ubezpiecza swój dom powinien poinformować zakład Ubezpieczeń o montażu 

instalacji. Przed ubezpieczeniem domu wyposażonego w mikroinstalację należy zapoznać się 

szczegółowo z warunkami ubezpieczenia, ponieważ mogą one stawiać dodatkowe wymagania w tym 

zakresie.  

21. Prosument, który chce czerpać maksimum korzyści z zainstalowanej mikroinstalacji, poza 

określeniem profilu zużycia gospodarstwa domowego powinien także rozważyć zmianę grupy 

taryfowej na dwustrefową oraz  dostosowanie nawyków do harmonogramu pracy układu oraz 

harmonogramu taryfy.  

22. Prosument, na etapie planowania mikroinstalacji powinien rozważyć wady i zalety posadowienia jej 

na dachu budynku mieszkalnego, gospodarczego lub jako odrębnej konstrukcji na trackerze. W tym 

wziąć pod uwagę cenę, wydajność, sposób konserwacji.  
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23. Prosument powinien działać kompleksowo. Przy okazji planowania inwestycji w mikroinstalację 

warto rozważyć docieplenie budynku i wymianę poszycia dachowego, szczególnie jeżeli jest to 

poszycie o charakterze eternitowym.  
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Inwestycja w instalację wyspową off-grid w przypadku problemów z zasilaniem na terenach słabo 

zaludnionych jest sposobem na częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z sieci i przeczekanie 

awarii 

 

Praktyka związana jest z:  

 

1. Procesem podejmowania decyzji:  

2. Planowaniem instalacji: 

3. Procesem instalowania: 

4. Finansowaniem:  

5. Procesem przyłączenia:  

6. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument przez szereg lat borykał się z problemem braku zasilania, jako że jest właścicielem na wschodzie 

kraju domu, który zlokalizowany jest praktycznie w środku lasu. Każda większa burza, wichura czy nagły atak 

zimy powodowały awarię sieci i pociągały za sobą konieczność zgłaszania awarii do zakładu energetycznego. 

Jako że teren jest bardzo niedostępny, przedsiębiorstwo energetyczne, pomimo poświęcenia znacznej ilości 

czasu, nie było w stanie na bieżąco usuwać każdej awarii. Częsty brak dostaw, które trwały po kilka dni każda, 

znacząco utrudniał funkcjonowanie, a nawet zagrażał bezpieczeństwu domowników. Brak energii w 

odludnym miejscu jest utrudnieniem znacznie poważniejszym niż w przypadku większych skupisk ludzkich. 

Oznacza nie tylko brak oświetlenia, ale także często brak ogrzewania czy brak kontaktu ze światem z uwagi 

na żywotność baterii urządzeń mobilnych dostępnych aktualnie na rynku.  

Jako że nie były to niestety awarie krótkotrwałe, każda taka sytuacja, wyłączając warunki zimowe, 

skutkowała koniecznością zakupu nowej żywności, o krótkim terminie przydatności do spożycia i wyrzucenia 

starej. Aby tego uniknąć, kilka razy  rodzinie zdarzyło się wozić lodówkę do oddalonych zabudowań  sąsiadów, 

którzy posiadali agregat.  
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Z reguły odpowiedzią na tego typu problemy jest zakup i instalacja agregatu prądotwórczego. To rozwiązanie 

nie wchodziło jednak w grę. Podstawowym celem, dla jakiego rodzina zdecydowała się na wybudowanie 

domu w tak odludnym miejscu, byłą chęć odcięcia się od cywilizacji i obcowania z naturą. Zakup agregatu 

prądotwórczego niweczyłby efekty podjętej decyzji. Urządzenie to jest zasilane przez silnik spalinowy. Jego 

używanie wpłynęłoby zatem przede wszystkim na obniżenie jakości powietrza, którym oddycha rodzina. 

Agregat generuje także hałas, który przy dłuższych przerwach może być nie do wytrzymania. Jego 

eksploatacja wymaga także regularnego zakupu paliwa i innych elementów eksploatacyjnych. Nie da się  go 

więc używać bez konieczności opuszczania domu. Z tych względów Prosument zdecydował się na zupełnie 

inne rozwiązanie.   

Po dłuższych poszukiwaniach, ostatecznie wybór padł na instalację fotowoltaiczną. Pierwszorzędne 

znaczenie miał fakt, że  posesja, choć zlokalizowana praktycznie w środku lasu, została wybudowana w 

miejscu dość dobrze nasłonecznionym, zatem pasowała idealnie. Dodatkowo rodzina zwracała uwagę na 

fakt, że do zasilania instalacji nie jest potrzebne jakiekolwiek paliwo, układ nie generuje spalin, a także - co 

bardzo ważne – jest bezgłośny.  

Istotny był także aspekt środowiskowy. Decyzja o wyprowadzce z miasta powodowana była chęcią bycia 

bardzie proekologicznym nie tylko w deklaracjach. Ekologiczne rozwiązania miały być wprowadzane w 

praktyce.  

Bardzo ważny był etap planowania instalacji i obliczania jej kosztu. Jako że plan powstał jeszcze w roku 2012 

nie było mowy o ubieganiu się o zewnętrzne wsparcie. Trzeba zatem było wszystko bardzo dobrze 

przekalkulować, bowiem rynek był jeszcze młody, co oznaczało dość wysokie koszty takich rozwiązań i dość 

wąską ofertę przedsiębiorstw, które zajmowały się ich wdrożeniami.  

Aby móc cieszyć się z możliwości, jakie daje mikroinstalacja, na zakup i montaż komponentów zdecydowano 

się zimą. Osiągnięcie zamierzonego celu możliwe było tylko w przypadku instalacji z systemem 

magazynowania anergii, czyli poza panelami fotowoltaicznymi, inwerterem oraz oprzyrządowaniem 

konieczny był także zakup magazynów wyprodukowanej energii, czyli akumulatorów. Bez akumulatorów 

instalacja nie działałaby w przypadku braku zasilania z sieci. Zakup akumulatorów to jednak dodatkowy dość 

wysoki koszt.  
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Moc zamontowanej instalacji nie była duża, bo też nie taki był cel jej wdrożenia. Na potrzeby domu 

prosumenta w zupełności wystarczała. Jako że jeden z członków rodziny studiował wówczas na kierunku 

energetyka, poza zaproponowaniem mikroinstalacji brał aktywny udział w jej wdrażaniu i podłączaniu.  

W pierwszej kolejności trzeba było się zająć doborem odpowiednich komponentów instalacji. W czasie, w 

którym inwestycja była realizowana, na dużo mniejszą skalę niż obecnie toczyła się w Polsce dyskusja na 

temat mikrogeneracji, także w Internecie. Aby zasięgnąć praktycznych informacji i zapoznać się z 

doświadczeniami prosumentów z innego kraju, należało korzystać z zasobów zagranicznych. Bardzo 

przydatne były przykłady z rynku niemieckiego, znajomość tego języka pomagała i w dalszym ciągu pomaga 

wszystkim entuzjastom rozwoju mikrogeneracji. Doświadczenia niemieckiej Energiewende, czyli 

transformacji energetycznej w Niemczech, jeszcze przez wiele lat pozostaną cennym źródłem informacji dla 

polskich prosumentów.  

Pomimo pewnej wiedzy i zainteresowań w tym kierunku rodzina uznała, że samodzielna instalacja jest zbyt 

niebezpieczna i zdecydowała się polecić ją wyspecjalizowanemu wykonawcy, który odpowiednio 

przygotował cały proces.   

Wybór ostatecznie padł na Panele firmy Yingli Solar, w przypadku falowników rodzina zdecydowała się na 

produkty niemieckiej marki SMA.  

Poszczególne elementy instalacji dostarczane były częściami. W pierwszej kolejności dostarczono panele 

fotowoltaiczne. Nie czekając na dostarczenie kolejnych elementów układu, rozpoczęto instalację. Pierwszym 

krokiem do instalacji było zainstalowanie 8 paneli na dachu domu. Jako że było to w porze zimowej, należało 

uwzględnić, że dach może wymagać odśnieżenia, z rana może być śliski oraz że warunki pogodowe mogą 

uniemożliwić montaż przez kilka dni. Trzeba było się także przygotować na to, że zimą szybciej zapada zmrok, 

czyli instalację należało rozpocząć rano.  Zakładano, że montaż może zająć więcej niż jeden dzień. Rozpoczął 

się o 9:00, zadanie było dosyć ciężkie. Blachodachówka była rzeczywiście mokra i śliska, czego powodem były 

m.in. lekko dodatnie temperatury. Montaż był w miarę sprawny, nie trwał kilku dni.  Już po kilku godzinach 

udało się zamontować i połączyć wszystkie 8 paneli. 

Następnego dnia dostarczone zostały kolejne elementy zestawu, czyli falownik i akumulatory. W tym miejscu 

pojawiła się nieoczekiwana komplikacja.  Należało podjąć decyzję, gdzie umieścić te elementy. Po pierwsze 

nie były one najmniejsze, po drugie zgodnie z instrukcją eksploatacja może odbywać się tylko w ściśle 

określonych warunkach. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być ani za wysoka, ani za niska. 
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Temperatura 20 stopni Celsjusza i mała wilgotność to najlepsze warunki do przechowywania akumulatorów. 

Przez chwilę zastanawiano się nad odpowiednim miejsce. Ostatecznie udało się takie znaleźć i wszystko tam 

umieścić.  

W dalszej kolejności należało zająć się  podłączaniem całości okablowania. Pomimo posiadania schematu 

była obawa, że coś zostanie podłączone w nieprawidłowy sposób i doprowadzi do uszkodzenia elementów 

instalacji. Dlatego też do tych czynności należało podejść bardzo ostrożnie.  Było z tym dość dużo roboty, ale 

ostatecznie udało się wszystko dokładnie podłączyć. Po kolei podłączono panele, falownik i akumulatory. 

Ostatnim krokiem było uruchomienie Sunny remote control – narzędzia, które zostało wybrane do  

zarządzania wszystkimi systemami. Wszystko udało się podłączyć za pierwszym razem, postępując  zgodnie 

z instrukcją. Należy przyznać, że był to dokument napisany bardzo przejrzyście.  

Gdy wszystko było już podłączone i skonfigurowane, nastała długo oczekiwana chwila pierwszego startu 

całego systemu. Pierwsze puknięcie falownika – zadziała, nie zadziała ? Może źle podłączono kable ? Drugie 

– oby nic się nie spaliło.. Trzecie i ... wszystko działa, napięcie w porządku, natężenie również, na początek 

uzyskano ponad 1400 WP z urządzenia o mocy zainstalowanej 2kW. 

Przez ponad półtora roku instalacja wyprodukowała prawie 2000 kWh energii. Tak jak pisano we wstępie, 

jest to instalacja Off-gridowa, czyli nie przyłączona do sieci elektroenergetycznej. W takim układzie nie 

istnieje możliwość odsprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii do przedsiębiorstwa energetycznego. 

Instalacja taka pracuje w celu zaspokojenia bieżącego zużycia i ładowania akumulatorów, co oznacza, że nie 

zawsze pracuje na pełnej mocy. Jest to podyktowane prawidłowym sposobem użytkowania akumulatorów, 

których nie można przeładowywać.  

Nie można ukrywać, że inwestycja w instalację wyposażoną w akumulatory nie jest tania. To właśnie systemy 

magazynowania energii stanowią istotną część ceny układu mikroinstalacji. Należy jednak oczekiwać, że ich 

ceny będą stopniowo spadały, czyniąc je bardziej przystępnymi dla konsumentów w indywidualnych 

gospodarstwach domowych.  

Nadrzędnym celem inwestycji było uniezależnienie się od zakładu energetycznego, nawet w nocy. Po  

przejściu Orkanu Ksawery tylko w jednym domu w okolicy świeciło się światło. Jest to bardzo dobry przykład 

dla innych osób borykających się z problemami przerw w dostawach prądu.   
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Na zakończenie warto dodać, że wybudowanie instalacji wyposażonej w akumulatory w żadnym stopniu nie 

zamyka drogi do jej późniejszego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Należy jednak już na etapie  

projektowania zasugerować instalatorowi, że rozważana jest taka opcja na przyszłość. Pozwoli to tak 

poprowadzić cały proces, aby w żadnym momencie nie okazało się, że potrzebne są dodatkowe kosztowne 

modyfikacje.  

Patrząc z perspektywy czasu prosumenci są bardzo zadowoleni z wdrożonego rozwiązania, otwarcie mówią, 

że nie żałują żadnej złotówki wydanej na ten system.  
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Prosument, który ubezpiecza swój dom, powinien poinformować Zakład Ubezpieczeń o montażu 
instalacji. Przed ubezpieczeniem domu wyposażonego w mikroinstalację należy zapoznać się szczegółowo 
z warunkami ubezpieczenia, ponieważ mogą one stawiać dodatkowe wymagania w tym zakresie. 

 

Praktyka związana jest z:  

 

1. Procesem podejmowania decyzji:  

2. Planowaniem instalacji: 

3. Procesem instalowania: 

4. Finansowaniem:  

5. Procesem przyłączenia:  

6. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument wraz z rodziną od kilku lat zamieszkuje nowo wybudowany dom jednorodzinny w zachodniej 

części Polski. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą związany jest z rynkiem niemieckim, gdzie w 

konsekwencji spędza dużą ilość czasu każdego roku. Zachęcony przykładem niemieckich przyjaciół i 

systemów wsparcia funkcjonujących w Niemczech zdecydował, że sam również założy mikroinstalację. 

Wybór padł na mikroinstalację fotowoltaiczną, głównie ze względu na bezgłośną ciągłą pracę oraz cenę. Nie 

bez znaczenia był też łatwiejszy dostęp do komponentów, oferowanych na rynku niemieckim.  

Przeprowadzenie instalacji  zlecono firmie zewnętrznej, jednak ze względu na częste wyjazdy prosument 

zdecydował, że przedsiębiorstwo instalacyjne opracuje projekt instalacji i przekaże mu szczegółowe 

wytyczne oraz specyfikację komponentów, które ten zakupi na terenie Niemiec. Tak się też stało. Prosument 

nabył komponenty za granicą. Po przewiezieniu ich do kraju przedsiębiorstwo instalacyjne dokonało ich 

zamontowania i próbnego uruchomienia instalacji. W następnej kolejności wykonane zostało zgłoszenie do 

operatora systemu dystrybucyjnego oraz zawarto umowę na odkup wytworzonej w ten sposób energii 

elektrycznej. Montaż odbył się bez problemów. Nie napotkano także żadnych ograniczeń na etapie 
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przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej czy odsprzedaży wyprodukowanej energii do 

przedsiębiorstwa energetycznego.  

Prosument troszczy się o swoje mienie i od wielu lat ubezpiecza swój dom, zarówno od ryzyk związanych z 

działaniami sił przyrody, tj. zniszczeń wywołanych pożarem, gradobiciem czy wichurą, jak również od ryzyk 

związanych z działaniem osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Zawierana przez niego umowa 

ubezpieczenia obejmuje zarówno budynek, wraz z zamontowanymi sprzętami i instalacjami, jak również 

wyposażenie domu. Na etapie zawierania umowy regułą jest szczegółowe opisywanie zarówno budynku, jak 

i jego wyposażenia.  

Sprzedawca komponentów na terenie Niemiec przekazał prosumentowi informację, że w przypadku 

posiadania instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić się do zakładu ubezpieczeń, w którym dom jest 

ubezpieczony, o rozszerzenie ochrony także na tę instalację lub w przypadku poszukiwania nowej oferty 

sprawdzić, czy na rynku nie funkcjonują już produkty ubezpieczeniowe dla prosumentów.  

Należy wiedzieć, że z punktu widzenia  zakładu ubezpieczeń mikroinstalacja to przede wszystkim zwiększenie 

wartości nieruchomości, co może przekładać się na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, a co za tym 

idzie na wysokość składki.  

Prosument przeprowadził analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych i ustalił, że obecnie 

funkcjonują już produkty ubezpieczeniowe, które w warunkach oferty ubezpieczeniowej uwzględniają 

możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową także mikroinstalacji.  

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, prosument ustalił, że ubezpieczenie obejmować powinno co 

najmniej sytuacje wystąpienia zdarzeń takich, jak: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, dym i sadza, katastrofa 

budowlana, akcja ratownicza, silny wiatr, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i 

budowli, śnieg, lód, grad, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, stłuczenie. Ubezpieczenie swoim 

zakresem obejmować powinno także zewnętrzne elementy i instalacje budynku.  

Prosument ustalił także, że aby zakład ubezpieczeń przyjął odpowiedzialność za zdarzenie związane z 

mikroinstalacją, powinien być w stanie udowodnić, że montaż i przyłączenie zostało wykonane w sposób 

zgodny ze sztuką, jak również, że zabezpieczenia posesji przed wejściem osób postronnych są sprawne.  
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W przypadku prosumenta, aby zabezpieczyć się na okoliczność wystąpienia problemów i negatywnych 

zdarzeń związanych z mikroinstalacją, podstawowy pakiet ubezpieczenia nie był wystarczający. Należało 

rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową i zapłacić dodatkową składkę.  
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Zakres obowiązywania gwarancji na elementy instalacji fotowoltaicznej 

 

Praktyka związana jest z:  

 

1. Procesem podejmowania decyzji:  

2. Planowaniem instalacji: 

3. Procesem instalowania: 

4. Finansowaniem:  

5. Procesem przyłączenia:  

6. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany był mikrogeneracją energii ze źródeł odnawialnych. Chciał kupić i zamontować 

instalację fotowoltaiczną na swoim domu. W celu wyboru najlepszej oferty przeglądał zasoby Internetu i 

odwiedzał siedziby przedsiębiorstw, które zajmują się sprzedażą, montażem i wdrożeniami rozwiązań 

związanych z mikroinstalacjami.  

Zbierał materiały reklamowo-marketingowe, broszury, ulotki, zapisywał oferty, które zobaczył w Internecie. 

Mając już określony zbiór danych dotyczących ofert, zauważył, że w bardzo wielu materiałach znajduje  się 

informacja, że - szczególnie panele fotowoltaiczne - zachowują sprawność przez 20 lat lub dłużej. Prosument 

zastanawiał się jednak, czy tego typu informacja, zawarta na opakowaniu, czy w materiale informacyjnym 

przedsiębiorstwa będzie wiążąca i zabezpieczy jego sytuację na tak wiele lat.  

Prosument skontaktował się z jednym ze sprzedawców określonego rodzaju rozwiązania, który przekazał mu 

informację, że w przypadku zakupu paneli marki, którą wskazał, udzielona zostaje gwarancja na okres ponad 

dziesięciu lat, jednak w momencie zakupu nabywca nie otrzymuje żadnego potwierdzenia jej udzielenia, 

ponieważ sprzedawca nie ma takiego obowiązku, gdyż to nie on udziela gwarancji, a producent.  

Sprzedawca podkreślił, że w przypadku gwarancji udzielanej na tego typu produkty nie jest to istotne, 

ponieważ nie należy zbyt mocno nastawiać się na to, że za dziesięć czy dwadzieścia lat przedsiębiorstwo, 

które wyprodukowało dany towar lub jest jego importerem, będzie nadal istniało i będzie skłonne do 

realizacji naprawy czy wymiany towaru, który był sprzedawany i montowany wiele lat wstecz.  
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Konsument poczuł się zaniepokojony takim wyjaśnieniem i podjął dalsze działania mające na celu 

wyjaśnienie sytuacji.  

Odnalazł informację w Internecie, że Federacja Konsumentów udziela prosumentom porad w różnych 

częściach kraju podczas imprez lokalnych. Zgłosił się na stanowisko podczas pikniku organizacji 

pozarządowych w Oświęcimiu, aby zapytać, jaki jest zgodnie z prawem zakres odpowiedzialności  za 

deklaracje dotyczące gwarancji na elementy i wykonanie instalacji.  

Otrzymał odpowiedź, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to sprzedawca powinien wydać 

konsumentowi dokument gwarancyjny i sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi 

zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych zabezpieczeń. Konsument 

może także żądać wydania mu dokumentu oświadczenia gwarancyjnego bezpośrednio od gwaranta.  

Należy zawsze szczegółowo zapoznawać się z treścią oświadczenia gwarancyjnego, bowiem gwarancja 

zawiera wyłącznie dobrowolne deklaracje tego, kto jej udziela. Zapisane w niej oświadczenia gwaranta mogą 

dotyczyć różnych zdarzeń i zobowiązań gwaranta do np. usunięcia określonych wad, które ujawniły się w 

sprzedanej rzeczy. Ale ponieważ jest to dokument, jak napisaliśmy, dobrowolny, gwarant może się 

zobowiązać do ponoszenia odpowiedzialności za swój towar w określony sposób, przez również określony 

przez siebie czas i realizować swoje zobowiązania we wskazany przez siebie sposób, np. naprawiać, ale nie 

wymieniać towaru. Dlatego właśnie z dokumentem gwarancyjnym należy dokładnie się zapoznać.   

Jeżeli sprzedawca udzieli na swój produkt długoletniej gwarancji, której szczegóły opisze w tzw. karcie 

gwarancyjnej, to nabywca może bez przeszkód realizować swoje uprawnienie w przypadku wystąpienia 

wady. Sam upływ czasu od momentu zawarcia umowy nie będzie w takim przypadku problemem.    

Przyszły prosument pierwotnie chciał skontaktować się ze sklepem, który udzielił mu niewłaściwej 

informacji, i poinformować sprzedawcę, jaka jest „rzeczywistość prawna”. Jednak po przeanalizowaniu 

sprawy zdecydował się na zakup elementów instalacji u takiego sprzedawcy, który w sposób rzetelny będzie 

informował swoich potencjalnych klientów o przysługujących im uprawnieniach. Zakup instalacji to decyzja 

na lata, związana z poniesieniem dużych kosztów i ze sprzedawcą, który ogranicza prawa nabywcy oraz 

wprowadza go w błąd, nie chciał już mieć nic wspólnego.  
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Prosument, który rozważa zakup i montaż elementów mikroinstalacji, musi wiedzieć, że nie jest 

ograniczony jedynie do rynku polskiego. Jeżeli ma po temu czas i możliwości, może poszukać elementów 

instalacji za granicą, szczególnie w jednym z krajów Europy Zachodniej, gdzie mikrogeneracja ma dłuższą 

historię, a rynek tego typu urządzeń jest starszy i dużo bardziej konkurencyjny.   

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

7. Procesem podejmowania decyzji:  

8. Planowaniem instalacji: 

9. Procesem instalowania: 

10. Finansowaniem:  

11. Procesem przyłączenia:  

12. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki: 

Prosument od dłuższego czasu interesował się zagadnieniami związanymi z możliwością generacji energii 

elektrycznej w ramach gospodarstwa domowego. Miał okazję oglądać przykłady różnego rodzaju instalacji 

w Czechach, gdzie mieszkają jego znajomi, jednak choć bardzo chciał zrealizować własną inwestycję, to przez 

długi czas uważał, że nie jest to możliwe. Wątpił także, że polskie przedsiębiorstwa energetyczne będą 

skłonne do tego, żeby podejmować jakąkolwiek współpracę z prosumentami.  

Sytuacja uległa zmianie po tym, jak doszło w Polsce do uchwalenia nowelizacji prawa energetycznego, 

zwanej „Małym Trójpakiem”, która stworzyła podstawowe ramy funkcjonowania energetyki prosumenckiej 

w naszym kraju. Prosument śledził prace, które prowadzone były nad tą ustawą.  Oczekiwał, że następnym 

naturalnym krokiem na drodze do rozwoju energetyki prosumenckiej będzie uchwalenie ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, która miała wprowadzać system wsparcia w postaci taryf gwarantowanych. 

Do uchwalenia takich przepisów ostatecznie nie doszło, ale prosument był już na tyle zdeterminowany, aby 

rozpocząć produkcję, że zaczął przygotowania do realizacji swoich planów.  
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Pierwszym krokiem było rozpoznanie rynku. Po wstępnej analizie prosument doszedł do wniosku, że rynek 

polski, pomimo pewnej dynamiki rozwoju, nie oferuje jeszcze produktów wysokiej jakości w akceptowalnych 

dla polskiego konsumenta cenach.  

Postanowił więc zasięgnąć informacji na temat możliwości nabycia komponentów mikroinstalacji  w innym 

kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w Niemczech lub Czechach, które to rynki 

prosument znał najlepiej.  

Okazało się jednak, że funkcjonują na ten temat na rynku bardzo rozbieżne opinie. Zwracając się do 

przedsiębiorstw instalatorskich, prosument otrzymywał informację, że komponenty mikroinstalacji powinny 

pochodzić z rynku polskiego, bowiem tylko komponenty dostępne na naszym rynku dają rękojmię 

bezpieczeństwa instalacji i funkcjonowania układu. Na początku przedsiębiorstwa te zdecydowanie 

odmawiały podjęcia się zamontowania i uruchomienia kupionej za granicą instalacji, argumentując, że z 

pewnością operatorzy systemu dystrybucyjnego nie będą chcieli dokonywać przyłączenia tego typu 

instalacji.  

Prosument postanowił zwrócić się do  właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, w celu uzyskania 

informacji na temat możliwości montażu i przyłączenia instalacji złożonej z komponentów zakupionych poza 

granicami Polski. Informował przy tym, że planuje rozpoczęcie tego typu inwestycji. 

 W odpowiedzi na zapytanie Operator Systemu Dystrybucyjnego poinformował, że zgodnie z przyjętymi 

przez niego procedurami nie ma przeciwskazań do przyłączenia instalacji zbudowanej z komponentów 

nabytych w innym kraju EOG, jeżeli tam zostały one dopuszczone do obrotu. Wskazano ponadto, że dla celów 

przyłączenia Operator Systemu Dystrybucyjnego może oczekiwać przedstawiania tłumaczenia dokumentacji 

inwertera.  

Zapoznawszy się ze stanowiskiem przedsiębiorstwa energetycznego, Prosument przeprowadził kalkulację raz 

jeszcze i uznał, że dokona zakupu komponentów za granicą.  Okazało się, że udało się w ten sposób 

wygenerować istotną oszczędność. Ostatecznie udało się znaleźć wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, które 

dokonało kompleksowego montażu instalacji, która została przyłączona przez OSD. 
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Dobrym sposobem na zracjonalizowanie kosztów inwestycji jest zainteresowanie najbliższych sąsiadów 

lub przyjaciół taką możliwością. Prosument, któremu uda się zgromadzić wokół idei mikrogeneracji 

większą liczbę osób, może skorzystać z mechanizmu zakupów grupowych. Przedsiębiorstwo instalatorskie, 

mając w perspektywie zawarcie umów na wiele inwestycji naraz, będzie skłonne udzielić większego 

rabatu. 

 

Praktyka związana jest z:  

 

1. Procesem podejmowania decyzji:  

2. Planowaniem instalacji: 

3. Procesem instalowania: 

4. Finansowaniem:  

5. Procesem przyłączenia:  

6. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki:   

Prosument, mieszkający na prywatnej posesji, na wsi w zachodniej części Polski, który zainteresował się 

możliwością mikroinstalacji,  rozpoczął poszukiwania informacji dotyczących możliwości rozpoczęcia takiej 

inwestycji. Instalacja miała stanowić istotną alternatywę dla zakupu energii elektrycznej z sieci.  

Nie miała to być jednak duża instalacja. Prosument oczekiwał, że będzie to maksymalnie 2 kWp. Ustalił, że 

instalacja finansowana będzie ze środków własnych, zatem nie ma potrzeby, aby jej moc była większa, a cena 

odkupu energii wyprodukowanej w mikroinstalacji nie dawała podstaw aby oczekiwać, że odsprzedaż 

nadwyżek zrekompensuje poniesiony wydatek.  

Planowanie rozpoczął od zapoznania się z treściami dostępnymi w Internecie, w szczególności na forach 

internetowych. Po kilkutygodniowym studiowaniu dostępnych tam informacji Prosument uznał, że jego 

wiedza i zdolności techniczne nie dają mu gwarancji, że jest w stanie wykonać instalację samodzielnie choćby 

w części. Planował, że instalacja zlokalizowana zostanie na dachu jego domu, więc istniała obawa, że podczas 

niefachowego montażu poszycie dachowe zostanie uszkodzone, co wygeneruje dodatkowe, nieplanowany 

koszty.    
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Z tego też względu prosument zdecydował, że zleci przeprowadzenie całości procesu firmie instalatorskiej. 

Rozpoczął poszukiwania od rejestru dostępnego na stronach internetowych Urzędu Dozoru Technicznego. 

Okazało się jednak, że w najbliższej okolicy nie ma żadnego przedsiębiorstwa, które świadczy takie usługi. W 

tej sytuacji  rozpoczął więc przeszukiwanie ogólnych zasobów Internetu.  

Rozesłane zostały zapytania ofertowe do firm instalatorskich z różnych części kraju, jednak oferty, które 

prosument otrzymał, były dalece niezadowalające cenowo w porównaniu z informacjami, które inni 

prosumenci przedstawiali, opisując w Internecie  swoje instalacje.   

W większości przypadków przedsiębiorstwa instalatorskie tłumaczyły wysoką cenę małą mocą instalacji i 

koniecznością dojazdu na miejsce z bardziej odległej lokalizacji, co koliduje im z innymi zleceniami, które 

aktualnie realizują albo procesem ich pozyskiwania.   

Prosument był zdeterminowany, aby zamontować mikroinstalację. Skoro przedsiębiorstwa instalatorskie 

twierdziły, że muszą podyktować wyższą stawkę, ponieważ na lokalnym rynku jest niewielki popyt, 

prosument uznał, że pomoże go wygenerować.  

Stwierdził, że przekonanie rodziny i znajomych do zainwestowania w mikroinstalację będzie dobrym 

pomysłem. Jeżeli bowiem przedsiębiorstwo instalatorskie miałoby świadomość, że w grę wchodzi instalacja 

nie tylko na jednym domu, ale przykładowo na trzech lub czterech, zlokalizowanych w tej samej lub 

sąsiednich miejscowościach, byłoby mniej skłonne, aby odrzucić taką ofertę. Z drugiej strony należałoby w 

takiej sytuacji wysłać zapytanie do większej liczby firm, które mogą wtedy przedstawić bardziej korzystne 

warunki umowy.  

Należało jednak zacząć od przekonania innych osób, które mogłyby potencjalnie zainwestować w instalację. 

W tym celu prosument wytypował znajomych i rodzinę, którzy z jednej strony zainteresowani są nowinkami 

technicznymi, a z drugiej płacą wysokie rachunki za energię elektryczną, ponieważ używają jej na potrzeby 

ogrzewania domu lub podgrzania wody użytkowej. Przekazał tym osobom swoje wstępne wyliczenia, 

dotyczące możliwych oszczędności i kosztów instalacji.  

Po zastanowieniu się część z osób, z którymi nawiązał kontakt, uznała, ze inwestycja jest z ich punktu 

widzenia ekonomicznie opłacalna i przyłączyła się do Prosumenta. W momencie, w którym okazało się, że 

chodzi nie tylko o montaż jednej instalacji o niewielkiej mocy, a kilku  przedsiębiorstwa instalatorskie 
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zaproponowały dużo lepszą ofertę, ponieważ przy realizacji wielu zleceń jednocześnie lub jednego po drugim 

same mogą ograniczyć koszty, a co za tym idzie, zaproponować bardziej atrakcyjne ceny.      
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Prosument na etapie planowania powinien być świadom, że działania natury np. gradobicie,  mogą 

uszkodzić instalację, szczególnie fotowoltaiczną, a umiejscowienie jej w pobliżu drzew owocowych może 

skutkować regularnym brudzeniem jej ptasimi odchodami . Należy być na to przygotowanym.  

 

Praktyka związana jest z:  

 

1. Procesem podejmowania decyzji:  

2. Planowaniem instalacji: 

3. Procesem instalowania: 

4. Finansowaniem:  

5. Procesem przyłączenia:  

6. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zdecydował się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na swojej posesji. Znajdował się na niej dom, 

garaże, budynek gospodarczy oraz dość rozległy sad. Plan zakładał, że instalacja ma przede wszystkim produkować 

energię na potrzeby własne gospodarstwa domowego prosumenta i w ten sposób prowadzić do redukcji obciążeń 

finansowych, związanych z opłatami za energię elektryczną. Instalacja miała być instalacją on-grid. Jej projekt nie 

przewidywał, przynajmniej na wstępnym etapie montażu, akumulatorów energii.  

Początkowo planował umieszczenie instalacji na dachu swojego domu, jednak w toku przygotowań i planów z tym 

związanych sam prosument, który ze względu na wykształcenie i rodzaj wykonywanej działalności posiadał wiedzę z 

zakresu budownictwa i sztuki dekarskiej, uznał, że umieszczenie instalacji na dachu należącego do niego budynku 

mieszkalnego może być problematyczne ze względu na jego stan techniczny. Jako że remont poszycia dachowego 

planowany był dopiero na lata następne, uznał, że należy poszukać alternatywnego miejsca zlokalizowania instalacji.  

Planując wykonanie instalacji, prosument uznał, że w celu redukcji kosztów dokona samodzielnego zakupu 

komponentów oraz wszystkich tych czynności, które nie wymagają uprawnień Certyfikowanego Instalatora instalacji 

OZE ani uprawnień równorzędnych.  
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Pierwszym etapem inwestycji było ustalenie jej lokalizacji. Prosument przy wybranym modelu nie miał możliwości 

dokonania pomiarów nasłonecznienia na posesji, więc posłużył się jedynie ogólnodostępnymi danymi i teoretycznymi 

wyliczeniami dotyczącymi m.in. ruchu słońca.  

Jako że bardzo dbał o estetykę posesji, chciał, aby instalacja wkomponowała się w otoczenie. Uznał, że posadowi 

elementy instalacji na układzie nadążnym, tzw. trackerze, i umieści je nieopodal sadu. Mając stosowne umiejętności 

uznał, że sam wykona konstrukcję, na której zamontuje panele, sam dokona ich montażu i przeprowadzi wszystkie 

prace przygotowawcze, związane z przyszłą usługą, którą będzie wykonywał certyfikowany instalator. Z punktu 

widzenia estetyki był bardzo zadowolony z takiego rozwiązania.  

Przechodząc do fazy planowania i zakupu komponentów instalacji, rozpoczął zbieranie opinii i informacji a temat 

poszczególnych producentów i konkretnych elementów instalacji. Jako że miała się znaleźć na odsłoniętym terenie w 

pobliżu drzew, interesował go przede wszystkim temat odporności pokrytych warstwą szkła paneli na zjawiska 

atmosferyczne takie, jak gradobicie, oraz fizyczna ich wytrzymałość, np. w przypadku gdyby w trakcie wichury na 

instalację spadła złamana gałąź drzewa. Z informacji marketingowych producentów i sprzedawców można było się 

dowiedzieć, że co do zasady panele odporne są na gradobicie.    

W momencie, w którym zdecydował się już na konkretną markę i liczbę paneli, postanowił przejść do finalizowania 

zamówienia. Uznał jednak, że zanim dokona zakupu, zbada lokalny rynek i poszuka osoby z uprawnieniami, która 

będzie mogła zająć się zainstalowaniem zakupionych komponentów.  

Instalator, z którym nawiązał kontakt prosument, zwrócił mu uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że należy z rezerwą 

podchodzić do informacji i zapewnień  producentów dotyczących ochrony przed gradobiciem. Chcąc się zabezpieczyć 

przed takim ryzykiem, należy pomyśleć o zawarciu umowy ubezpieczenia.  

Druga kwestia dotyczyła lokalizacji. Wybrane przez prosumenta miejsce lokalizacji paneli mogło mieć wpływ na 

znaczące obniżenie jakości działania instalacji. Przede wszystkim w swoich założeniach dotyczących jej położenia nie 

wziął on pod uwagę cienia, jaki drzewa owocowe będą rzucać na miejsce zlokalizowania układu. Ponadto, na co 

wcześniej prosument w ogóle nie zwracał uwagi, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim, kiedy układ w założeniu 

działać ma najwydajniej, na drzewach owocowych znajduje się bardzo duża liczba ptaków, których odchody mogą 

zanieczyszczać panele, odcinając dostęp słońca i obniżając sprawność ich działania.  

W przypadku zabrudzeń takich, jak kurz czy pył często woda deszczowa w wystarczającym stopniu oczyszcza 

powierzchnię paneli. Rozwiązanie to może okazać się jednak niewystarczające  w przypadku ptasich odchodów. Za 

namową instalatora prosument zmienił więc  lokalizację swojej instalacji na miejsce bardziej nasłonecznione i 

oddalone od drzew owocowych.  
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Prosument świadomie podejmuje decyzję dotyczącą momentu uruchomienia mikroinstalacji, ze względu 

na gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016r.   

 

Praktyka związana jest z:  

 

13. Procesem podejmowania decyzji:  

14. Planowaniem instalacji: 

15. Procesem instalowania: 

16. Finansowaniem:  

17. Procesem przyłączenia:  

18. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Mieszka wraz z rodziną w domu jednorodzinnym w mieście. Energia w jego domu zużywana jest 

na bieżące cele bytowe, takie jak oświetlenie, zasilenie sprzętu RTV AGD, podgrzanie posiłków. Ciepłą wodę 

użytkową oraz ogrzewanie zapewnia przyłączenie domu do miejskiej sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Ze 

względu na zlokalizowanie posesji w mieście i małą działkę wybór padł na instalację fotowoltaiczną, która 

umiejscowiona będzie na dachu budynku.  

Prosument wyliczył, że dla zaspokojenia potrzeb jego gospodarstwa domowego w zupełności wystarczyłaby 

instalacja o mocy znajdującej się w przedziale od 1 kW do 2 kW.  

Śledząc doniesienia prasowe, dotyczące procesu legislacyjnego związanego z ustawą o odnawialnych 

źródłach energii, zaczął zastanawiać się, czy inwestycja w instalację o nieco większej mocy nie byłaby 

opłacalna. Wsparcie dla instalacji o mocy znajdującej się w przedziale od 1 kW do 3 kW na poziomie 0,75 zł 

za 1 kWh przez piętnaście lat to bardzo istotny argument, przemawiający za zwiększeniem mocy instalacji, a 

co za tym idzie, wartości inwestycji, którą prosument chciał finansować z własnych środków, nie ubiegając 

się o inne formy wsparcia.  
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 W przyszłości prosument planował zakup samochodu elektrycznego. Chwilowo nie ma jeszcze na to środków 

i nie wiadomo, kiedy plan ten może doczekać się realizacji, ale możliwość ładowania samochodu 

elektrycznego po wygaśnięciu okresu wsparcia wydawała się bardzo racjonalnym uzupełnieniem całego 

planu. 

Należało jednak oszacować podstawowe koszty i czas realizacji inwestycji. Prosument nie miał jakiejkolwiek 

wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Nie był też pasjonatem. Na całą inwestycję patrzył wyłącznie 

pod kątem ekonomicznej opłacalności.  

Powyższe przesądziło o tym, że kompleksowe wykonanie instalacji powierzone zostanie wyspecjalizowanej 

firmie. Powinna ona dostarczyć komponenty i wykonać wszystkie konieczne czynności.  

Mając to na uwadze, prosument rozesłał zapytania ofertowe do wielu przedsiębiorstw instalacyjnych. W 

treści wiadomości szczegółowo opisywał swój scenariusz działania. Zwiększenie mocy instalacji podyktowane 

było chęcią skorzystania z systemu gwarantowanych cen odkupu energii. Jasno także wskazywał, że zależy 

mu na jak najszybszym uruchomieniu swojej instalacji.  

W odpowiedzi otrzymywał różnego rodzaju oferty. Z treści większości wynikało, że zgodnie z przepisami 

ustawy o odnawialnych źródłach energii system gwarantowanych cen odkupu obejmie tylko nowo 

budowane instalacje, czyli takie które rozpoczną działanie lub zostaną istotnie zmodernizowane po dniu 1 

stycznia 2016r.  

Niestety nie wszystkie przedsiębiorstwa wskazywały na to ograniczenie. Część z nich sugerowała, że  

zamontowanie i uruchomienie mikroinstalacji w roku 2015. również pozwoli prosumentowi korzystać z 

systemu wsparcia, jakim jest system gwarantowanych cen odkupu. Prosument dopiero na tym etapie 

uświadomił sobie, że gdyby zrealizował inwestycję przedwcześnie, zamiast kilkudziesięciu groszy za 

kilowatogodzinę wyprodukowanej energii otrzymałby zaledwie kilkanaście.   

Podsumowując, Prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym mikrogeneracją świadome 

podjęcie decyzji co do momentu uruchomienia instalacji. Jeżeli chcemy korzystać z systemu gwarantowanych 

cen odkupu, należy poczekać z rozpoczęciem działalności do stycznia 2016r., a pozostałe miesiące roku 2015 

przeznaczyć na solidne zaplanowanie wszystkiego i wyszukanie najlepszej oferty, tak jak uczynił on.  
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Prosument, który wykonał już instalację, nie może samodzielnie podłączać jej do sieci 

elektroenergetycznej, ponieważ powoduje to jej destabilizację. Może skutkować działaniem licznika 

wstecz przy licznikach indukcyjnych lub traktowaniem energii wyprodukowanej jako zużytej i domaganie 

się przez przedsiębiorstwo energetyczne dodatkowych opłat z tego tytułu. W skrajnym przypadku może 

zostać zakwalifikowane jako nielegalny pobór energii.  

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

19. Procesem podejmowania decyzji:  

20. Planowaniem instalacji: 

21. Procesem instalowania: 

22. Finansowaniem:  

23. Procesem przyłączenia:  

24. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Mieszka wraz z rodziną w domu jednorodzinnym. Energia w jego domu zużywana jest na bieżące 

cele bytowe, takie jak oświetlenie, zasilenie sprzętu RTV AGD, gotowanie posiłków.   

W roku 2014 zawarł umowę z przedsiębiorstwem instalatorskim, której przedmiotem miał być zakup i 

montaż komponentów mikroinstalacji. Prosument wyliczył, że dla zaspokojenia potrzeb jego gospodarstwa 

domowego w zupełności wystarczyłaby instalacja o mocy znajdującej się w przedziale od 1 kW do 2 kW.  

Przedsiębiorstwo instalatorskie zaraz po podpisaniu umowy dostarczyło potrzebne komponenty i rozpoczęło 

montaż. Instalacja miała pracować w systemie on-grid, więc po jej wykonaniu instalator przygotował 

dokumentację potrzebną do dokonania przyłączenia w trybie zgłoszenia oraz przekazał prosumentowi 

informacje, jakie kroki należy wykonać dalej.  
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Prosument zgłosił się do operatora systemu dystrybucyjnego w celu dokonania zgłoszenia. Okazało się, że 

dokumentacja wykonana została prawidłowo. Zgłoszenie zostało przyjęte. Przedstawiciele operatora 

systemu dystrybucyjnego poinformowali prosumenta, że następnym krokiem będzie montaż odpowiedniego 

układu pomiarowego oraz podpisanie stosownych umów. Prosument miał czekać na wizytę monterów, 

którzy przyłączą instalację i kontynuować załatwianie formalności. Całość zgodnie z zapowiedzią miała trwać 

około trzydziestu dni. Przedstawiciele operatora systemu dystrybucyjnego poinformowali, że jest to termin 

jak najbardziej realny i prawdopodobnie w ciągu tego czasu uda się wszystko zorganizować.  

Prosument był jednak bardzo zainteresowany tym, jak działa instalacja. Bardzo chciał przetestować jej 

działanie jeszcze przed dokonaniem przyłączenia. Zastanawiał się, jaki będzie skutek podłączenia instalacji 

bezpośrednio „do gniazdka”.  

Zanim jednak spróbował postanowił poszukać informacji w Internecie. Natknął się tam na artykuł opisujący 

sytuację innych prosumentów, którzy próbowali już samodzielnie podłączać instalacje do sieci.  

Według przekazanych informacji efekt był różny. Od sytuacji, w których tarcze klasycznych liczników 

indukcyjnych kręciły się w odwrotnym kierunku, po sytuacje, w których energia wyprodukowana w 

mikroinstalacji traktowana była przez urządzenie pomiarowe jako zużyta energia z sieci.  Efekt był taki, że 

zamiast zmniejszać obciążenia finansowe gospodarstwa domowego, zwiększała je.  

Pojawiały się także komentarze, że w warunkach, w których licznik indukcyjny działałby wstecz, 

przedsiębiorstwo energetyczne mogłoby nałożyć na konsumenta opłatę z tytułu nielegalnego poboru 

energii, ponieważ byłoby to działanie nakierowane na zafałszowanie wskazań urządzenia pomiarowego, a 

takie działania są niedozwolone.  

Prosument po przeczytaniu tych materiałów uznał, że nie będzie podłączał instalacji do sieci przed wizytą 

przedstawicieli operatora systemu dystrybucyjnego. Podczas przyłączania instalacji monterzy potwierdzili, 

że część prosumentów podłącza instalacje do sieci przed faktycznym przyłączeniem, w następstwie czego 

przedsiębiorstwa energetyczne żądają zapłaty za wyprodukowaną energię, jak za energię zużytą.  

Podsumowując, Prosument rekomenduje wszystkim osobom, które zamontują w swoim gospodarstwie 

domowym mikroinstalację, wstrzymanie się z uruchamianiem jej i podłączaniem do sieci do momentu 

dokonania przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne.  

 



 

1.6.2 WNIOSKI PRAKTYCZNE PROSUMENTÓW 
4.1.1 DOBRE PRAKTYKI W INSTALOWANIU OZE PRZEZ PROSUMENTÓW 

 

 

Strona 26  
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja 
Konsumentów. 
 

 

 

Prosument, który posiada stosowne umiejętności, powinien przeanalizować możliwość samodzielnego 

montażu elementów instalacji, powierzając certyfikowanemu instalatorowi wyłącznie niezbędne 

czynności związane z przyłączeniami. 

 

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

25. Procesem podejmowania decyzji:  

26. Planowaniem instalacji: 

27. Procesem instalowania: 

28. Finansowaniem:  

29. Procesem przyłączenia:  

30. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Gospodarstwo domowe prosumenta składa się z dwóch osób. Celem zainstalowania układu 

mikroinstalacji było zmniejszenie rachunków za energię elektryczną oraz rozwijanie pasji, jaką były i są 

odnawialne źródła energii. Jak ma to miejsce w większości przypadków, wybór padł na instalację 

fotowoltaiczną. Podstawową zaletą było tu poza przystępną ceną także bezgłośne działanie całego układu i 

względy estetyczne.  

Jako że w momencie instalowania tematyka ta nie była aż tak bardzo rozpowszechniona, jak aktualnie, 

wiedzę na temat instalacji prosument czerpał głównie z niemieckojęzycznych zasobów Internetu. W 

pierwszej kolejności przedmiotem jego zainteresowania był oczywiście dostępny katalog paneli 

fotowoltaicznych oraz falowników. W następnej kolejności zainteresował się samym procesem montażu, aby 

ustalić, jak bardzo jest to skomplikowane oraz czy do jego wykonania potrzebne są specjalne umiejętności 

czy uprawnienia.  

Przeprowadził  również szczegółową analizę ofert dostępnych na rynku. Po nawiązaniu kontaktu z kilkoma 

dostawcami rozwiązań uznał, że choć poziom cen jest dla niego potencjalnie akceptowalny, to z racji 
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zainteresowania tematem odnawialnych źródeł energii będzie chciał sam dokonać zamontowania tych 

komponentów, których montaż nie wymaga posiadania odrębnych uprawnień. Warto w tym momencie 

podkreślić, że prosument ma wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie wykonywania prac budowlanych, 

które zdobył m.in. podczas budowy domu, w którym aktualnie montowana miała być instalacja.  

W owym czasie istniał także jeszcze spór dotyczący konieczności angażowania Certyfikowanego Instalatora 

Odnawialnych Źródeł Energii, legitymującego się wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Dozoru Technicznego, do przeprowadzenia procesu instalacji. Osób, które posiadały tego typu uprawnienia, 

nie było wiele. Z drugiej strony podnoszono, że wprowadzony system certyfikacji nie wyłącza możliwości 

przeprowadzenia koniecznych działań, związanych z podłączeniem instalacji przez elektryka posiadającego 

stosowne uprawnienia.  

Aby potwierdzić, czy możliwe jest w procesie instalacji skorzystanie z usług elektryka posiadającego 

stosowne uprawnienia w miejsce certyfikowanego instalatora, prosument uzyskał odpowiedź generalnie 

twierdzącą. Przedstawiciele operatora systemu dystrybucyjnego, po zapoznaniu się z zapytaniem 

prosumenta, nie widzieli przeciwskazań do tego, ażeby instalacji dokonał elektryk.  

Potwierdziwszy więc, że nie ma obowiązku korzystania z pomocy certyfikowanego instalatora, prosument 

rozpoczął przygotowania do całej inwestycji. Zamówił komponenty mikroinstalacji oraz ustalił, jakie prace 

będzie w stanie wykonać sam, a jakie trzeba będzie zlecić innej osobie.  

Panele oraz inwerter zostały zamówione za pośrednictwem Internetu z dwóch odrębnych źródeł. Panele 

zakupione zostały w sklepie internetowym w Czechach, zaś inwerter prosument nabył w sklepie 

internetowym w Polsce. 

Następnym krokiem było ustalenie, jaki zakres prac wykonać można samodzielnie. Przede wszystkim 

samodzielnie wykonać można prace dekarskie, związane z zamontowaniem paneli na dachu domu. 

Prosument we własnym zakresie wykonał otwory i przytwierdził panele do dachu. W następnej kolejności 

rozplanował rozmieszczenie elementów instalacji innych niż panele. Dokonał zamontowania inwertera oraz 

rozplanował miejsca, w których przebiegać będą przewody. Miał przy tym na względzie, że uprawniony 

elektryk może mieć zastrzeżenia, co do wybranych lokalizacji, więc na bieżąco się z nim konsultował. W 

momencie, w którym prace stricte’ montażowe zostały wykonane, do pracy przystąpił elektryk.      
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Elektryk dokonał połączenia układu mikroinstalacji oraz przygotował wszelką dokumentację, która miała być 

potrzebna do dokonania przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne. Dzięki temu, że elektryk był 

osobą doświadczoną we współpracy z lokalnym OSD, nie było problemów na etapie dokonywania zgłoszenia 

mikroinstalacji.  

Przedstawiciele OSD dokonali zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego. Instalacja zaczęła 

pracować zgodnie z prawem po około trzydziestu dniach.  

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym mikrogeneracją taki model. 

O ile tylko zainteresowany jest osobą posiadającą konieczne umiejętności, warto jak najwięcej prac wykonać 

samemu. Zwiększa to poziom satysfakcji z wykonanej instalacji oraz zmniejsza o kilkanaście do kilkudziesięciu  

procent koszty jej wykonania.    
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Prosument powinien być świadomy, że o ile działalność przedsiębiorstw energetycznych jest regulowana 

przepisami, to przedsiębiorstwa dostarczające komponenty do instalacji lub świadczące usługi w tym 

zakresie konkurują ze sobą na zasadach rynkowych. Zatem ceny za ten sam produkt lub usługę mogą się 

od siebie różnić. Warto więc porównać wiele ofert przez zawarciem umowy. 

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

31. Procesem podejmowania decyzji:  

32. Planowaniem instalacji: 

33. Procesem instalowania: 

34. Finansowaniem:  

35. Procesem przyłączenia:  

36. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Gospodarstwo domowe prosumenta składa się z trzech osób, które mieszkają w domu 

jednorodzinnym. Powodem zainstalowania układu mikroinstalacji było zainteresowanie niemiecką 

transformacją rynku energii. Prosument liczył również, że uchwalone zostaną przepisy ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, które w tamtym czasie ostatecznie nie weszły w życie. Celem prosumenta 

było wygenerowanie zysku, jednak w sytuacji braku sprzyjających przepisów postanowił on skupić się na 

zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną. Jak bywa także w innych przypadkach, nie bez znaczenia 

była chęć rozwijania pasji w zakresie odnawialnych źródeł energii.  

W większości przypadków wybór od początku pada na instalację fotowoltaiczną. Standardowo podstawową 

zaletą jest łatwość montażu, bardziej przystępna niż w przypadku innych źródeł cena i bezgłośne działanie 

całego układu.  
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Prosument dysponował tylko podstawową wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii i elektryki. W dużej 

mierze wiedzę tę czerpał z Internetu, w szczególności z forów internetowych i grup dyskusyjnych, 

skupiających pasjonatów tego zagadnienia.  

 

Z początku zakładał, że po uchwaleniu nowelizacji prawa energetycznego, zwanej „Małym Trójpakiem”, 

oferty przedsiębiorstw instalatorskich zostały w miarę zestandaryzowane,  analogicznie jak w przypadku 

ofert i cenników przedsiębiorstw energetycznych. Skoro bowiem certyfikowani instalatorzy podlegają 

obowiązkowi wpisu do specjalnego rejestru, zakładał, że kontrola wykonywania przez nich działalności 

dotyczy także stosowanego przez nich poziomu cen i sposobu podejścia do klienta.  

Poszukiwanie ofert rozpoczął standardowo za pośrednictwem Internetu. Strony internetowe poszczególnych 

przedsiębiorstw rzadko zawierały bardziej konkretne oferty. Należało kontaktować się z poszczególnymi 

firmami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.  

Na tym etapie prosument nie był jeszcze pewny, czy będzie chciał skorzystać z oferty kompleksowej zakupu 

i montażu instalacji, czy może z doradztwa w zakresie zakupu u podmiotu zewnętrznego i usługi instalacji.  

Po nawiązaniu kontaktu z pierwszym przedsiębiorstwem instalatorskim otrzymał ofertę kompleksową na 

sprzedaż, montaż mikroinstalacji oraz przygotowanie dokumentacji potrzebnej do jej prawidłowego 

przyłączenia, w tym usługę certyfikowanego instalatora. Na pytanie, czy może być obecny przy wykonywaniu 

prac i ewentualnie pomagać przy tych, które nie wymagają specjalnych kwalifikacji, otrzymał odpowiedź 

przeczącą. Nie było również możliwe, aby przedsiębiorstwo zainstalowało panele zakupione od innego 

podmiotu.  

Na tej podstawie prosument zaczął kalkulować budżet całego przedsięwzięcia. Chciał jednak dokonać 

maksymalnie świadomego wyboru. Postanowił więc zapoznać się z ofertami innych przedsiębiorstw. Okazało 

się, że ceny za te same elementy mogą się bardzo różnić. Widząc „rozstrzał” cenowy, prosument postanowił 

zapoznać się z większą liczbą ofert.  

W końcu znalazł przedsiębiorstwo, które zaproponowało mu cenę za usługę kompleksową, ale zastrzegło, że 

jeżeli chce samodzielnie nabyć elementy instalacji, to również nie będzie z tym problemu. Należy tylko 

wcześniej wszystko skonsultować. Przedsiębiorstwo nie widziało także przeszkód, aby prosument 

towarzyszył przy instalowaniu, o ile będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i bhp.  Ostatecznie oferta 
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przedstawiona przez to przedsiębiorstwa okazała się na tyle atrakcyjna, że prosument zdecydował się na 

usługę kompleksową.  

Instalacja została zainstalowana i przyłączona. Prosument, jak do tej pory nie zgłaszał, żadnych reklamacji.  

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zapoznanie się z 

maksymalnie dużą liczbą ofert przedsiębiorstw instalatorskich. Jest głęboko przekonany, że poświęcenie 

czasu na zapoznanie się ze strukturą rynku, może oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych i dać bardzo wiele 

satysfakcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6.2 WNIOSKI PRAKTYCZNE PROSUMENTÓW 
4.1.1 DOBRE PRAKTYKI W INSTALOWANIU OZE PRZEZ PROSUMENTÓW 

 

 

Strona 32  
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja 
Konsumentów. 
 

 

 

Przy okazji planowania inwestycji w mikroinstalację warto rozważyć wymianę poszycia dachowego, 

szczególnie jeżeli dach pokryty jest eternitem.  

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

37. Procesem podejmowania decyzji:  

38. Planowaniem instalacji: 

39. Procesem instalowania: 

40. Finansowaniem:  

41. Procesem przyłączenia:  

42. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Gospodarstwo domowe prosumenta położone jest na wsi. Prosument na co dzień prowadzi 

gospodarstwo rolne. O podjęciu decyzji dotyczącej zainteresowania się mikroinstalacją zadecydowały 

bardziej względy praktyczne niż pasja związana z odnawialnymi źródłami energii.  

Prosument z racji prowadzonej działalności rolniczej płaci bardzo wysokie rachunki za energię. Docelowo jest 

zainteresowany montażem instalacji, która mogłaby produkować ilości energii, które dawałyby realną ulgę 

w opłatach. Ze względu na skalę działalności nie byłaby to już zapewne mikroinstalacja.     

Aby „oswoić się z tematem”, postanowił zainstalować mikroinstalację na swoim domu, w celu skalkulowania 

wpływu mikroźródła na wydatki gospodarstwa domowego za energię elektryczną. Jako że w warunkach 

prowadzonego gospodarstwa prosument obawiał się uszkodzenia instalacji naziemnych w trakcie prac, 

zdecydował się na montaż na dachu.  

Zakładał, że montaż ten przebiegnie szybko i bezproblemowo. Standardowo, w pierwszej kolejności 

prosument rozpoczął poszukiwania najlepszego dla siebie rozwiązania. Był w stanie dość precyzyjnie 

wskazać, jaką ilość energii zużywa jego gospodarstwo domowe. Dlatego też dość szybko ustalił, jakiej 

wielkości instalacja będzie mu potrzebna.  
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Bogaty w tę wiedzę zwrócił się do kilku firm instalatorskich o przedstawienie oferty, według podanej przez 

siebie specyfikacji. Zgodnie z oczekiwaniami otrzymał bardzo wiele ofert dość zróżnicowanych cenowo. 

Należało zatem dokonać selekcji.  

Dwie firmy zaproponowały, że nieodpłatnie przyjadą na posesję prosumenta, aby dokonać pomiarów i 

przedstawić spersonalizowaną ofertę oraz szacowaną przewidywaną wydajność planowanej instalacji.  

Pierwszy z wykonawców przyjechał na miejsce, dokonał pomiarów i przesłał prosumentowi pocztą 

elektroniczną szczegółową ofertę. Druga z firm również odwiedziła prosumenta i dokonała pomiarów. 

Zwróciła jednak uwagę na fakt, na który poprzedni goście nie zwracali uwagi prosumenta.  

Pokrycie dachowe domu, jak i budynków gospodarskich wykonane jest z płyt azbestowych, zwanych 

eternitowymi. Budynki były wznoszone w latach siedemdziesiątych, kiedy był to standardowy sposób krycia 

dachów. Eternit był lekki, wytrzymały i niepalny, więc uważano go za idealny materiał do pokryć dachowych. 

Po latach okazało się jednak, że włókna azbestu, z którego zrobione są płyty, są bardzo szkodliwe dla zdrowia, 

a pokrycia tego typu powinny być zlikwidowane w Polsce najpóźniej do 2032 roku zgodnie ze stosownym 

ustawodawstwem.  

Przedsiębiorstwo kategorycznie wykluczyło możliwość dokonania montażu instalacji na płytach azbestowo-

cementowych. W szczególności nie powinno się w nich wiercić jakichkolwiek otworów, ponieważ skutkuje 

to uwalnianiem się szkodliwych włókien. Dodatkowo prosumentowi zwrócono uwagę, że demontażu i 

utylizacji tego rodzaju pokrycia może dokonać tylko wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.  

Prosument, uświadomiwszy sobie zagrożenia, zrezygnował z pomysłu instalacji na dachu. Udał się, za 

namową instalatora, do właściwego urzędu gminy, aby dowiedzieć się, czy funkcjonują tam programy 

wsparcia dla osób, które chcą wymienić azbestowe pokrycia dachowe, bowiem w chwili obecnej właściciele 

domów często mogą liczyć na pomoc w uporaniu się z problemem azbestu.      

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym mikrogeneracją 

sprawdzenie, czy na nieruchomości, na której chcą zamontować instalację, nie ma azbestowo-cementowego 

dachu. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze firma instalacyjna zwraca na to uwagę.  
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Prosument, dobierając moc instalacji, powinien ściśle skorelować ją z potrzebami swojego gospodarstwa, 

mając na uwadze, że ceny odsprzedaży, nawet w taryfie gwarantowanej, mogą nie rekompensować 

poczynionej inwestycji. 

 

Praktyka związana jest z:  

 

43. Procesem podejmowania decyzji:  

44. Planowaniem instalacji: 

45. Procesem instalowania: 

46. Finansowaniem:  

47. Procesem przyłączenia:  

48. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Gospodarstwo domowe prosumenta położone na terenach podmiejskich. Prosument zamieszkuje 

w wybudowanym w ostatnich latach domu o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Gospodarstwo 

domowe prosumenta składa się z dwóch osób, dlatego też zużycie energii nie jest w nim znaczne i oscyluje 

wokół przeciętnego. Jako osoba posiadająca wykształcenie techniczne i utrzymująca się z pracy w Niemczech 

postrzegał mikroinstalację przede wszystkim jako źródło zarobku. W momencie, w którym w Polsce stało się 

możliwe zakładanie własnych instalacji, podjął decyzję, że chce zainwestować.  

Rozważając całe przedsięwzięcie w kategoriach ekonomicznej opłacalności założył, że od początku do końca 

zaplanowaniem i wdrożeniem rozwiązania zajmie się zewnętrzny podmiot. Moc zainstalowana miała być 

znaczna, w granicach górnego limitu dla mikroinstalacji, czyli 40 kw.  Prosument miał przy tym świadomość, 

że początkowo konieczna będzie inwestycja w wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zakładał 

jednak, że zwróci się ona w dającym się przewidzieć, racjonalnym terminie.   

Prosument nie przeprowadzał kalkulacji pod kątem ewentualnego aplikowania o środki z programu 

„Prosument”. Oczekiwał, że dojdzie do uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, która 

uwzględniać będzie taryfy gwarantowane dla wszystkich wielkości instalacji.  Uznał, że sfinansuje instalację 
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z własnych środków.  Zakładał także, że  ostatecznie w tekście ustawy znajdą się zapisy, które umożliwią 

korzystanie z tego rodzaju wsparcia przez wszystkich prosumentów, nie tylko tych, którzy uruchomią 

instalację po 1 stycznia 2016r.  

Przedsiębiorstwo, któremu powierzono wykonanie instalacji zrobiło wstępną analizę i przedstawiło ją 

prosumentowi. Ten, po zapoznaniu się, stwierdził, że jest w stanie wyasygnować konieczne środki, jednak 

należy podejrzewać, że okres zwrotu z inwestycji będzie znacznie dłuższy, aniżeli zakładał początkowo. 

Postanowił skonsultować się z instalatorem w celu wyjaśnienia wątpliwości. Instalator przekazał informację, 

że prawdopodobieństwo, że w nowych przepisach znajdzie się wsparcie w postaci taryf gwarantowanych dla 

tak dużych instalacji jest niewielkie. Dlatego też zarekomendował ograniczenie mocy instalacji, 

pozostawiając możliwość jej rozbudowy w przyszłości. Przyjmując bowiem, że w nowych przepisach nie 

będzie korzystnego z punktu widzenia konsumenta zapisu o wsparciu, przy dużej produkcji i niskim własnym 

zużyciu instalacja może okazać się zwyczajnie nierentowna.  

Prosument po zastanowieniu się uznał, że zaproponowane mu rozwiązanie jest korzystne. Zamontowanie  

instalacji o mniejszej mocy z możliwością późniejszej rozbudowy jest rozsądnym rozwiązaniem. Koszt 

instalacji będzie znacznie mniejszy, a w przypadku, w którym okaże się, że poziom wsparcia jest niższy niż 

oczekiwano, działanie takie zmniejszy ewentualną ekonomiczną stratę.  

Przedsiębiorstwo dokonało zatem zamontowania mikroinstalacji o mocy w granicach 5 kw. Została ona 

uruchomiona i przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Pierwotne przypuszczenia prosumenta okazały się 

prawidłowe. Wsparcie w postaci taryf gwarantowanych przewidziane w ustawie o odnawialnych źródłach 

energii nie zrekompensowałoby mu poczynionej inwestycji przez szereg lat, nawet gdyby mógł z niego 

skorzystać, gdyby uruchomił instalację po 1 stycznia 2016r. Decydując się na mniejszą instalację, zmniejszył 

początkowy koszt inwestycji i zapewnił sobie możliwość ewentualnej rozbudowy instalacji w nowym już 

systemie wsparcia.     

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on grid  dokładne skorelowanie mocy instalacji z potrzebami energetycznymi 

gospodarstwa domowego i potraktowanie mikroinstalacji przede wszystkim jako sposobu na zmniejszenie 

obciążeń, a dopiero w dalszej kolejności jako źródła zarobku.  
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Prosument, który poleca instalatorowi kompleksową realizację inwestycji powinien upewnić się, że 

obejmuje ona także załatwienie formalności z przedsiębiorstwem energetycznym.  

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

49. Procesem podejmowania decyzji:  

50. Planowaniem instalacji: 

51. Procesem instalowania: 

52. Finansowaniem:  

53. Procesem przyłączenia:  

54. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Gospodarstwo domowe prosumenta położone jest w małym mieście. Prosument zamieszkuje w 

wybudowanym w latach siedemdziesiątych domu o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych. 

Gospodarstwo domowe prosumenta składa się z trzech osób. Jako osoba posiadająca wykształcenie 

techniczne i utrzymująca się także z pracy w Niemczech chciał przekonać się, jak działa instalacja OZE. 

Początkowo zastanawiał się na małą turbina wiatrową, jednak fakt, że dom posadowiony jest w ścisłej 

szeregowej zabudowie i mógł być to powód konfliktu z sąsiadami, zdecydował się na panele fotowoltaiczne. 

Montaż miał być przeprowadzony na dachu.  

Początkowo prosument przeprowadzał kalkulacje pod kątem ewentualnej opłacalności aplikowania o środki 

z programu „Prosument”, jednak podejrzewając, że może dojść do uchwalenia ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, która uwzględniać będzie taryfy gwarantowane, uznał, że sfinansuje instalację z własnych 

środków.  Zakładał bowiem, że  ostatecznie w tekście ustawy znajdą się zapisy, które umożliwią korzystanie 

z tego rodzaju wsparcia przez wszystkich prosumentów, nie tylko tych, którzy uruchomią instalację po 1 

stycznia 2016r.  
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Przy tego typu założeniach oczywiste było, że instalacja ma zostać przyłączona do sieci energetycznej. Model 

on-grid wybrał jako korzystny ze względu na niższą cenę oraz tryb życia i pracy. Zakładając wyjazdy do pracy, 

które związane są z dłuższymi okresami przebywania poza miejsce zamieszkania, można było przyjąć, że 

relatywnie często produkcja energii w instalacji będzie większa niż aktualne zużycie gospodarstwa 

domowego.     

Podobnie jak w przypadku wielu innych osób, przygotowując się do wdrożenia mikroinstalacji i dokonując 

wstępnych obliczeń jej opłacalności, informacje czerpał z zasobów Internetu. Uznał, że pierwszym krokiem 

przy tego typu inwestycji powinno być skonfrontowanie swoich oczekiwań z doświadczeniami innych osób, 

które zdecydowały się na tego rodzaju inwestycję.   

Mając wstępne kalkulacje, rozpoczął poszukiwania podmiotu, który zajmie się kompleksowo zrealizowaniem 

zaplanowanej inwestycji. Początkowo nie był jeszcze pewien, czy zakupu komponentów dokonać 

samodzielnie w porozumieniu z instalatorem, czy może powierzyć firmie całościowe wykonanie instalacji. 

Zdecydował się na to drugie rozwiązanie. Uznał, że jego wiedza zaczerpnięta z Internetu jest 

niewystarczająca, aby nie dać się wprowadzić w błąd potencjalnie nieuczciwemu sprzedawcy.  Pierwszy 

zestaw ofert, który otrzymał, cechował się wysokim poziomem cen. Z czasem jednak i w miarę poszukiwań 

otrzymywał dużo atrakcyjniejsze oferty.  

Początkowo porównywał oferty posługując się tylko kryterium ceny. Zakładał bowiem, że jedyną zmienną 

może być sprzedaż komponentów w pakiecie przez wykonawcę. Dokonawszy wstępnej selekcji zapoznał się 

także z wzorami umów. Tylko część z nich przewidywała wsparcie na etapie procesu przyłączenia instalacji 

wraz z udzieleniem pełnomocnictwa do zawarcia umów włącznie. Część przewidywała minimalny zestaw 

czynności, jakich wymaga się od instalatora. W momencie, w którym dopytywał oferentów o ten element, 

część z nich informowała, że umowa go nie przewiduje, część oferowała wsparcie, jednak tylko na zasadzie 

ustnego zapewnienia.  

Ostatecznie prosument odrzucił oferty, które z jego punktu widzenia były niekompletne i wybrał taką, która 

oferowała najszerszy katalog czynności. Okazało się, że wcale nie była to oferta najdroższa. 

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on grid  dokładne zapoznanie się nie tylko z ofertami, przedstawianymi przez 

przedsiębiorstwa instalatorskie, ale także z wzorami umowy i upewnienie się, czy przewiduje ona wsparcie 

na etapie procesu przyłączeniowego. 
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Osoba, która zainteresowana jest inwestycją w mikroinstalacje, poza przekazem reklamowym może 

wymagać od instalatora, aby przedstawił referencje lub opinie poprzednich klientów, względnie 

informacje o zrealizowanych już pracach.  

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

55. Procesem podejmowania decyzji:  

56. Planowaniem instalacji: 

57. Procesem instalowania: 

58. Finansowaniem:  

59. Procesem przyłączenia:  

60. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Gospodarstwo domowe prosumenta położone jest w małym mieście. Prosument zamieszkuje w 

domu jednorodzinnym, a jego gospodarstwo domowe składa się z trzech osób.  

Z tematyką mikroinstalacji zetknął się początkowo w Internecie. Zakładał, że panele służą do produkcji ciepła, 

które ogrzać może wodę użytkową. Dalsza lektura pokazała mu różnicę pomiędzy kolektorami słonecznymi 

a panelami fotowoltaicznymi. Nie był jednak pewien, którego rozwiązania potrzebuje. Kolektory słoneczne 

były rozwiązaniem rozpowszechnionym także w kręgu jego znajomych, co uzasadnione było funkcjonującym 

od dłuższego czasu systemem finansowego wsparcia ich instalacji. Z tego powodu wiele przedsiębiorstw z 

okolicy znało tę technologie i oferowało instalację.  Instalacji fotowoltaicznej nie posiadał nikt w najbliższym 

sąsiedztwie i okolicy.  

Chcąc powierzyć wykonanie projektu, zakup komponentów i całą procedurę instalacji rozpoczął 

poszukiwania odpowiedniego przedsiębiorstwa. Część wykonawców przekonywała go, że instalacja pv to 

odmiana instalacji kolektorów słonecznych, część namawiała do rezygnacji z fotowoltaiki na rzecz kolektorów 
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właśnie. Prosument zakładał, że zapewne przedsiębiorstwa te mają większe doświadczenie w zakresie 

instalacji kolektorów.  

Mając na uwadze pierwsze doświadczenia uznał, że w przypadku, w którym zgłosi się przedsiębiorstwo 

gotowe zrealizować jego projekt, należy dokładnie przeanalizować, czy już kiedyś realizowało takie 

inwestycje, a jeżeli tak, to jakie i gdzie, kim byli jego klienci oraz czy byli zadowoleni z usługi.  

Część przedsiębiorców zapytana o poprzednie instalacje informowała, że ma bardzo bogate doświadczenie 

w tym zakresie i wiele zrealizowanych projektów w swoim portfolio. Część informowała, że będzie to 

pierwszy taki projekt wykonywany przez firmę, ale zapewnia ona osoby posiadające stosowną wiedzę i 

doświadczenie. Inna z kolei grupa chwaliła się zdjęciami wykonanych instalacji, nie chcąc jednak wskazać 

konkretnej lokalizacji ani parametrów instalacji. Jeden z przedstawicieli przedsiębiorstwa, które 

utrzymywało, że posiada doświadczenie, nadal mylił panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi.  

Nie wszyscy oferenci mieli jednak z tym problem. Prosument ostatecznie wybrał ofertę firmy, która nie miała 

jeszcze bardzo dużego doświadczenia, ale prowadzona była przez certyfikowanego instalatora i chętnie 

informowała o swoich poprzednich wdrożeniach. Wykonawca zaproponował prosumentowi nawet, że 

przekaże mu dane kontaktowe swoich poprzednich klientów, o ile wyrażą oni zgodę. Dotyczyło to także 

osoby, u której przedsiębiorstwo instalowało swoją pierwszą instalację. Prosument postanowił 

skontaktować się z tymi osobami. Uzyskał pozytywne informacje. W szczególności poprzedni klienci chwalili 

wysoką kulturę pracy wykonawcy. Pozostało tylko podpisać umowę.       

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on grid  dokładne zapoznanie się nie tylko z ofertami konkretnych przedsiębiorców, 

ale także z informacjami na temat samych przedsiębiorstw składających oferty. W jego opinii wybranie 

przedsiębiorstwa, które działa na rynku dłużej i ma większe portfolio klientów oraz zrealizowanych projektów 

zwiększa prawdopodobieństwo, że instalacja wykonana zostanie prawidłowo, a w przypadku chęci 

skorzystania z uprawnienia gwarancyjnego po kilku latach nie okaże się, że przedsiębiorstwo zakończyło 

działalność.  
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Prosument, który chce skorzystać z dofinansowania w ramach programu PROSUMENT, musi się upewnić, 

że przedsiębiorstwo, które zajmie się instalacją, zna szczegółowo wymogi tego programu i będzie w stanie 

w określony sposób przygotować i wykonać instalację.  

 

Praktyka związana jest z:  

 

61. Procesem podejmowania decyzji:  

62. Planowaniem instalacji: 

63. Procesem instalowania: 

64. Finansowaniem:  

65. Procesem przyłączenia:  

66. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Zamieszkuje w domu jednorodzinnym w trzyosobowym gospodarstwie domowym. Pierwotnym 

celem inwestycji było obniżenie rachunków. Nie bez znaczenia jednak była ciekawość i pasja związana z 

odnawialnymi źródłami energii. Na początkowym etapie planowania nie był do końca świadomy, jakiego 

rzędu środki należy wyasygnować na zrealizowanie takiego projektu.  

Przeglądając zasoby Internetu, natrafił na informację o możliwości skorzystania z finansowania inwestycji w 

ramach programu „Prosument” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Program znajdował się wówczas dopiero w fazie wdrożenia. Prosument uznał, że będzie chciał 

skorzystać z pomocy w sfinansowaniu inwestycji, jednak - nie mając szczegółowej wiedzy - powierzy 

załatwienie wszelkich formalności przedsiębiorstwu instalacyjnemu, z którym podpisze umowę.  

Podjąwszy to postanowienie zdecydował, że rozpocznie poszukiwania certyfikowanego instalatora, który 

zaplanuje instalację tak, aby można było na jej wdrożenie otrzymać finansowanie z programu „Prosument”. 

Instalator, poza zrealizowaniem aspektu technicznego, udzielić miał prosumentowi wsparcia w ramach 
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aplikowania o dofinansowanie instalacji. Oczekiwaniem klienta było także, że przygotuje niezbędne 

dokumenty.   

Rozsyłając zapytania ofertowe do przedsiębiorstw instalacyjnych, jasno precyzował, że chodzi mu o 

instalację, finansowaną w ramach programu „Prosument”. Z treści otrzymanych odpowiedzi wynikało, że 

praktycznie każdy oferent świetnie zna zasady aplikowania o środki z wskazanego programu. Dominował 

model odpowiedzi, że po wpłaceniu zaliczki wszystko zostanie tak przygotowane, że z pewnością 

dofinansowanie zostanie przyznane.  

Prosument nie był jednak do końca przekonany, czy skorzystanie z przedstawionych mu ofert doprowadzi do 

oczekiwanego rezultatu. Zaczął więc samodzielnie analizować wymogi, jakie należy spełnić, aby aplikować 

do programu. Okazało się w tym momencie, że część z oferentów sama dobrze ich nie opanowała, co może 

oznaczać, że wbrew deklaracjom nigdy nie aplikowali ani nie przygotowywali dokumentacji koniecznej, aby 

zaaplikować o finansowanie inwestycji.  

W szczególności jego uwagę zwrócił fakt, że większość z wykonawców w swoich ofertach proponowała 

wykonanie instalacji z wykorzystaniem także używanych, ale w pełni sprawnych i przetestowanych 

komponentów, a na swoją pracę udzielała maksymalnie rocznej rękojmi. Pobieżna analiza wymagań 

programu pozwoliła ustalić, że, aby skorzystać ze wsparcia, należy spełnić określone warunki techniczne. 

Przede wszystkim urządzenia wchodzące w skład mikroinstalacji powinny być fabrycznie nowe, po drugie 

posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń opiewającą na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia 

instalacji, instrukcję w języku polskim, a sam wykonawca powinien udzielić rękojmi na okres co najmniej 3 

lat.   

Oczywiście z punktu widzenia podstawowych wymagań technicznych zawartych w programie 

zaproponowane oferty nie mogły zostać przyjęte. Prosument, nie chcąc paść ofiarą nieuczciwej praktyki, sam 

zaczął szczegółowo studiować wszelkie wymogi, jakie spełniać musi instalacja, aby zakwalifikować się do 

dofinansowania. Dopiero gdy otrzymał ofertę od wykonawcy, co do którego miał pewność, że ma rozeznanie 

w wymogach stawianych instalacjom, zdecydował się na zawarcie z nim umowy.  

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on grid i uzyskaniem wsparcia w ramach programu „Prosument” samodzielne 

zapoznanie się z wymogami tego programu w miarę możliwości i dokładne przeanalizowanie ofert na rynku.   
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Prosument na etapie planowania mikroinstalacji powinien rozważyć wady i zalety montażu jej na dachu 

budynku mieszkalnego, gospodarczego lub jako odrębnej konstrukcji na układzie nadążnym (trackerze). 

Należy przy tym wziąć pod uwagę między innymi cenę, wydajność, sposób konserwacji.  

 

Praktyka związana jest z:  

 

67. Procesem podejmowania decyzji:  

68. Planowaniem instalacji: 

69. Procesem instalowania: 

70. Finansowaniem:  

71. Procesem przyłączenia:  

72. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Odnawialnymi źródłami energii interesował się od dłuższego czasu. Zamieszkuje w domu 

jednorodzinnym na wsi w pięcioosobowym gospodarstwie domowym. Prowadzi gospodarstwo rolne. 

Pierwotnym celem inwestycji było obniżenie kosztów ogrzewania wody użytkowej. Nie bez znaczenia jednak 

była ciekawość i pasja związana z odnawialnymi źródłami energii. Na początkowym etapie planowania nie 

był do końca świadom, jakie środki finansowe należy wyłożyć na zrealizowanie takiego projektu.  

Z tematyką odnawialnych źródeł zetknął się, kiedy z zaangażowaniem środków publicznych oferowano 

rolnikom zamieszkałym w jego okolicy montaż kolektorów słonecznych. Na początku był pozytywnie 

nastawiony do takiego rozwiązania, jako efektywnego sposobu podgrzania ciepłej wody użytkowej. Z 

biegiem czasu jednak zaczął interesować się fotowoltaiką. Mając świadomość, że oba rozwiązania nie 

wykluczają się nawzajem, a wręcz mogą się bardzo dobrze uzupełniać, uznał, że finansowo może pozwolić 

sobie tylko na zainwestowanie środków własnych w jedno z nich.  
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Uznał, że panele fotowoltaiczne będą rozwiązaniem bardziej uniwersalnym, ponieważ przy odpowiednim 

zestawieniu instalacji mogą służyć zarówno do ogrzewania wody użytkowej, jak i do produkcji energii w celu 

zmniejszenia obciążenia gospodarstwa domowego.  

Prosument na samym początku podjął decyzję, że będzie finansował całość inwestycji z własnych środków. 

Jako że dysponował skromnym budżetem, dopuszczał możliwość, że proces wdrażania instalacji może się 

przeciągnąć i być realizowany etapami. Nie był również do końca przekonany, które zastosowanie paneli 

wykorzystać jako pierwsze. Z racji posiadanych umiejętności podjął decyzję, że będzie chciał część prac 

niezwiązanych bezpośrednio z energetyką wykonać sam. W realizacji projektu pomagał mu znajomy 

instalator OZE z uprawnieniami potwierdzonymi przez Prezesa UDT.  

Pierwszym elementem był zakup paneli o łącznej mocy 2,85 kwp. Mając na względzie, że moc nie jest na tyle 

duża, aby efektywnie realizować dwie zaplanowane funkcje, zaczął zastanawiać się, czy zamiast na dachu 

instalacji nie zamontować na układzie nadążnym, którego położenie można by modyfikować w dwóch 

płaszczyznach. 

Była to jedna z kluczowych kwestii, które należało ustalić. Montaż na dachu wydawał się łatwiejszy. Jednak 

biorąc pod uwagę, że dom jest dość wysoki, prosument uznał, że późniejsze czyszczenie czy konserwacja 

układu mogłyby być utrudnione. Dodatkowo położenie domu nie było korzystne ze względu na istniejące 

zacienienia.  

Zamontowanie instalacji na trackerze, zwłaszcza takim, który można by regulować w dwóch płaszczyznach, 

spowoduje, że instalacja będzie bardziej wydajna, także ze względu na możliwość dostosowania położenia 

paneli do kąta padania promieni słonecznych. Zazwyczaj - kalkulując opłacalność tego typu rozwiązania -  

należy wziąć pod uwagę także koszt zakupu lub wykonania układu nadążnego. W tym jednak wypadku 

prosument zdecydował, że wykona go samodzielnie we współpracy z instalatorem z posiadanych już 

materiałów. Tak się też stało.  Pochłonęło to co prawda pewną ilość czasu, nie spowodowało jednak 

uszczerbku finansowego. Plan był taki, by stworzyć system, który samodzielnie będzie podążał za ruchem 

słońca. Celem było jednak zapewnienie podstawowej funkcjonalności, więc na początkowym etapie 

ustawienie pozycji paneli odbywało się ręcznie. Pomimo że metoda ta nie była bardzo precyzyjna, ilość 
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generowanej energii była zadowalająca. Prosument uznał, że w pierwszej kolejności będzie chciał zapewnić 

możliwość ogrzewania wody. Układ wyposażony został w grzałkę i zbiornik. W okresie letnim energia 

wyprodukowana przez panele wystarczała w całości do podgrzania wody.  

 

W momencie, w którym układ miał zapewnioną funkcjonalność i pracował, prosument, po przeanalizowaniu 

warunków rynkowych w zakresie odkupu energii wyprodukowanej z mikroinstalacji, podjął decyzję, że 

następnym krokiem będzie prawdopodobnie wyposażenie instalacji w system magazynowania, który będzie    

dostarczał energię na bieżące potrzeby w domu i gospodarstwie oraz będzie stanowił zabezpieczenie na 

wypadek awarii sieci elektroenergetycznej, co nierzadko zdarza się na terenach wiejskich.  

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację off-grid dokładne przeanalizowanie sposobu jej zamontowania, bowiem w niektórych 

przypadkach zainstalowanie na układzie nadążnym pozwoli na dużo bardziej efektywne wykorzystanie paneli 

o określonej mocy i ułatwi czyszczenie, naprawy i konserwację. Przy podejmowaniu decyzji konieczne jest 

jednak wzięcie pod uwagę ceny takiego układu lub czasu potrzebnego do jego wykonania. Należy także wziąć 

pod uwagę, że mikroinstalacja on grid nie jest rozwiązaniem uniwersalnym dla każdego gospodarstwa 

domowego.  Niekiedy wykorzystanie wyprodukowanej energii w celu podgrzania wody będzie dużo bardziej 

efektywne niż jej odsprzedaż do sieci.  
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Prosument powinien wykonać szczegółową kalkulację, czy w warunkach jego gospodarstwa domowego 

lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dofinansowania na zakup i wdrożenie instalacji, czy 

gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016r.  

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

73. Procesem podejmowania decyzji:  

74. Planowaniem instalacji: 

75. Procesem instalowania: 

76. Finansowaniem:  

77. Procesem przyłączenia:  

78. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Odnawialnymi źródłami energii interesował się od dłuższego czasu, jednak dopiero wejście w życie 

przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii spowodowało, że  postanowił wdrożyć takie rozwiązanie 

w swoim gospodarstwie domowym. Zamieszkuje w domu jednorodzinnym, o powierzchni 160 m2, 

zlokalizowanym w pobliżu dużego miasta w Polsce. Nie prowadzi gospodarstwa rolnego.  

Chce zainwestować w instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej maksymalnie 3kWp, a następnie 

dokonać przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia wprowadzania wyprodukowanej 

energii do sieci elektroenergetycznej i jej  odsprzedaży.  

Prowadząc rachunek ekonomiczny inwestycji, prosument bierze pod uwagę przede wszystkim okres, w jakim 

się ona zwróci. Nie chodzi przy tym wyłącznie o zyski bezpośrednie, pochodzące z odsprzedaży nadwyżek 

wyprodukowanej energii przedsiębiorstwu energetycznemu, ale także zyski pośrednie w postaci 

zmniejszenia comiesięcznych obciążeń finansowych z tytułu wykorzystania energii w gospodarstwie 
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domowym. Dodatkowo w następnych latach prosument planuje rozwinąć swoją działalność gospodarczą, co 

może wiązać się z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania finansowego.  

Na etapie poszukiwania najkorzystniejszego rozwiązania natknął się na przedsiębiorstwa, które kusiły go 

atrakcyjną ofertą w postaci wsparcia na zakup i montaż instalacji z programu „Prosument” Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, połączonego z możliwością skorzystania z 

gwarantowanych cen odkupu po 1 stycznia 2016r. nawet w sytuacji, w której instalacja zostanie 

zamontowana, uruchomiona i przyłączona przed tą datą.  

Oferta wydawała się bardzo atrakcyjna, więc konsument postanowił zweryfikować ją, kontaktując się z 

Oddziałem Federacji Konsumentów. Uzyskał informacje, że połączenie dwóch różnych rodzajów wsparcia 

tego typu nie jest prawnie możliwe, a instalacja, która została uruchomiona w formacie on grid przed 

wejściem w życie przepisów ustawy oze dotyczących instrumentów wsparcia, nie będzie 

najprawdopodobniej objęta możliwością skorzystania z systemu taryf gwarantowanych  dla prosumentów.   

Uzyskawszy tę informację konsument doszedł do wniosku, że decyzja dotycząca rodzaju wsparcia, z jakiego 

chce skorzystać, nie może być pochopna. Należy poprzedzić ją rzetelną analizą, z której wynikać będzie, który 

z wariantów jest finansowo korzystniejszy. Należy oczywiście wziąć pod uwagę charakterystykę w 

szczególności cieplną domu, w którym zamieszkuje, wysokość rocznego zużycia energii i jego profil, a także 

możliwość  jego modyfikacji w zależności od zapotrzebowania. Nie bez znaczenia są możliwości finansowe 

gospodarstwa domowego, które zamierza zainwestować w mikroinstalację.  

Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi na pytanie, który instrument wsparcia jest lepszy, bowiem jest to 

kwestia bardziej indywidualna. W przypadku prosumenta niebagatelną rolę odgrywały też plany na 

przyszłość związane z rodzajem działalności. Uznawał, że zaciągnięty kredyt w ramach programu Prosument, 

pomimo iż nisko oprocentowany, może ograniczać możliwości jego rozwoju w zakresie prowadzonej 

działalności biznesowej.  

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on-grid dokładne przeanalizowanie, jaki rodzaj wsparcia jest właściwy dla ich 

gospodarstwa domowego i uwzględnienie nie tylko czynników związanych z produkcją i konsumpcją energii, 

ale również z długoterminowymi planami zawodowymi oraz prywatnymi członków tego gospodarstwa.   
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Prosument, który chce czerpać maksimum korzyści z zainstalowanej mikroinstalacji, poza określeniem 

profilu zużycia energii w gospodarstwie domowym powinien także rozważyć zmianę grupy taryfowej na 

dwustrefową oraz  dostosowanie nawyków do harmonogramu pracy układu oraz harmonogramu taryfy. 

 

Praktyka związana jest z:  

 

79. Procesem podejmowania decyzji:  

80. Planowaniem instalacji: 

81. Procesem instalowania: 

82. Finansowaniem:  

83. Procesem przyłączenia:  

84. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji. Odnawialnymi źródłami energii interesował się od dłuższego czasu. Zamieszkuje w domu 

jednorodzinnym, o powierzchni 180m2, zlokalizowanym we wschodniej Polsce. Nie prowadzi gospodarstwa 

rolnego. Pierwotnym celem inwestycji było obniżenie kosztów ogrzewania wody użytkowej. Istotne były też  

ciekawość i pasja związane z odnawialnymi źródłami energii. Na etapie planowania prosument dokładnie 

znał charakterystykę cieplną swojego mieszkania, jak również realny poziom zużycia energii jego 

gospodarstwa domowego, składającego się z dwóch osób.   Nie był do końca świadomy, jakiego rzędu środki 

należy wyasygnować na zrealizowanie takiego projektu.  

Tematyką odnawialnych źródeł energii interesował się od bardzo wielu lat. Zainteresowanie miało 

początkowo charakter teoretyczny, bowiem nie było realnej możliwości zamontowania mikroinstalacji 

odnawialnego źródła on grid. Sytuacja zmieniła się po uchwaleniu nowelizacji prawo energetyczne, tzw. 

„Małego Trójpaku”, który wprowadzał procedury umożliwiające przyłączanie mikroinstalacji prosumenckich 

do sieci elektroenergetycznej.  Jako że rynek rozwiązań z zakresu fotowoltaiki był wówczas jeszcze słabo 

rozwinięty, poszukiwał możliwości zakupu komponentów mikroinstalacji za granicą.  Tak się też stało. 
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 5 kWp została zakupiona, zainstalowana, a następnie przyłączona 

do sieci elektroenergetycznej i rozpoczęła działanie.  

Prosument, dopełniwszy formalności, rozpoczął obserwację pracy instalacji, chciał, by jej wykorzystanie było 

jak najbardziej efektywne. Jak większość osób, które zainwestowały w mikroinstaklację, przez chwilę 

oczekiwał, że polski ustawodawca zdecyduje się jednak na wprowadzenie systemu gwarantowanych cen 

odkupu energii wyprodukowanej przez prosumentów. Tak się jednak nie stało. Obserwując ilość energii 

sprzedanej przedsiębiorstwu energetycznemu i osiągane z tego tytułu symboliczne zyski, doszedł do 

przekonania, że sposobem na pośrednie zyski jest maksymalne wykorzystanie energii produkowanej przez 

mikroinstalację.  

Poza dostosowaniem instalacji do podgrzewania wody użytkowej, w celu zmniejszenia kosztów, zdecydował 

się na zmianę grupy taryfowej z grupy G11 na taryfę G12. Taryfa G11 zakłada stałą płaską cenę energii przez 

całą dobę siedem dni w tygodniu. Taryfa G12 oferuje rozliczanie zużytej energii elektrycznej pobranej z sieci 

w dwóch strefach czasowych po różnych stawkach, wyróżniając strefę „szczytu”, kiedy energia jest istotnie 

droższa niż w przypadku taryfy G11, oraz strefę „poza szczytem”, kiedy jest ona istotnie tańsza niż w 

przypadku taryfy G11. Energia jest tańsza w godzinach 00:00-06:00, 13:00-15:00, 22:00-24:00. W 

pozostałych godzinach jest ona droższa.  

Aby zracjonalizować zużycie energii przez gospodarstwo domowe, należy tak dostosować swoje nawyki oraz 

zaplanowane zadania, aby ich wykonanie było jak najbardziej korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. 

W ciągu dnia, kiedy w taryfie G12 energia elektryczna jest droższa, jej zużycie i pobór z sieci ogranicza 

pracująca wydajniej mikroinstalacja. W nocy i „poza szczytem”, kiedy nie można liczyć na energię elektryczną 

z mikroinstalacji, dzięki zmienionej taryfie energia zakupiona z sieci jest znacznie tańsza. Jeżeli do takiego 

harmonogramu dostosuje się swoje nawyki związane nie tylko z czynnościami takimi, jak pranie czy 

prasowanie, ale też odpowiednio zaprogramuje proces podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania, może 

okazać się, że uzyskana w ten sposób oszczędność będzie większa niż w przypadku, gdyby prosument 

sprzedał „nadwyżkową” energię  do sieci, a następnie zakupił ją, kiedy będzie potrzebna.               

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on-grid dokładne przeanalizowanie profilu zużycia energii przez gospodarstwo 

domowe i umiejętne zastosowanie odpowiednio dobranej taryfy w celu zwiększenia ekonomicznej 

opłacalności przedsięwzięcia.  
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Prosumenci, którzy zgodnie z przepisami nie będą mogli skorzystać z taryf gwarantowanych (instalacja 

uruchomiona przed 1 stycznia 2016r.), powinni rozważyć możliwość maksymalnego wykorzystania energii 

wyprodukowanej w mikroinstalacji, zamiast sprzedawać ją za cenę kilkunastu groszy za kWh. Dobrym 

pomysłem jest wykorzystanie jej do podgrzania ciepłej wody użytkowej.  

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

85. Procesem podejmowania decyzji:  

86. Planowaniem instalacji: 

87. Procesem instalowania: 

88. Finansowaniem:  

89. Procesem przyłączenia:  

90. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej 

instalacji jeszcze przed wejście w życie nowelizacji prawa energetycznego, zwanej Małym Trójpakiem 

Energetycznym. Odnawialnymi źródłami energii interesował się od bardzo wielu lat, więc w momencie, w 

którym pojawiła się taka możliwość, podjął decyzję, że zainwestuje we własną instalację.  

 Zamieszkuje w domu jednorodzinnym. Nie prowadzi gospodarstwa rolnego. W momencie, w którym 

decydował się na zainwestowanie w mikroinstalację, nie funkcjonowały jakiekolwiek systemy wsparcia tego 

rodzaju inicjatyw. Możliwe zatem było jedynie sfinansowanie całego przedsięwzięcia z własnych środków lub 

z komercyjnego kredytu albo pożyczki. Prosument zdecydował się na wariant pierwszy.  

Początkowo prosument nie orientował się w wysokości zapotrzebowania na energię elektryczną swojego 

gospodarstwa domowego. Z informacji dostępnych w Internecie wynikało jednak, że ma to istotne znaczenie 
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dla ustalenia kwestii opłacalności i okresu zwrotu nakładów na inwestycję. Prosument zapoznał się z 

przeciętnym rocznym zużyciem gospodarstwa domowego, tylko ogólnie orientował się co do charakterystyki 

cieplnej budynku. Nie był także do końca świadomy, jakiego rzędu środki należy wyłożyć na zrealizowanie 

takiego projektu. Ze względu na koszty i brak rozbudowanych procedur administracyjnych prosument 

zdecydował się na instalację fotowoltaiczną.  

Bezpośrednio przed dokonaniem zakupu rozważał też kwestię „przewymiarowania instalacji”, czyli 

wdrożenia rozwiązania o większej mocy, aniżeli zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Argumentem 

przemawiającym za takim wariantem była perspektywa uchwalenia w przyszłości przepisów 

wprowadzających system wsparcia w postaci taryf gwarantowanych. Możliwość odsprzedania nadwyżek 

energii po takich cenach pozytywnie wpłynęłaby na opłacalność instalacji i okres zwrotu  nakładów 

finansowych poniesionych na inwestycję.  

Ostatecznie regulacje poszły w kierunku niekorzystnym dla tzw. „starych” prosumentów. Osoby te, zgodnie 

z przepisami ustawy, nie będą  mogły skorzystać z systemu taryf gwarantowanych, zaś energię 

wyprodukowaną w mikroinstalacji będą mogły, po zbilansowaniu w okresach półrocznych, odsprzedać po 

cenie wyższej o 20% niż obecnie.  

Mając to na względzie, prosument przeprowadził analizę i doszedł do wniosku, że najkorzystniejszym 

ekonomicznie z jego punktu widzenia rozwiązaniem jest rozsądna maksymalizacja zużycia energii 

elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji w celu wypracowania pośredniego zysku w postaci 

zmniejszenia kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.    

Podstawową kwestią była ciepła woda użytkowa. Prosument dokonał zestawienia kosztu jej podgrzania w 

jego gospodarnie domowym z cenami otrzymywanymi za sprzedaż nadwyżek energii wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Po przeliczeniu postanowił, że energia z mikroinstalacji, zamiast być odsprzedawana po 

kilkanaście groszy za 1kWh, może zostać spożytkowana w tym celu.    

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on-grid dokładne wykonanie precyzyjnej kalkulacji w związku z sytuacją, w jakiej 

znaleźli się „starzy” prosumenci i zużycie energii produkowanej w instalacji na potrzeby podgrzania wody 

użytkowej w celu zwiększenia ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia.  
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Szczegółowe badanie swojego profilu zużycia w gospodarstwie domowym jest sposobem na właściwy 

dobór instalacji w aspekcie kosztów inwestycji, eksploatacji oraz stopy jej zwrotu finansowego. 

 

 

Praktyka związana jest z:  

 

91. Procesem podejmowania decyzji:  

92. Planowaniem instalacji: 

93. Procesem instalowania: 

94. Finansowaniem:  

95. Procesem przyłączenia:  

96. Odsprzedażą energii i rozliczeniami:   

 

 

Opis praktyki:   

 

Prosument od lat interesował się mikrogeneracją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jego pasja 

była w dużej mierze teoretyczna, doceniał przede wszystkim efekt środowiskowy, ponieważ zgadzał się z 

poglądem, że to generacja rozporoszona, czyli wielość małych źródeł, funkcjonujących w nowoczesnej sieci 

elektroenergetycznej, nie zaś energetyka oparta o wielkie źródła mocy, jest rozwiązaniem przyszłościowym.  

Prosument interesował się jednak tymi rozwiązaniami przede wszystkim w skali makro, nie tylko w skali 

polskiej, ale także w skali Unii Europejskiej. Kiedy podejmował decyzję o zainwestowaniu w instalację, 

początkowo nie brał zupełnie pod uwagę kalkulacji ekonomicznej, skupiając się wyłącznie na efekcie 

środowiskowym.  

Jako że nie dysponował precyzyjnymi informacjami co do kolejności, w której należy wykonać poszczególne 

czynności, postanowił zgłosić się do Federacji Konsumentów, która w ramach prowadzonych działań 

poradniczych wspiera także prosumentów.  

Doradca przekazał mu przede wszystkim podstawowe informacje dotyczące  zamontowania i przyłączenia 

instalacji z prawnego punktu widzenia. Poinformował, że istnieją systemy wsparcia prosumentów, którzy 
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decydują się na inwestycję. Wskazał jednak również na element, którego prosument wcześniej w ogóle nie 

brał pod uwagę - na ekonomiczną opłacalność inwestycji.  

Choć aspekt środowiskowy jest bardzo ważny, to osoba, która w skali swojego gospodarstwa domowego 

chce zdecydować się na zrealizowanie instalacji, której koszt wynosić może kilkanaście czy kilkadziesiąt 

tysięcy złotych, powinna dokonać kalkulacji również pod kątem ekonomicznym. Tylko bowiem 

zrównoważone podejście może gwarantować sukces.  

Prosument rozpoczął więc od sprawdzenia, z pomocą uprawnionego elektryka, stanu instalacji elektrycznej 

w swoim domu pod kątem ewentualnej jej rozbudowy lub modernizacji. Na podstawie faktur 

rozliczeniowych oraz danych otrzymanych od przedsiębiorstwa energetycznego dokonał analizy i obliczenia 

swojego rocznego zużycia energii oraz jego profilu. Postanowił też dokonać przeglądu sprzętów i urządzeń, 

z których korzysta na co dzień. Doszedł bowiem do wniosku, że nie tylko produkcja dużych ilości energii, ale 

też zracjonalizowanie jej poboru poprzez odpowiednie dostosowanie nawyków oraz wymianę 

energochłonnych i niesprawnych czasem urządzeń RTV/AGD na te o wyższej klasie energetycznej w 

perspektywie następnych lat przyniosą efekt zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny.  

Na podstawie dokonanych obliczeń doszedł do wniosku, że dla jego gospodarstwa domowego odpowiednia 

będzie instalacja on-grid o mocy nie większej niż 3kWp, zamiast instalacji w granicach 10kWp, jak poprzednio 

zakładał. Różnica w cenie wdrożenia wynosi w takim przypadku kilkadziesiąt tysięcy złotych.   

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we 

własną mikroinstalację on-grid dokładne przeanalizowanie ekonomicznej strony przedsięwzięcia i 

niepodejmowanie decyzji o wdrożeniu rozwiązania pod wpływem impulsu.  

 

 


