
Elektrownie

węglowe czy słoneczne

Która przyszłość nas czeka?



Agenda
1. Jakie są koszty korzystania z energetyki węglowej?

2. Czy zmiana w ogóle jest możliwa?

3. Czy zmiana się opłaca?

4. Dlaczego koszty są tak wysokie?

5. Jak to działa?

6. Ile to kosztuje?



Koszty
korzystania z

prądu
Energetyka oparta o wydobycie i spalanie węgla

brunatnego



węgiel
 

 

 

 

 

 

źródło energii elektrycznej w Polsce



Wpływ na krajobraz



85 km2Nie zdatnych do
użytkowania.



157 701,859
ton/dzień

Grupa energetyczna Emisja CO2 dziennie w
TONACH

ZE PAK SA 19 446,739

TAURON 33 847,200

PGE 86 347,920

ENEA 18 060,000

  

SUMA: 157 701,859

PONAD 157 TYSIĘCY TON
DZIENNIE

EMITUJĄ POLSKIE
ELEKTROWNIE WĘGLOWE.



70%
WZROST CEN W 2018 ROKU



390~800 zł

= koszt konsumpcji MWh wynajętej z
elektrowni



Elektrownia Słoneczna

FAKTY



= własna moc
= własny prąd
= bezpieczna inwestycja
= wpływ na świat

ELEKTROWNIA
SŁONECZNA



SŁOŃCE

ŹRÓDŁO ENERGII WE WŁASNEJ ELEKTROWNI



WPŁYW NA
KRAJOBRAZ

Życie = roślinność, zwierzęta



WPŁYW NA
POWIETRZE

Zero emisji



WPŁYW NA
CZŁOWIEKA

Pozytywny



Czy to się
opłaca?

 



WŁASNA
ELEKTROWNIA

SŁONECZNA

VS.

ELEKTROWNIA
WĘGLOWA

= 165 ZŁ / MWh

 

 

 

= 540 zł MWh (i więcej)

 



= 3 x niższy koszt MWh165 zł



Kiedy to się
zwróci?

●To zależy od wzrostu cen energii



Cena stała

 



7% rocznie

 



12% rocznie

 



Finansowanie
zewnętrzne

Leasing – rata zbliżona do miesięcznych kosztów
energii + stały koszt dla firmy

 

Kredyt – rata zbliżona do miesięcznych kosztów
energii bez możliwości rozliczenia kosztów



Programy
wsparcia ●Program „Mój Prąd”

●Ulga termomodernizacyjna
●Program „Energia +”
●Odliczenia od podatku dla firm
●Dofinansowanie dla rolnictwa
●Programy regionalne



Program   „Mój
Prąd”

Obowiązuje do 18.12.2020r. Z możliwością
przedłużenia do wyczerpania środków

5000,00 zł dla gospodarstw domowych

Maksimum 50% całkowitej kwoty inwestycji

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kWp
do 10 kWp



Ulga
termomodernizacyjna Obowiązuje od 01.01.2019r. do 31.12.2025r.

Maksymalna kwota to 56 000,00 zł

Dotyczy wszystkich rozwiązań ekologicznych i
energooszczędnych dla gospodarstw domowych,
w tym:

- Ekologiczne systemy ogrzewania

- Termomodernizacja

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Fotowoltaika



Program „Energia
Plus”

Program dofinansowań dla przedsiębiorców

Minimalna kwota inwestycji to               1 000
000,00 zł

Obowiązek finansowania poprzez kredyt
bankowy



Odliczenie od podatku

Dla przedsiębiorców:

Przy finansowaniu gotówkowym w formie 10
letniej amortyzacji aktywów trwałych

Przy finansowaniu poprzez kredyt lub leasing
finansowy możliwość odliczenia wyłącznie
kwoty odsetek

Przy finansowaniu poprzez leasing operacyjny
możliwość odliczenia każdej pełnej raty dla
okresów od 4 do 8 lat.



Dofinansowanie dla
rolnictwa

Możliwość częściowego refinansowania 40-60%
kosztów instalacji fotowoltaicznej

Rozbudowana procedura umożliwiająca
skorzystanie z programu wyłącznie dużym
przedsiębiorstwom rolnym



Regionalne programy
wsparcia

Brak spójnej polityki dofinansowań

Finansowane z środków własnych lub
zewnętrznych gmin i powiatów

Rozmaite formy, zasady

Zdecydowana większość skierowana do
gospodarstw domowych



Ciemna strona
dofinansowań

Rynek fotowoltaiki jest zbyt prosty, aby był
bezpieczny, dlatego należy przyłożyć szczególnej
staranności, aby podejmować właściwe i bezpieczne
decyzje.
Największe zagrożenia to:

• Niepełnowartościowy sprzęt
• Nieoficjalne źródła dystrybucji
• Niestabilni kontrahenci



Ciemna strona
dofinansowań

 
Niepełnowartościowy sprzęt:
Przy olbrzymiej konkurencji na rynku część
sprzedawców elektrowni słonecznych importuje do
Polski używany sprzęt z Europy zachodniej.

• Gorsze parametry sprzętu
• Krótsza żywotność elektrowni
• „Papierowe gwarancje”
• Nieświadomość prawna



Ciemna strona
dofinansowań

Nieoficjalne źródło dystrybucji:
Przy olbrzymiej konkurencji na rynku część
sprzedawców elektrowni słonecznych importuje do
Polski sprzęt z pominięciem oficjalnych
dystrybutorów.

• Brak serwisu w Polsce i Europie
• Kilkukrotnie wydłużony okres reklamacji
• Formalności po stronie odbiorcy końcowego

 



Ciemna strona
dofinansowań

Niestabilni kontrahenci:
• 3 nowe firmy fotowoltaiczne dziennie
• Ponad 30% zamykanych firm fotowoltaicznych
• Niski poziom profesjonalizmu
• Wadliwe instalacje
• Brak opieki poinstalacyjnej

 
 



Mierz siły na zamiary
Każdy program dofinansowania powinien
przynieść pozytywne efekty.

Brak znajomości wszystkich czynników
mających wpływ na prawidłowe działanie
fotowoltaiki może nieść za sobą negatywne
konsekwencje.

Wielkim zagrożeniem są tak zwane „papierowe
gwarancje”.

Jednostki organizujące powinny współpracować
wyłącznie ze specjalistami.

 



        Dziękuję za uwagę


