
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 3 • 2017 

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych • Nr 3 • 2017, 87–96

Problems of Small Agricultural Holdings • No. 3 • 2017, 87–96

Adres do korespondencji – Corresponding Author: Dr inż. Arkadiusz Dyjakon, Wydział 
Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł 
Energii i  Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 
37a, 51-630 Wrocław; e-mail: arkadiusz.dyjakon@upwr.edu.pl
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Energetic self-sufficiency of the household with the use 
of PV panels 

Kamila Habiera, Arkadiusz Dyjakon
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Streszczenie. Dzięki możliwościom technicznym i wykorzystaniu potencjału lokalne-
go można obecnie uzyskać niezależność energetyczną i pokryć pełne zapotrzebowanie 
obiektów na energię elektryczną. Najpowszechniej stosowany system to zasilanie go-
spodarstw domowych przy użyciu instalacji fotowoltaicznej. W  artykule przedstawio-
no analizę techniczno-ekonomiczną instalacji systemu PV w gospodarstwie domowym 
prowadzącym działalność rolniczą. Określono koszt inwestycyjny, prosty okres zwrotu 
poniesionych nakładów oraz efekt ekologiczny. Dodatkowo, przeprowadzono analizę 
wrażliwości wpływu wybranych parametrów (koszt najważniejszych elementów instala-
cji fotowoltaicznej, cena energii elektrycznej) na okres zwrotu inwestycji. Na podstawie 
aktualnych przepisów prawnych dotyczących warunków magazynowania energii w sieci 
energetycznej wykazano, że dla indywidualnych gospodarstw rolnych okres zwrotu wy-
nosi około 10 lat. Na podstawie analizy wrażliwości stwierdzono, że największy wpływ 
na okres zwrotu inwestycji mają cena paneli PV, inwertera oraz energii elektrycznej. 
Dodatkowo, obliczono efekt ekologiczny w  postaci unikniętej emisji CO2 wynoszącej 
2858 kg w skali roku.

Słowa kluczowe: samowystarczalność energetyczna • instalacja fotowoltaiczna • anali-
za ekonomiczna • emisja CO2

Abstract. Presently, there are technical possibilities to obtain using local potential the 
energetic independence and to cover the energetic demand of the household. The most 
widely used system for the household farm powering are photovoltaic installations. In 
the paper, the technical-economic analysis of the PV installation in the household with 
agricultural activities are presented. The investment costs, simple payback time (SPBT) 
as well as ecological effect were determined. In addition, the sensitivity analysis of the 
influence of the selected parameters (cost of the main elements of the installation, 
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electricity price) on the SPBT was performed. Based on the actual regulations related 
to the energy storage rules in the electric grid it was indicated that for agricultural 
households the SPBT is ca. 10 years. Moreover, the sensitivity analysis showed that 
the most crucial parameters for SPBT is the price of: PV panels, inverter and electricity 
from grid. In addition, the calculated environmental effect of avoided CO2 emission was 
2858 kg per year.

Keywords: energetic self-sufficiency • photovoltaic installation • economic analysis • 
CO2 emission

Wstęp 

Niezależność energetyczna oraz wzrost wykorzystania lokalnego potencjału źródeł 
odnawialnych przez gospodarstwa rolne to obecnie jedne z najlepszych sposobów na 
ograniczenie emisji CO2 do atmosfery oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego 
w danym regionie. Taką możliwość w gospodarstwach rolnych stwarza instalacja foto-
woltaiczna (PV). Gospodarstwa rolne dysponujące instalacjami PV mogą łączyć się, 
tworząc mikrosieci, które wspierają system elektroenergetyczny, a w przypadku jego 
zawodności, dostarczają energię do własnych odbiorników (Olszowiec, 2009).

Obecnie można obserwować intensywny rozwój systemów fotowoltaicznych 
w  mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii (ryc. 1). Wynika to z  możliwości 
zapewnienia samowystarczalności elektroenergetycznej gospodarstw rolnych, jak 
również prostoty konstrukcji i eksploatacji systemu PV w zestawieniu z innymi tech-
nologiami pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł alternatywnych. Dodatkowo 
instalacje fotowoltaiczne wspierają rozwój zrównoważony i  politykę proekologiczną 
państwa (Kryszak i Kurowska, 2014).

Ryc. 1. Rozwój fotowoltaiki w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii
Fig. 1. Development of photovoltaics in micro-installations of renewable energy sources

Źródło: Wiśniewski i Oniszk-Popławska (2015, rys. 14).
Source: Wiśniewski i Oniszk-Popławska (2015, fig. 14).
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Należy zaznaczyć, że celem Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (2009) jest 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w  systemie elektroenergetycznym 
państwa do 15% do roku 2020, jak również jego dalszego wzrostu w kolejnych latach 
(20% do roku 2030). 

Ogniwa fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną. Generowanie napięcia na zaciskach możliwe jest 
poprzez wybicie elektronów, przez padające fotony, z bariery potencjałów w postaci 
złącza p–n (ang. positive–negative) znajdującej się na warstwie krystalicznego krzemu. 
W skutek wybicia powstają pary nośników elektron–dziura, zmierzające w przeciw-
nych kierunkach: elektrony do złącza n, zaś dziury do złącza p. Powstające w  ten 
sposób napięcie jest stałe, dzięki występującym ładunkom nadmiarowym (Klugmann-
Radziemska, 2010).

Rozwój technologii związanej z  wytwarzaniem paneli PV i  innych podzespołów 
instalacji fotowoltaicznej oraz coraz większa powszechność ich wykorzystywania przez 
indywidualne gospodarstwa przyczynia się do dużej konkurencji wśród ich produ-
centów. Konsekwencją tego trendu jest spadek cen zarówno paneli PV, jak i  całych 
systemów fotowoltaicznych. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że obecna polityka 
państw Unii Europejskiej zmierza do ograniczenia emisji CO2 poprzez zastępowanie 
tradycyjnych źródeł energii opartych na spalaniu węgla kamiennego, alternatywnymi, 
szczególnie odnawialnymi źródłami energii. W konsekwencji należy się spodziewać, 
że wpłynie to na zwiększenie opłat za energię elektryczną produkowaną przy udziale 
paliw kopalnych (ryc. 2).

Ryc. 2. Zmiana ceny energii ze źródeł konwencjonalnych i fotowoltaicznych na przestrze-
ni lat

Fig. 2. Price change of conventional and photovoltaic energy over the years

Źródło: Wiśniewski (2015).
Source: Wiśniewski (2015).
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Celem pracy jest analiza techniczno-ekonomiczna instalacji systemu fotowolta-
icznego w  gospodarstwie domowym prowadzącym działalność rolniczą, jak również 
analiza wrażliwości zmiany kosztów instalacji i  ceny energii elektrycznej na prosty 
okres zwrotu inwestycji. 

Metodyka badawcza

W założeniach, gospodarstwo domowe ma być samowystarczalne energetycznie, co 
zapewnić ma instalacja fotowoltaiczna działająca w  systemie on–grid (magazynem 
energii jest sieć elektroenergetyczna). Dach budynku ukierunkowany jest na połu-
dnie, a  jego kąt pochylenia wynosi 45°. Do obliczeń mocy znamionowej instalacji 
założono średnią dzienną liczbę godzin słonecznych Z1 w warunkach STC dla Polski 
(standardowe warunki testowe) oraz uśrednione współczynniki uwzględniające kąt 
pochylenia paneli fotowoltaicznych Z2 i  ich zmienną temperaturę w  ciągu roku Z3. 
Dodatkowo, przyjęto także straty elektryczne występujące w instalacji fotowoltaicznej 
Vstr (Klugmann-Radziemska, 2010).

Analizę przeprowadzono dla gospodarstwa domowego prowadzącego działal-
ność rolniczą, którego średnie roczne zużycie energii elektrycznej, według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego (2014), wynosi EEL_GOSP = 2770 kWh ∙ rok–1. Należy 
zaznaczyć, że przyjęte zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało zwiększone, 
gdyż w myśl ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015), wytwórca (prosument) 
energii elektrycznej w  mikroinstalacji do 10 kW, działający w  systemie on–grid, 
przekazuje do sieci 100% wytworzonej energii, z której następnie bez dodatkowych 
opłat może odebrać 80%. Różnica jest substytutem opłaty za magazynowanie energii 
w  sieci energetycznej, co eliminuje konieczność posiadania baterii akumulatorów 
przez prosumenta.

W celu wyznaczenia wielkości i kosztów instalacji PV obliczono kolejno jej wyma-
ganą moc znamionową oraz liczbę paneli fotowoltaicznych:
– obliczenie mocy znamionowej instalacji fotowoltaicznej PPV:

 P
E

W Z Z Z VPV
EL GOSP

str

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

_

1 2 3

 (1)

gdzie:
 PPV –  moc nominalna instalacji fotowoltaicznej, kWp,
 EEL_GOSP –  zapotrzebowanie na energię elektryczną przez gospodarstwo domowe 

(przyjęto EEL = 2770 kWh · rok–1), kWh · rok–1,
 W –  wskaźnik uwzględniający substytut kosztów magazynowania wyprodu-

kowanej energii elektrycznej przez instalację PV w  sieci energetycznej 
(W = 0,8),

 Z1 –  średnia, dzienna ilość godzin słonecznych (przyjęto Z1 = 2,62 h · dzień–1), 
h · dzień–1,

 Z2 –  współczynnik związany z  odchyleniem od płaszczyzny poziomej (przy-
jęto Z2 = 1,23),
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 Z3 –  współczynnik związany z temperaturą modułu (przyjęto Z3 = 0,94),
 Vstr –  współczynnik uwzględniający straty elektryczne w instalacji bez układu 

magazynowania energii w akumulatorach, (przyjęto V = 0,85),

 stąd:

 PPV = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=2770
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3 68
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, kWp  

– obliczenie wymaganej ilości paneli fotowoltaicznych iPV:

 i
P
PjPV
PV=  (2)

gdzie:
	 iPV –  liczba wymaganych paneli PV, sztuk,
 PPV –  moc nominalna instalacji fotowoltaicznej, kWp,
 Pj –  znamionowa moc jednostkowa panelu PV (przyjęto Pj = 260 W · szt.–1), 

kWp · szt.–1,

 stąd:

 
iPV = =3 68

0 260
14 17

,
,
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– wyznaczenie kosztów inwestycyjnych instalacji fotowoltaicznej (tab. 1):

Tabela 1. Kosztorys inwestycji
Table 1. Investment costs

Kosztorys
Estimate cost

Cena jednostkowa
Unit price

Ilość
Amount

Koszt
Cost

Panel fotowoltaiczny
Photovoltaic panel 735 PLN · szt–1 14 10 290 PLN

Inwerter
Inverter 4400 PLN · szt–1 1 4 400 PLN

Przewody i zabezpieczenia instalacji PV
PV wiring and protection elements 900 PLN · kpl.–1 1 900 PLN

Stelaż montażowy
Mounting frame 1500 PLN · kpl.–1 1 1 500 PLN

Montaż instalacji PV
Installation of a PV system 500 PLN · kWp–1 4 2 000 PLN

Razem
Total 19 090 PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ofert firm z branży fotowoltaicznej.
Source: Autor’s study based on the offers from photovoltaics companies. 
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– obliczenie prostego okresu zwrotu inwestycji SPBT (ang. Simple	Pay	Back	Time):

 SPBT
K

Z E
INW

EN EL EL GOSP

=
⋅_ _

 (3)

gdzie:
 SPBT – prosty okres zwrotu inwestycji, lata,
 KINW – poniesione koszty inwestycyjne, PLN,
 ZEN_EL –  uniknięty koszt zakupu 1 kWh, (przyjęto KEN_EL = 0,65 PLN · kWh–1), 

PLN · kWh–1,
 EEL_GOSP –  zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe, kWh · rok–1.

stąd:

 SPBT =
⋅

=19090
0 65 2770

10 6
,

, lat  

Dla przyjętego zużycia energii elektrycznej obliczono także unikniętą roczną 
emisję dwutlenku węgla do atmosfery, powstającą w procesie spalania węgla kamien-
nego w elektrowniach konwencjonalnych. W tym celu przyjęto wskaźnik emisyjności 
WeCO2  =  825,412  kg · MWh–1 wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami, obejmujący proces spalania paliwa, dystrybucję energii elek-
trycznej i straty powstające na liniach przesyłowych.

 M We ECO CO EL GOSP2 2
10 3= ⋅ ⋅ −

_  (4)

gdzie:
 MCO2 – ilość wyemitowanego CO2, kg · rok–1,
	 WeCO2 – wskaźnik emisyjności CO2, kg · MWh–1,
 EEL_GOSP – zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe, MWh · rok–1.

stąd:

 MCO2
825 412 2770 10 28583 1= ⋅ ⋅ = ⋅− −, kg rok  

Dyskusja wyników

Koszt instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa rolnego, przy obecnej wycenie 
elementów systemu PV i  jej montażu, wynosi około 19 090 PLN. Biorąc pod uwagę 
aktualną cenę końcową energii elektrycznej oraz zapisy ustawy dotyczące warunków 
rozliczania się z  zakładem energetycznym, prosty okres zwrotu inwestycji wynosi 
około 10 lat i siedem miesięcy. Przy założeniu, że instalacja fotowoltaiczna powinna 
pracować przez 25 lat, przez 40% czasu jej eksploatacji instalacja się spłaca, pozostałe 
60% okresu stanowi już bezpośredni zysk dla użytkownika. Zysk wynika z unikniętych 
opłat dla dostawcy energii elektrycznej za jej zużycie. Obliczony czas zwrotu inwe-
stycji zakłada stałą cenę energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych. Jednak 
przewiduje się, że ze względu na obecną proekologiczną politykę Unii Europejskiej 
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oraz nadal duży udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej przez polską 
energetykę zawodową, cena energii elektrycznej będzie stopniowo wzrastać.

W związku z tym przeprowadzono analizę zmiany prostego czasu zwrotu inwestycji 
uwzględniającą wzrost ceny za energię elektryczną odpowiednio o 1, 2 i 3% w skali 
roku (ryc. 3). Zwrot nakładów inwestycyjnych przy obecnych warunkach wynosi 10 lat 
i  7 miesięcy, jednak zwiększenie ceny energii elektrycznej o  1% rocznie powoduje 
przyspieszenie czasu zwrotu inwestycji o około 5 miesięcy. Jeżeli cena energii elek-
trycznej będzie wzrastać w skali roku o 2%, wskaźnik SPBT ulegnie skróceniu o kolejne 
5 miesięcy. Z kolei przy wzroście ceny energii elektrycznej każdego roku o 3%, prosty 
okres zwrotu poniesionych nakładów skróci się o ponad rok. Zatem pomimo że zmiana 
wskaźnika SPBT wynikająca ze zmiany ceny energii elektrycznej wydaje się niewielka 
w  początkowym okresie eksploatacji instalacji PV, to jednak w  końcowym rozlicze-
niu różnice w zyskach z tytułu jej posiadania są już znaczące. W skali 25 lat średnia 
różnica między jednoprocentowymi zmianami ceny energii elektrycznej wynosi około 
7 tysięcy PLN. Warto dodać, że analizowane gospodarstwo rolne staje się niewrażliwe 
na zmiany stawki opłat za energię elektryczną. Co więcej, jeżeli cena jej wzrośnie, to 
uzyskuje się pozytywny efekt w postaci skrócenia okresu zwrotu inwestycji. 

Ryc. 3. Prosty okres zwrotu inwestycji dla instalacji PV w zależności od ceny energii elek-
trycznej

Fig. 3. Simple pay-back time of investment for PV installation depending on the change of 
electricity price

Źródło: Opracowanie własne. 
Source: Autor’s study.

Z tabeli 1 wynika, że w końcowej cenie instalacji fotowoltaicznej największy udział 
mają panele fotowoltaiczne oraz inwerter. W ostatnich latach zaobserwowano średni 
spadek kosztów instalacji PV o około 30% (w okresie 5 lat). Stąd można przypuszczać, 
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że w najbliższej przyszłości cena instalacji będzie się nadal obniżać. W związku z tym 
dokonano także analizy wrażliwości wpływu zmiany ceny kluczowych elementów 
instalacji i samej energii elektrycznej z sieci energetycznej na wskaźnik SPBT.

Ryc. 4. Analiza wrażliwości inwestycji w instalację fotowoltaiczną
Fig. 4. Sensitivity analysis of the investment in PV installation

Źródło: Opracowanie własne. 
Source: Autor’s study.

Z ryciny 4 wynika, że wpływ zmiany ceny samego inwertera na końcową cenę insta-
lacji jest mniejszy niż w przypadku zmiany ceny paneli fotowoltaicznych. Przykładowo, 
spadek ceny inwertera i paneli o 20% powoduje skrócenie okresu zwrotu inwestycji 
odpowiednio o pół roku oraz nieco ponad rok. Gdyby jednak rozpatrzyć jednoczesny 
spadek cen tych komponentów o 20%, to wskaźnik SPBT wyniesie 9 lat, czyli o  rok 
i siedem miesięcy mniej. Można wykazać, że w stosunku do analizowanej instalacji, 
jeśli ceny paneli i  inwertera zmniejszyłyby się o  połowę (50%), to koszt całkowity 
instalacji takiego systemu byłby o prawie 7 tys. niższy od obecnego.

W analizie uwzględniono także zmianę ceny energii elektrycznej, nawet dwukrot-
nie, na podstawie założenia, że koszty instalacji (uwzględniającej zmianę ceny paneli 
PV i  inwertera) będą maleć, a  cena energii elektrycznej będzie rosła. W  przypadku, 
gdy koszty instalacji PV będą wynosić 12000 tys. PLN, a  cena energii elektrycznej 
0,98 PLN · kWh–1 (zmiana o 50%) okres zwrotu wyniesie już tylko 4,5 lat.

Z uwagi na aspekt ekologiczny, obliczono również unikniętą emisję CO2 do 
atmosfery wynikającą z zastąpienia energii elektrycznej pobieranej z sieci elektro-
energetycznej energią produkowaną przez instalację fotowoltaiczną. W  rezultacie, 
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rozpatrywane gospodarstwo rolne przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 do 
atmosfery o 2858 kg w skali roku. Zakładając średni czas eksploatacji systemu PV 
przez 25 lat, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery tylko przez jedno gospodarstwo 
rolne wyniesie aż 71,45 Mg. Zatem w  tego typu rozwiązaniach istnieje wymierny 
potencjał ekologiczny.

Wnioski

Przeprowadzona analiza dowodzi, że zapewnianie gospodarstwom rolnym samo-
wystarczalności energetycznej może być opłacalne już przy obecnej sytuacji na 
rynku (zwrot poniesionych nakładów w  okresie około 10 lat). Co więcej, można 
przypuszczać, że systemy fotowoltaiczne będą stawały się jeszcze bardziej opłacalne 
i dostępne z uwagi na przewidywane dalsze spadki cen instalacji fotowoltaicznych 
przy raczej stopniowo rosnących cenach energii elektrycznej pobieranej z sieci elek-
troenergetycznej. Można więc twierdzić, że jest to sposób nie tylko na oszczędności 
w  budżecie gospodarstwa rolnego, lecz także na inwestycje środków finansowych. 
Ponadto dzięki temu możliwe staje się uniezależnienie się od cen energii elektrycz-
nej i  innych czynników zewnętrznych mogących wpływać na rynek energetyczny 
i jego użytkowników.

Warto także podkreślić, że przy obecnych światowych trendach skierowanych na 
odnawialne źródła energii i ochronę środowiska naturalnego, zastosowanie instalacji 
fotowoltaicznej przez gospodarstwo rolne wpisuje się bardzo dobrze w zrównoważony 
rozwój i ekologiczny sposób produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu poten-
cjału lokalnego w  postaci promieniowania słonecznego, skutkując ograniczeniem 
emisji CO2 do atmosfery o około 2800 kg w skali roku.
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