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przesłanie

Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak 
wyobraźni, niekończące się 

współzawodnictwo, brak odpowiedzialności 
sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który 

można ciąć na kawałki, używać i niszczyć.

z wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk



FVe - integrator rozwiązań PV

FV Energia - integrator projektów fotowoltaicznych w 
Polsce dla końcowych odbiorców energii, deweloperów 

oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.



nasza misja

wspieranie transformacji polskiego rynku 
energetycznego poprzez wdrażanie skalowalnych 

rozwiązań fotowoltaicznych.



plan spotkania

 wprowadzenie do fotowoltaiki (historia i współczesność)
 rosnąca popularność PV i jej skutki
 dochodzenie do decyzji o instalacji
 proces inwestycyjny
 eksploatacja
 opłacalność, źródła finansowania



historia PV

z laboratorium w kosmos

z kosmosu na dachy i pola









źródło: wyborcza.pl



żródło:https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html

https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html


kontekst UE

 globalny potencjał PV na koniec 2019 wyniósł 650 GW 
 produkcja pokrywa 4% globalnego zapotrzebowania na 

energię
 23% mocy zainstalowane jest w Europie i pokrywa 4,8% 

potrzeb energetycznych UE (518 GW na koniec 2018)
 moc instalacji PV w Polsce przekroczyła na koniec 

roku 2019 1,3 GW (wzrost o 158% do roku 2018)



popularność PV przyczyny:
 system aukcyjny dla instalacji do 1 MW – od 2016 do 2019 

w aukcjach przyjęto 1.749 ofert
 zwiększenie limitu prosumenckiego do 50 kW i 

rozszerzenie katalogu prosumentów
 program Energia Plus – dofinansowanie 5.000 zł
 podatkowa ulga termomodernizacyjna
 wzrost cen energii (zrealizowany i spodziewany)

popularność PV



popularność PV skutki:

 duże zapotrzebowanie na usługi instalatorów (dobrzy 
podnoszą ceny, pojawiają się firmy bez 
doświadczenia, które uczą się na błędach na koszt klienta)

 zwiększona dostępność komponentów na rynku lokalnym
 konkurencja dostawców urządzeń

popularność PV



dochodzenie do decyzji

 analiza zużycia i kosztów energii

 planowane inwestycje energochłonne (klimatyzacja, pompa 
ciepła, inne urządzenia)

 analiza możliwości budowy instalacji 
(dach, teren, zacienianie, wytrzymałość)

 wymóg umowy kompleksowej



źródło: http://cena-pradu.pl/tabela.html







proces inwestycyjny

prostota – nie jest konieczne pozwolenie na budowę

potrzeby możliwości



proces inwestycyjny
 znaczenie wyboru projektanta/wykonawcy

 koncepcja z uwzględnieniem układu dachu (terenu) i 
zacieniania

 dobór komponentów instalacji

 wykonawstwo i nadzór

 bezpieczeństwo (odgrom i ppoż.)

 odbiory (dokumentacja powykonawcza)

 zgłoszenie instalacji do OSD



eksploatacja
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eksploatacja
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eksploatacja

2017 2018 2019
1 51,88            42,07              25,91             (9,81)         -18,9% (16,16)           -62,4%
2 89,70            88,62              112,16           (1,08)         -1,2% 23,54             21,0%
3 204,41          201,93            191,75           (2,48)         -1,2% (10,18)           -5,3%
4 291,78          396,50            401,05           104,72       35,9% 4,55                1,1%
5 458,61          476,54            336,53           17,93         3,9% (140,01)         -41,6%
6 467,30          425,19            500,09           (42,11)       -9,0% 74,90             15,0%
7 423,35          398,66            390,37           (24,69)       -5,8% (8,29)             -2,1%
8 405,53          393,75            387,91           (11,78)       -2,9% (5,84)             -1,5%
9 190,22          290,05            249,31           99,83         52,5% (40,74)           -16,3%
10 124,02          170,89            164,63           46,87         37,8% (6,26)             -3,8%
11 53,43            55,50              48,77             2,07           3,9% (6,73)             -13,8%
12 31,34            18,70              29,88             (12,64)       -40,3% 11,18             37,4%

2 791,57      2 958,40        2 838,36       166,83       6,0% (120,04)         -4,2%

 1 kWp 894,73         948,21           909,73          

zmiana 18/17
kWh

zmiana 19/18


2017_2019

				kWh

				2017		2018		2019		zmiana 18/17				zmiana 19/18

		1		51.88		42.07		25.91		(9.81)		-18.9%		(16.16)		-62.4%

		2		89.70		88.62		112.16		(1.08)		-1.2%		23.54		21.0%

		3		204.41		201.93		191.75		(2.48)		-1.2%		(10.18)		-5.3%

		4		291.78		396.50		401.05		104.72		35.9%		4.55		1.1%

		5		458.61		476.54		336.53		17.93		3.9%		(140.01)		-41.6%

		6		467.30		425.19		500.09		(42.11)		-9.0%		74.90		15.0%

		7		423.35		398.66		390.37		(24.69)		-5.8%		(8.29)		-2.1%

		8		405.53		393.75		387.91		(11.78)		-2.9%		(5.84)		-1.5%

		9		190.22		290.05		249.31		99.83		52.5%		(40.74)		-16.3%

		10		124.02		170.89		164.63		46.87		37.8%		(6.26)		-3.8%

		11		53.43		55.50		48.77		2.07		3.9%		(6.73)		-13.8%

		12		31.34		18.70		29.88		(12.64)		-40.3%		11.18		37.4%

				2,791.57		2,958.40		2,838.36		166.83		6.0%		(120.04)		-4.2%

		na 1 kWp		894.73		948.21		909.73

		wartość energii wytworzonej		1,563.28 zł		1,656.70 zł		1,589.48 zł



energia wytworzona [kWh]

2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	51.879999999999995	89.699999999999989	204.41000000000003	291.77999999999986	458.61000000000007	467.2999999999999	423.35000000000008	405.53000000000003	190.21999999999991	124.01999999999997	53.430000000000007	31.340000000000003	2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	42.069999999999993	88.61999999999999	201.93000000000009	396.49999999999994	476.53999999999996	425.18999999999994	398.65999999999991	393.74999999999994	290.05	170.89	55.5	18.7	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	25.91	112.16000000000001	191.75000000000003	401.04999999999995	336.53	500.09000000000009	390.36999999999995	387.91	249.31	164.63000000000002	48.769999999999996	29.88	









05.2019_05.2018



				May-18		476.54				May-19		336.53				różnica		-140.01 
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eksploatacja



eksploatacja

 monitoring przez internet
 podgląd pracy instalacji na 

komputerze, smartfonie, tablecie
 raporty wysyłane automatycznie na adres e-mail
 przeglądy, pomiary, mycie modułów



nasłonecznienie

 w Polsce 1 kW mocy 
zainstalowanej w PV 
produkuje 1 MWh energii

 85% energii powstaje od 
kwietnia do października



koszt instalacji
 1 kWp = 3.500 – 4.000 zł (netto)
 1 kWp = 3.780 – 4.320 zł (brutto, VAT 8%)
 1 kWp = 4.305 – 4.920 zł (brutto, VAT 23%, firma odlicza)
 ok. 50% to wartość modułów
 żywotność instalacji 25 lat i dłużej
 falowniki mogą wymagać w tym czasie wymiany (dostępne 

są opcje przedłużenia gwarancji do 15 lat)



rentowność
Założenia:

Koszt 1 kW 4.000 zł
Moc 10 kW
Roczna produkcja 10 MWh
Cena energii 600 zł/MWh
Spadek wydajności kompensowany 
wzrostem cen energii
Bez dotacji i odliczeń podatkowych
50% energii zużywane na potrzeby 
własne i 50% oddawane do sieci 
(OSD rozlicza 80% wartości tej 
energii) 

rok wydatek oszczędność zwrot od OSD saldo
1 40 000,00 zł- 3 000,00 zł  2 400,00 zł   34 600,00 zł- 
2 3 000,00 zł  2 400,00 zł   29 200,00 zł- 
3 3 000,00 zł  2 400,00 zł   23 800,00 zł- 
4 3 000,00 zł  2 400,00 zł   18 400,00 zł- 
5 3 000,00 zł  2 400,00 zł   13 000,00 zł- 
6 3 000,00 zł  2 400,00 zł   7 600,00 zł-   
7 3 000,00 zł  2 400,00 zł   2 200,00 zł-   
8 3 000,00 zł  2 400,00 zł   3 200,00 zł   
9 3 000,00 zł  2 400,00 zł   8 600,00 zł   

10 3 000,00 zł  2 400,00 zł   14 000,00 zł 


Arkusz1

		rok		wydatek		oszczędność		zwrot od OSD		saldo

		1		-   40,000.00 zł		3,000.00 zł		2,400.00 zł		-   34,600.00 zł

		2				3,000.00 zł		2,400.00 zł		-   29,200.00 zł

		3				3,000.00 zł		2,400.00 zł		-   23,800.00 zł

		4				3,000.00 zł		2,400.00 zł		-   18,400.00 zł

		5				3,000.00 zł		2,400.00 zł		-   13,000.00 zł

		6				3,000.00 zł		2,400.00 zł		-   7,600.00 zł

		7				3,000.00 zł		2,400.00 zł		-   2,200.00 zł

		8				3,000.00 zł		2,400.00 zł		3,200.00 zł

		9				3,000.00 zł		2,400.00 zł		8,600.00 zł

		10				3,000.00 zł		2,400.00 zł		14,000.00 zł







rentowność



finansowanie
 dotacja z programu Mój Prąd i ulga podatkowa skracają 

okres zwrotu inwestycji – rachunek należy przeprowadzić 
dla indywidualnego domowego budżetu

 kilka banków i WFOŚiGW udzielają pożyczek na PV
 pożyczki WFOŚiGW mają preferencyjne oprocentowanie i 

mogą być w części umorzone
 dotacje z RPO raczej nie będą już dostępne
 ARiMR 



korzyści środowiskowe

 instalacja PV minimalizuje emisje  CO2 

 1 MWh energii z PV to 0,8 t unikniętej emisji CO2

 instalacja 10 kW zaciera ślad węglowy przypadający 
statystycznie na 1 mieszkańca Polski



podsumowanie
TAK NIE

Dostępność sprawdzonych 
technologii

Za kilka lat będą dostępne 
bardziej wydajne panele

Trwałość instalacji i prostota 
obsługi

Ryzyka związane z 
eksploatacją

Rosnące ceny energii Koszt instalacji może 
spadać w kolejnych latach

Mechanizmy wsparcia 
finansowego

Odpowiedzialność za 
środowisko



zakończenie

Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby 
świat był żywą, nieustannie stawającą się na 

naszych oczach jednością, a my jego –
jednocześnie małą i potężną – częścią.

z wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk



kontakt

Piotr Brożyna | prezes
piotr@fvenergia.pl

+48 602 260 726


	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Slajd numer 30
	Slajd numer 31
	Slajd numer 32
	Slajd numer 33
	Slajd numer 34

