
Zmiany przepisów w fotowoltaice w 2022
roku

Fotowoltaika cieszy się w naszym kraju rosnącą popularnością – już dzisiaj w
Polsce działa ponad pół miliona instalacji, a w kolejnych latach liczba ta z
pewnością wzrośnie.

Jeżeli zastanawiasz się nad skorzystaniem z paneli fotowoltaicznych, powinieneś dowiedzieć się
wszystkiego o zmianach, jakie czekają nas w tej dziedzinie. Jak w 2022 roku wyglądać będzie
rozliczenie prosumentów, jakie będą dopłaty do fotowoltaiki i czego należy się spodziewać po nowym
roku? Sprawdźmy!

Nowe przepisy fotowoltaika 2022 – co się zmieni?
Zmiany przepisów dotyczących fotowoltaiki w 2022 roku dotyczą nowych właścicieli instalacji, którzy
zamontują panele już w nowym roku i którzy będą produkowali nadmiar energii elektrycznej, a jej
część oddadzą do sieci elektroenergetycznej. Co zmieni się w zasadach współpracy między
prosumentami a zakładami energetycznymi?

Zmiany w ustawie OZE
Zgodnie z obecnymi przepisami, każdy prosument może wytwarzać energię, a jej nadmiar
przekazywać do sieci elektroenergetycznej, która w ten sposób staje się swego rodzaju „magazynem”
energii elektrycznej. Jako właściciel instalacji fotowoltaicznej, która jest podłączona do sieci, możesz
nieodpłatnie odebrać oddaną wcześniej energię w 70% (dla instalacji o mocy od 10 kWp do 50 kWp)
lub w 80% (dla instalacji o mocy do 10 kWp). Jest to rozwiązanie korzystne zwłaszcza w naszej
strefie klimatycznej, w której dostęp do promieni słonecznych zimą jest znacząco ograniczony. Co w
takim razie ulegnie zmianie? Otóż Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało zmianę,
zgodnie z którą dla nowych użytkowników fotowoltaiki obowiązywać będzie handel energią. Jak się
okazuje, nowe przepisy fotowoltaiczne mogą okazać się mniej niekorzystne dla prosumentów, którzy
zdecydowali się na montaż instalacji po 1 stycznia 2022.

Nadwyżki energii elektrycznej w 2022 roku
Od 1 stycznia 2022 roku każdy właściciel nowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci
elektroenergetycznej wciąż będzie mógł oddawać energię i pobierać ją w dowolnym momencie.
Niestety zasada handlu energią wprowadza istotną zmianę – sprzedaż prądu ma odbywać się po
cenach hurtowych (w oparciu o poprzedni kwartał), zaś kupna nocą lub w pochmurne dni po cenach
detalicznych. Różnica? Bardzo duża – cena detaliczna obejmuje bowiem opłaty operatora, dlatego też
jest wyższa niż ta hurtowa.



Straty dla prosumentów
Jakie straty poniesie prosument? Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie w 2022 roku będą ceny
prądu. Może okazać się, że np. średnia cena sprzedawanego 1 kWh energii wynosić będzie 30 gr, a
kupowanego 70 gr. Różnica jest zauważalna i, niestety, niekorzystna dla prosumentów. Oczywiście
są to stawki przykładowe, mające na celu przedstawienie istoty problemu – zapewne będą inne, co
nie zmieni sytuacji właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Dlaczego prawo energetyczne się zmienia?
Zmiany zaproponowane przez resort klimatu i środowiska mają na celu zachęcanie prosumentów do
ograniczenia magazynowania energii i natychmiastowego jej wykorzystywania. Co więcej, mogą one
wyeliminować obecną potrzebę przewymiarowania instalacji – w ten sposób możliwe będzie
skrócenie okresu zwrotu instalacji. Pamiętaj – zmiany w fotowoltaice dotyczą wyłącznie tych
właścicieli instalacji, którzy zdecydują się na jej montaż po 1 stycznia 2022 roku i będą korzystać z
energii pobieranej z sieci energetycznej. Nie zmienią się zasady jej produkowania i użytkowania dla
obecnych właścicieli instalacji przez 15 lat, niezależnie od mocy instalacji fotowoltaicznej czy
stosowanych przez Ciebie rozwiązań. Dlatego też wciąż będzie to rozwiązanie w stu procentach
opłacalne! Czy w 2022 będą dofinansowania do fotowoltaiki? Oczywiście – to również nie ulegnie
zmianie, co jest dobrą wiadomością dla inwestorów. Warto obserwować przede wszystkim program
„Mój Prąd” 2022 – dzięki niemu zyskasz możliwość otrzymania dotacji w wysokości 3 tysięcy złotych
na montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kW.

Pompy ciepła w 2022 – jakie zmiany?
Zmiany w fotowoltaice nie wpływają na inne ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła. Dzięki
temu w 2022 roku wciąż będziesz mógł otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na
ekologiczną pompę.

Jak pozostać przy dotychczasowych rozliczeniach?
Sposób jest prosty – montaż instalacji fotowoltaicznej jeszcze przed 1 stycznia 2022 i
wprowadzeniem nowych przepisów. Dzięki temu zachowasz obecne przywileje i skorzystasz z
jednego z najlepszych systemów opustów, jaki funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej. Czasu jest
jednak coraz mniej – musisz wziąć pod uwagę, że na montaż paneli fotowoltaicznych potrzeba co
najmniej 30 dni w większości firm. Revolt Energy skróciło ten czas do 14 dni a w przypadku
wybrania usługi montaż express do 5 dni, dlatego też skontaktuj się z nami i postaw na ekologię oraz
oszczędność już dzisiaj!

Instalacja fotowoltaiki w 2022 roku – Czy ma to sens?
Fotowoltaika dla firm i domów w 2022 roku, pomimo zmian, wciąż będzie rozwiązaniem sensowym i
opłacalnym. Właściciele nowych instalacji w dalszym ciągu będą mogli korzystać z dopłaty do paneli
fotowoltaicznych i dotacji unijnych na fotowoltaikę, a także produkować darmowy prąd z promieni
słonecznych. Będą musieli jednak dostosować się do nowych przepisów w ustawie fotowoltaicznej i
wprowadzić plan magazynowania oraz użytkowania wyprodukowanej energii elektrycznej.
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