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Walne Zgromadzenie Członków SM Przylesie w 
dniu 01 luty 2016 r zostało zwołane w trybie 

nadzwyczajnym w związku ze statutową potrzebą 
uzyskania zgody na zaciągnięcie zobowiązania fi -
nansowego przez naszą Spółdzielnię w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. 

Prawie dwa lata temu rozpoczęliśmy starania o pozyska-
nie środków w kwocie ok. 1 miliona zł na wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej na naszych budynkach. Pomimo przewlekło-
ści postępowania administracyjnego, dobrnęliśmy do etapu w 
którym zapewnione mamy fi nansowanie całego zaplanowane-
go przedsięwzięcia. Założenia biznesowe tej inwestycji są pro-
ste. Nie obciążając indywidualnego mieszkańca chcemy uzy-
skać wymierne korzyści. Będą to korzyści czysto fi nansowe w 
postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych - zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej.

Ważne są też korzyści pozafi nansowe. Należą do nich: dalsze 
podniesienie prestiżu dzielnicy, podniesienie wartości naszych 
mieszkań, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej dzielnicy, 
stania się "zagłębiem" ekologicznym Sopotu i jego wizytówką, 
ograniczenie emisji spalin z kotłowni budynkowych, zwiększe-
nie bezpieczeństwa energetycznego.

Coraz częściej słyszymy o przeciążeniu tradycyjnego systemu 
energetycznego, niedoinwestowanych, starych elektrowniach i 
zagrożeniu blackautem. Jest jeszcze cel najważniejszy, cel który 
był źródłem całej idei. Jest nim przygotowanie warunków dla 
dalszej kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej 
naszych budynków w tym najbardziej oczekiwanego działania 
- nowych elewacji wraz z balkonami. 

Aby pozyskać wsparcie fi nansowe modernizacji budynków 
mieszkalnych musimy przygotować wnioski wraz z projekta-
mi. Pozyskać wsparcie mają szanse wyłącznie te działania, któ-

Po co Nadzwyczajne WZCz 
na Przylesiu?

Widok ogólny Przylesia

re będą skutkować redukcją emisji CO2  i innych zanieczysz-
czeń powietrza, oraz przyczynią się do znacznego zwiększenia 
oszczędności energii. Będziemy starać się o wsparcie fi nansowe 
w ramach zapowiadanych różnych programów. 

Pozostaje mieć nadzieję, że zmiany polityczne na szczeblu 
centralnym w Warszawie nie uszczuplą dotychczas zapowie-
dzianych środków fi nansowych i nie spowodują rezygnacji z 
interesujących nas programów na rzecz fi nansowania innych 
celów politycznych. Jak na razie konkursy zostały odwleczo-
ne o rok!

O szczegółach technicznych piszemy w kolejnym artykule. 
Teraz tylko od stanowiska członków SM wyrażonego w formie 
uchwały WZCz, zależy dalsza kontynuacja starań Rady Nad-
zorczej i Zarządu Spółdzielni.

Zarząd SM Przylesie

Ze względu na złożoność zagadnień zwią-
zanych z tzw. termomodernizacją i jej 

fi nansowaniem zapraszamy Mieszkańców 
na spotkanie organizacyjne poprzedzające 
WZCz 

W DNIACH 24 STYCZNIA O GODZINIE 
15.00 ORAZ 25 STYCZNIA O GODZINIE 
17.00 W SALI NAD SKLEPEM FRESCH 

MARKET PRZY 23 MARCA 77C. 
Na tych spotkaniach będziemy mogli odpowiedzieć 

na szczegółowe Państwa pytania. Umożliwi to sprawne 
i merytoryczne przeprowadzenie samego WZCz, bez po-
trzeby roztrząsania detali technicznych czy fi nansowych 
a tym samym przedłużania czasu zebrania.

Piotr Kurdziel

ZAPRASZAMY na SPOTKANIA  
INFORMACYJNE przed WZCz

Plac zabaw na Przylesiu
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Informujemy, że w listopadzie 2015 zakoń-
czono fazę projektową docieplenia ścian ze-

wnętrznych oraz modernizacji balkonów budyn-
ków mieszkalnych osiedla „Przylesie”, zgodnie z 
wykonanym w grudniu 2014 i zaakceptowanym 
przez mieszkańców projektem koncepcyjnym.

Projekty budowlane dla 9-ciu budynków zostały opracowane 
w oparciu o wykonane w lipcu 2015 badania podłoża gruntowego i 
rozpoznane warunki gruntowo – wodne oraz wykonaną we wrześ-
niu 2015 inwentaryzację budynków .  

Projekty budowlane przebudowy balkonów i ocieplenia ścian 
zewnętrznych wraz  z projektem kolorystyki elewacji budynków 
mieszkalnych po otrzymaniu w dniu 02.12.2015 pozytywnej Decyzji 
Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, zostały w dniu 11 grudnia 
2015 złożone w Wydziale Urbanistyki i Architektury UM-Sopot z 
wnioskiem o ich zatwierdzenie i wydanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę będzie podstawą do ubiegania się o uzy-
skanie środków fi nansowych.  

Jeszcze raz podkreślamy, że celem docieplenia budyn-
ków w połączeniu z modernizacją balkonów jest:
• poprawa stanu technicznego elewacji budynków,
• spełnienie norm izolacji termicznej,
• likwidacja przenikania wód opadowych do mieszkań,
• likwidacja mostków termicznych powodujących przemarzania, 

zawilgocenia i zagrzybienia ścian w mieszkaniach, 

Termomodernizacja elewacji budynków 
mieszkalnych osiedla „Przylesie” 

Praca nad dokumentacją techniczną Barbara Lechman 
i Piotr Kurdziel

• zwiększenie komfortu cieplnego dla mieszkańców,
• uzyskanie funkcjonalnej powierzchni balkonów.   

Wykonanie termomodernizacji budynków przy pozostawieniu 
konstrukcji obecnych balkonów mija się z celem, zaś zapropono-
wane rozwiązanie konstrukcyjne umożliwi w przyszłości nie tylko 
montaż ogniw fotowoltaicznych na elewacji i  pozyskanie energii 
elektrycznej ze światła słonecznego  lecz również nadanie bryle bu-
dynków nowoczesnego, estetycznego wyglądu. 

Barbara Lechman

Jakie są możliwe rozwiązania mają-
ce na celu pozyskanie ekologicznej 

energii z ziemi, powietrza i słońca?

Dla potrzeb dużych budynków jak nasze, pod 
uwagę mogą być brane dwie odmiany pomp cie-
pła: gruntowe i powietrzne. Praktycznie każdy z 
tych rodzajów OZE byłby do wykorzystania w na-
szych warunkach. Ostatecznie o wyborze konkret-
nego rozwiązania zadecydowały względy fi nansowe 
i organizacyjne.

Ponadto analizowaliśmy zastosowanie kolekto-
rów słonecznych w 2 odmianach w których nośni-
kiem energii jest nagrzany glikol i paneli fotowol-
taicznych wytwarzających bezpośrednio energię 
elektryczną.

Na Przylesiu w Sopocie od kilku lat wykorzysty-
wane jest z powodzeniem kilka źródeł energii odna-
wialnej poprawiających istotnie bilans energetyczny 
obiektów w których są zainstalowane. Mamy szansę 
jeszcze bardziej ten bilans energetyczny poprawić. 
Największą instalacją w tej chwili są kolektory sło-
neczne w Sanatorium Leśnik i tamtejsza gruntowa 
pompa cieplna. Na dachach 3 budynków wieloro-
dzinnych przy 23 Marca 100, 102, 106 funkcjonu-
je też prawie 60 kolektorów. Jeszcze do niedawana 
w przedszkolu im. J. Brzechwy funkcjonowała głę-
binowa pompa ciepła. Jest też kilka pomniejszych 
źródeł w obiektach prywatnych. 

PK

Odnawialne Źródła Energii - "OZE"

OZE w Sanatorium Leśnik na Przylesiu

Istniejąca instalacja OZE na Przylesiu
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Zadanie obejmuje zakup i montaż dziewięciu 
niezależnych od siebie zespołów instalacji fo-

towoltaicznych na dachach 9 budynków mieszkal-
nych XI kondygnacyjnych SM Przylesie w Sopo-
cie. Budynki Spółdzielni charakteryzują się bar-
dzo dobrymi warunkami nasłonecznienia, dzięki 
czemu wspomniane instalacje znacznie zwiększą 
niezależność energetyczną Spółdzielni. Lokaliza-
cja instalacji na dachach zapewnia też jej bezpie-
czeństwo przed ingerencją osób trzecich i elimi-
nuje kosztowną potrzebę dozoru.

Całość wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fo-
towoltaicznej będzie wykorzystywana na potrzeby własne do 
zasilania części wspólnych budynków, ogrzewanie wody użyt-
kowej oraz inne potrzeby własne nie związane z działalnością 
gospodarczą. Będzie to np. zasilanie kotłowni, wind, oświetle-
nia, hydroforni.

Budynki, z uwagi na dobry stan techniczny, nie wymagają 
prac wzmacniających. Dzięki dużej wysokości obiektów, nie 
będzie występowało zacienienie instalacji.

Zadanie składa się z 9 niezależnych instalacji: od ok. 19 kWp 
do 20 kWp. Instalacje wykonane będą w najnowszej technolo-
gii, wykorzystując dwukierunkowy przesył energii oraz magazyn 
energii w formie zasobników c.w.u. Nie będą zastosowane żadne 
akumulatory elektryczne. Zastosowane rozwiązania przewidują 
wykorzystanie paneli polikrystalicznych - charakteryzujących 

Jakie źródła energii odnawialnej 
planujemy wykorzystać w SM Przylesie?  

się najwyższą obecnie na rynku jakością i stosunkowo niewiel-
kim spadkiem mocy w skali roku - ok. 1 %. Zapewni to wysoką 
sprawność instalacji o długie bezawaryjne działanie.

Łącznie instalacje składać się będą z ok. 660 paneli fotowol-
taicznych o łącznej mocy prawie 167 kWp i rocznej produkcji 
energii elektrycznej ok. 150 MWh. 

Efekt ekologiczny montażu samej tylko instalacji fotowolta-
icznej to zmniejszenie emisji CO2 o ponad 115 Mg/rok.

Barbara Lechman

Przylesie w Sopocie

Wiemy, że nasza osiedlowa gazeta ze względu 
na atrakcyjność poruszanych tematów w for-

mie elektronicznej i papierowej tafi a do wielu in-
stytucji i przedsiębiorców w całej Polsce.

Korzystając z tego, zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
zagospodarowania bardzo atrakcyjnego obiektu położonego 
na Przylesiu, ok 1,5 km od Molo w Sopocie. Poszukujemy in-
westora który zaproponuje nam wykorzystanie tej budowli a 
najlepiej całego terenu o pow. 5 tys m2 po jej wyburzeniu na 

Stara kotłownia w Sopocie pod inwestycję

cele usługowe, medyczne lub około medyczne i opiekuńcze. 
Byłoby to  świetne uzupełnienie dla sąsiedniego Szpitala Reu-
matologicznego, Sanatorium Leśnik, przychodni lekarskiej i 
apteki oraz szpitala geriatrycznego. Z naszej strony zapewni-
my kameralne, atrakcyjne zasoby mieszkaniowe, położone w 
otoczeniu lasu a jednocześnie w bliskości centrum Sopotu. 
Nieruchomość posiada uchwalony miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Przylesie

Sergiusz Siłkowski

Stara kotłownia
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Członkowie Rady Nadzorcza SM Przylesie prze-
analizowali też zaproponowaną możliwość po-

mnożenia efektu energetycznego, tak niezbędne-
go nam dla ubiegania się o pozyskanie środków na 
dalszą modernizację elewacji wraz z przebudową 
balkonów. 

Zaplanowaliśmy wykorzystanie nie jednego a połączenie pra-
cy dwóch źródeł odnawialnych energii. W dniu oddania do skła-
du tego numeru gazety nie mamy jeszcze kompletu informacji 
dotyczących przedsięwzięcia, ale jego przewidywana opłacalność 
determinuje na tyle nasze działania, że możemy już teraz powie-
dzieć: we can make it! Zrobimy to!

Mało tego, że pomnożymy o 300% efekt energetyczny, który 
w sumie wyniesie nie jak przy samych panelach 150 MWh a osta-
tecznie ok. 450 MWh energii cieplnej.

Jak to możliwe? Wykorzystamy jedną z odmian pomp ciepła, 
a mianowicie powietrzne pompy ciepła. 

Jak najprościej wyjaśnić działanie powietrznej pompy ciepła? 
To taka odwrotność lodówki. Dostarczamy energię do sprężarki w 
wyniku czego chłodzone jest wnętrze lodówki, a medium zbędne 
- ciepło oddawane otoczeniu. Proszę sprawdzić! Lodówka z tyłu 
zachowuje się jak grzejnik.

Powietrzne pompy ciepła, które w naszym przypadku napędzane 
będą zasadniczo wytworzoną w panelach fotowoltaicznych energią 
elektryczną, czyli tą "zdobyczną" będą dla nas produkować ciepło 
z powietrza na podgrzanie wody użytkowej. Możliwe jest to nawet 
przy temperaturach ujemnych. Oczywiście, im wyższa tempera-
tura powietrza atmosferycznego, tym sprawność pompy większa. 
Chłód można też racjonalnie wykorzystać. Optymalnie gdybyśmy 
byli jeszcze bogatsi to ten chłód można by wykorzystać do chłodze-
nia latem mieszkań poprzez odwrotne działanie instalacji CO. Ale 
to na razie w naszym przypadku wirtualna możliwość.

Produkcja chłodu to nie fanaberia, a konieczność np. w wiel-
kich przeszklonych biurowcach, również w Polsce.

Na samej instalacji fotowoltaicznej 
nie skończy się! 

Oczywiście to nie wszystkie szczegóły tego rozwiązania. Jest 
jeszcze kilka nowinek i pomysłów jak zoptymalizować wykorzy-
stanie energii pozyskanej z zainstalowanych w naszej SM insta-
lacji OZE. 

Podkreślamy z całą stanowczością. Inwestycja w OZE to w na-
szym przypadku niezbędne narzędzie do dalszej pracy przy ter-
momodernizacji. Inwestycja w OZE nie spowoduje w żaden spo-
sób dodatkowego obciążenia naszych mieszkańców. Inwestycja to 
mało że musi na siebie zarobić. Ona ma zapracować bezpośred-
nio dla Mieszkańców i pośrednio umożliwić nam dalszą moder-
nizację budynków . 

Czy to możliwe?  Tak, to możliwe! Proszę zapytać o to Miesz-
kańców najbliższych budynków przy 23 Marca posiadających już 
od kilku lat kolektory na dachach swoich budynków.

Piotr Kurdziel

Wraz z gazetą otrzyma-
liście Państwo an-

kiety umożliwiające oce-
nę zasadności powstania 
przystanku autobusowe-
go na wysokości 23 Mar-
ca 77C / przy pawilonach 
/, oraz w sprawie wniosku 
o ustawienie w tym miej-
scu wiaty przystankowej 
wraz z ławką. 

Wiata ta miałaby chronić pa-
sażerów jadących do centrum 
miasta przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. 
Ankieta dostępna też będzie na 
stronie internetowej naszej Spół-
dzielni -  www.smprzylesie.pl.

Prezes Zarządu SM Przylesie 

Piotr Kurdziel

Ankieta dotycząca ustawienia wiaty autobusowej 
na przystanku obok pizzerii Margarita  

Nowy przystanek autobusowy Jak lobbowaliśmy za remontem ul. 23 Marca

Panele OZE w Sanatorium Leśnik na Przylesiu
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Z przyjemnością informuję, że moje wspólne sta-
rania z Panią Barbarą Lechman, przy wsparciu 

poprzedniej i obecnej Rady Nadzorczej oraz ak-
tywnych Mieszkańców, zaowocowały nominacją 
mojej skromnej osoby do tytułu "Człowieka Roku 
w Sopocie. Uzasadnieniem nominacji jest: dzia-
łalność na rzecz Przylesia w Sopocie i źródeł od-
nawialnych energii". Konkurs organizowany jest 
przez Redakcję Dziennika Batyckiego.

Odbieram to jako docenienie naszego dotychczasowego pro-
gramu szeroko pojętej modernizacji zasobów mieszkaniowych 
SM Przylesie i rewitalizacji całej dzielnicy. Dzięki Państwa po-
parciu wygrywałem już plebiscyt Dziennika Bałtyckiego  na Naj-
lepszego Radnego Roku w 2013r. Była to ocena przez wyborców 
mojej pracy w Radzie Miasta Sopotu, która przyniosła tylko w 
ciągu 4 lat pracy efekty m.in. w postaci remontu ulicy 23 Mar-
ca, dodatkowego przystanku autobusowego, budowy boiska, 
placów zabaw, siłowni na Przylesiu.

Takich zmian Przylesie nie przeszło przez kilkadziesiąt wcześ-
niejszych lat.

Do dnia 29 stycznia można głosować na moją osobę poprzez 
wysłanie sms o treści OS.8 na numer: 72355. Koszt sms wy-
nosi 2,46 zł. Sam fakt licznego poparcia przez Mieszkańców w 
tym konkursie daje mi olbrzymi mandat zaufania zauważany 
przez decydentów środków fi nansowych o które staramy się na 
modernizację osiedla. Za wszystkie głosy Serdecznie Dziękuję.

Piotr Kurdziel

Nominacja w konkursie 
na Osobowość roku 2015 !  

Piotr Kurdziel w działaniu na rzecz Przylesia

CO TO JEST 
BLACKAUT? 

jest to globalna awaria systemu 
energetycznego uniemożliwiająca 
dostawy energii do odbiorców. O 
takim zagrożeniu mówi się szcze-
gólnie w sytuacji intensywnego 
promieniowania słonecznego i wy-
sokich temperatur. Masowe użycie 
urządzeń klimatyzujących, chło-
dziarek może spowodować prze-
kroczenie krytycznych wartości 
podstawowych parametrów tech-
nicznych pracy systemu (częstotli-
wość, napięcie).  W konsekwencji 
automatyczne jego odłączenie się 
od sieci elektrowni i utratę napię-
cia na całym obszarze objętym za-
kłóceniem. A właśnie w tym czasie 
na Przylesiu będziemy produkować 
duże ilości własnej energii elek-
trycznej która zabezpieczy potrze-
by utrzymania sprawności urzą-
dzeń w częściach wspólnych nie-
ruchomości.   

PK

Wspólnie z Policją prosimy o 
ostrożność i nie wpuszcza-

nie do mieszkań osób nieznanych, 
bez potwierdzenia ich tożsamo-
ści. W ostatnich dniach zanotowa-
ne zostały zdarzenia będące skut-
kiem braku czujności czy rozsądku 
mieszkańca.

Naciągacze, oszuści
Oszuści wykorzystują różne techniki 

celem zmylenia lub osłabienia czujności 
mieszkańców.

Przed otworzeniem drzwi obcej osobie 
należy najpierw dokładnie dowiedzieć się 
o cel wizyty, zweryfi kować jej tożsamość 
i upoważnienie do reprezentowania ja-
kiejś instytucji. Zawsze można poprosić 
o wizytę w innym terminie po wcześniej-
szym upewnieniu się co do celu wizyty w 
siedzibie Spółdzielni Przylesie. Można to 
zrobić w godzinach pracy administracji 
telefonicznie pod numerami: 

58-551-29-21 
6000-43-643

Nasi konserwatorzy i pracownicy go-
spodarczy są Państwu znani. Dla uła-
twienia kontaktu przekażemy do każdego 
mieszkania kalendarze Przylesia na 2016r 
wraz z podstawowymi danymi kontakto-
wymi i alarmowymi.

Ewa Laskowska
Liliana Krzewińska-Gągała
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Sumaryczna energia słoneczna, jaka dociera 
do powierzchni poziomej ziemi w ciągu całego 

roku, wynosi od 600 kWh/m²/rok.W Skandynawii 
jest to 400 kWh/m²/rok do ponad 2500 kWh/m²/
rok w centralnej Afryce. 

W Polsce wynosi około 1100 kWh/m²/rok.
Z energii docierającej do powierzchni ziemi, około 0,1% jest 

wykorzystywane przez rośliny w procesie fotosyntezy. Zmaga-
zynowana w ten sposób energia jest źródłem zarówno żywno-
ści, jak i paliw kopalnych. 

Całkowita moc wykorzystywana przez ludzi stanowi ok. 
0,02% mocy promieniowania słonecznego. Szacuje się, że wszyst-
kie istniejące na Ziemi kopaliny energetyczne zawierają łącznie 
tyle energii, która odpowiada energii  jaka dociera ze Słońca do 
Ziemi zaledwie w ciągu 56 dni.

Wiele czynników wpływa na wydajność fotowoltaiki. Może-
my określić, że wydajność ta to średnio pomiędzy 850 do 1050 
kWh z jednego kWp instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość nieruchomości 
a system ten praktycznie nie potrzebuje przeglądów technicz-
nych. Żywotność takich systemów to przynajmniej 30 do 35 
lat. Instalacje fotowoltaiczne są przyjazne środowisku a ener-
gia słoneczna jest nie kończącym się źródłem energii w przeci-
wieństwie do kopalin.

Ciekawostki

Systemy fotowoltaiczne są mocno technologicznie rozwinię-
te i działają niezawodnie.

Nasz system na bieżąco będzie umożliwiał podgląd wydaj-
ności. Będziemy widzieli ile w danym momencie produkujemy 
energii wraz z tabelarycznymi zestawieniami uzysku energii na 
przestrzeni dowolnego okresu czasu.

Piotr Kurdziel

Prosimy parkując pojazdy na 
osiedlu stosować się do prze-

pisów i zasad logiki.

Zaparkowanie w miejscu niedozwolo-
nym wielokrotnie uniemożliwia nam od-
śnieżenie drogi dojazdowej do budynku. 
W konsekwencji może to spowodować np. 
niemożliwość dojazdu do budynku karetki 
po osobę chorą.

CAŁE OSIEDLE ZNAJDUJE 
SIĘ W OZNACZONEJ 

ZNAKAMI D40, D41 
STREFIE ZAMIESZKANIA, 

ZE WSZYSTKIMI TEGO 
KONSEKWENCJAMI 

DLA KIEROWCÓW 
NIESTOSUJĄCYCH SIĘ DO 

PRZEPISÓW 

Prawo o ruchu drogowym. Wszystkie 
drogi dojazdowe pod budynki i place ma-
newrowe przed klatkami schodowymi są 
drogami pożarowymi. Parkowanie dozwo-
lone jest wyłącznie w miejscach oznaczo-
nych znakiem "P".

Konserwatorzy SM Przylesie   

Zbigniew, Andrzej, Tadeusz        

Zima

Nieprawidłowe parkowanie

Przylesie od strony zachodniej
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Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
ul. 23 Marca 77c, 81-820 Sopot
tel. 58-551-29-21,tel./fax 58-551-69-89
e-mail: administracja@smprzylesie.pl

Hydraulik, awarie elektryczne: 600-043-640 - Zbigniew
Ślusarz: 600-043-641 - Andrzej
Domofony: 501-145-230, Krzysztof 
Pogotowie ciepłownicze: SM Przylesie 504-269-337

Skład i druk:
Baltox

www.baltox.pl
tel. 692 438 420

Rada Nadzorcza i Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie
Składa Mieszkańcom 
Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne.
Zdrowia, Spełnienia Marzeń, Realizacji Planów.
W Szczególności Życzymy Zrealizowania Naszych Wspólnych  
Zamierzeń Inwestycyjnych i Remontowych. 
Mamy Nadzieję że 2016r Będzie Obfi tował 
w Naszej Spółdzielni w Kolejne Sukcesy.

Życzenia Noworoczne Życzenia Noworoczne 
dla Mieszkańców Przylesia

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Przylesie    

Sergiusz Siłkowski

Słońce na Przylesiu pracuje też zimą

Przygotowywanie dachów pod fotowoltaikę

Można spotkać się z błędną opinią, 
że wykorzystanie energii słonecz-

nej w Polsce nie ma większego sensu, 
ponieważ „mamy za mało słońca”. 

Zasoby energii słonecznej w Polsce 
są prawie identyczne do istniejących w 
Niemczech, które są światowym liderem 
w produkcji elektryczności z energii słoń-
ca. Wynika to z położenia na takiej samej 
szerokości geografi cznej. Dla porówna-
nia w Wielkiej Brytanii, gdzie nasłonecz-
nienie jest nawet do 25% mniejsze niż w 
Polsce, zainstalowano w 2011 roku ponad 
1000 megawatów systemów fotowolta-
icznych. 

W przypadku fotowoltaiki temperatura 
powietrza nie ma znaczącego wpływu na 
wydajność. Chłodniejszy moduł fotowol-
taiczny wyprodukuje więcej energii elek-
trycznej niż nagrzany moduł oświetlony 
tym samym strumieniem światła. 

Przyjmuje się, że instalacja fotowolta-
iczna o mocy 1 kW w naszych warunkach 
jest w stanie wyprodukować około 1000 
kWh energii rocznie.   

Czy wystarczy słońca dla wszystkich chętnych?


