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Agenda 

• Kim jesteśmy i co robimy? 
• Jak to działa i co nam daje przyłączenie do 

sieci? 
• Procedura przyłączenia mikroinstalacji. 
• Standardy przyłączenia.  
• Rzeczywistość i problemy z nią związane. 



Bison Energy Sp. z o.o. to 
firma z woj. mazowieckiego, 
która powstała w 2014 roku  
i działa na terenie całego 
kraju. Nasza siedziba mieści 
się 20 km od Warszawy, dzięki 
czemu większość naszych 
systemów wykonujemy 
właśnie tutaj.  
 

Kim jesteśmy i co robimy? 



Kim jesteśmy i co robimy? 

Wykonaliśmy i uruchomiliśmy kilkaset mikroinstalacji 



Instalacja 13,16 kWp dla WWF Polska 

Kim jesteśmy i co robimy? 



Segmenty w Warszawie 25 kWp 

Kim jesteśmy i co robimy? 



Kim jesteśmy i co robimy? 

I miejsce - referencja roku 2018 wybrana 
na Konferencji Partnerów Serwisowych 

firmy Fronius 



I miejsce - referencja roku 2019 wybrana 
na Konferencji Partnerów Serwisowych 

firmy Fronius 

Kim jesteśmy i co robimy? 



1. Moduły fotowoltaiczne. 
2. Inwerter solarny – zamienia prąd stały na sieciowy prąd 

przemienny. 
3. Domowe odbiorniki energii elektrycznej. 
4. Dwukierunkowy licznik energii elektrycznej. 
5. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 

Jak to działa i co nam daje przyłączenie do sieci?   



Jak to działa i co nam daje przyłączenie do sieci?   



Jak to działa i co nam daje przyłączenie do sieci?   

• prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający 
energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na 
własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku 
odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w 
gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej 
działalności gospodarczej 

 
• mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW 
 

 
Źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późn. 
zmianami. 



Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
w mikroinstalacji, będący prosumentem energii odnawialnej, 
przedsiębiorcą -  informuje operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona 
mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji 
przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii 
użytego w tej mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej 
mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem 
planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.  

 
Źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późn. 
zmianami. 

 

Procedura przyłączenia mikroinstalacji 



Należy przygotować dokumentację zgłoszeniową zgodną  
z wymogami dystrybutora energii na danym regionie - 
najczęściej wymagane dokumenty: 
• formularz/wniosek zgłoszeniowy, 
• schemat instalacji,  
• karty katalogowe podzespołów,  
• certyfikaty i deklaracje zgodności, 
• oświadczenia. 

Procedura przyłączenia mikroinstalacji 

Uprawnienia: Certyfikat UDT lub świadectwo kwalifikacyjne 
eksploatacji lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie elektrycznym. 



Procedura przyłączenia mikroinstalacji 

Wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej 

Przygotowanie 
dokumentacji 
zgłoszeniowej 

Zgłoszenie na 30 dni 
przed planowanym 

przyłączeniem 
mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej 

Najpóźniej 31 dnia 
cieszymy się z instalacji 

fotowoltaicznej 
produkującej energię ze 

słońca 



Standardy przyłączenia  



Standardy przyłączenia  



Standardy przyłączenia  



Czy procedury przyłączeń  
wewnątrz jednego operatora sieci 

dystrybucyjnej 
(PGE, Tauron, ENERGA, Enea, Innogy)  

mogą być różne?  

Standardy przyłączenia  



Rzeczywistość i problemy z nią związane 

• nieprecyzyjne przepisy 
• biurokracja 
• brak decyzyjności 
• brak obiegu dokumentów 
• brak przeszkolenia 
• brak znajomości obowiązujących 

przepisów 



Rzeczywistość i problemy z nią związane 

Zmieniony 
sprzedawca energii. 

Znikający wykonawca i 
zmiana przepisów. 



Uszkodzony  
falownik/inwerter 

solarny 

Rzeczywistość i problemy z nią związane 



• już dziś zgłoszenie mikroinstalacji odbywa się na 
uproszczonych zasadach, 

• definicja prosumenta została poszerzona, 
• brak jednolitych dokumentów i harmonogramu utrudnia 

przyłączanie mikroinstalacji, 
• opóźnienia w przyłączeniu instalacji do systemu to strata 

realnych korzyści z produkcji energii, 
• strach przed monopolem zakładów energetycznych 

paraliżuje inwestorów, 
• brak przeszkolonej kadry może doprowadzić do uszkodzenia 

instalacji fotowoltaicznej,  
• w exposé Premiera pojawiło się hasło dotyczące powołania 

Pełnomocnika ds. OZE 
 

Podsumowanie 



Zapraszamy do kontaktu 

www.bisonenergy.pl 
biuro@bisonenergy.pl Bison Energy Sp. z o.o. 

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka 
tel. 572 372 372 
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