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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



Warszawa na drodze transformacji energetycznej

• w perspektywie do 2050 w wyniku transformacji energetycznej 

11 Twhe pochodzące z OZE może pokryć roczne potrzeby 

energetyczne Warszawy

• ok. 10% tej energii może pochodzić ze źródeł PV

• oznacza to potrzebę zbudowania instalacji PV o łącznej mocy 

ok. 1,1 GWp

Źródło: dr. inż. K.Bodzek, Trajektoria transformacyjna miksu energetycznego Warszawy



Warszawa na drodze transformacji energetycznej

• przykłady podane dalej zilustrują konkretne rozwiązania

• niektóre z nich istnieją, niektóre są w fazie przygotowania, inne 

czekają na decyzje o realizacji

• rośnie potencjał firm projektowych i wykonawczych

• na polskim rynku dostępne są wszystkie światowe technologie 

sektora PV



Warszawa na drodze transformacji energetycznej

typy (wzorce) instalacji

prosument indywidualny do 10 kWp

prosument zbiorowy 50 do 500 kWp

prosument przemysłowy 

(mały)
50 do 500 kWp

prosument przemysłowy 

(średni)
500 kWp do kilku MWp

instalacja gruntowa x do xx MWp



przykłady

• dom jednorodzinny

• mały budynek wielorodzinny - wspólnota mieszkaniowa

• duże osiedle  - kilkanaście budynków, spółdzielnia mieszkaniowa

• małe przedsiębiorstwo – piekarnia

• średnie przedsiębiorstwo – produkcja i magazyny

• teren po składowisku odpadów



dom jednorodzinny

• instalacja 3,12 kW

• realizacja 11.2016

• dofinansowanie m.st. Warszawy

• bezawaryjna eksploatacja i pokrycie 25% rocznego zużycia 

energii

• planowana rozbudowa do 10 kW przy zakupie EV i/lub 

magazynu energii

• 6 miesięcy oczekiwania na zmianę licznika (wykonano w maju 

2017)



dom jednorodzinny



dom jednorodzinny
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wspólnota mieszkaniowa

• roczne zużycie energii 74 MWh

• potencjał dachu do 50 kWp

• zużycie - autokonsumpcja (powierzchnie wspólne) i ew. 

nadwyżki na zasilanie wentylacji garażu (wspólnego z sąsiednim 

budynkiem biurowym)

• projekt aplikował o dofinansowanie z RPO WM 2016

• obecnie możliwa realizacja bez dofinansowania

• oczekiwanie na decyzję wspólnoty



wspólnota mieszkaniowa



wspólnota mieszkaniowa



spółdzielnia mieszkaniowa

• osiedle obejmujące 13 budynków (76 klatek schodowych w 

budynkach o zróżnicowanej wysokości)

• roczne zużycie energii 1,9 GWh (od 16,5 do 32 MWh na 1 klatkę 

schodową)

• brak zacieniania (poza wentylacją)

• możliwa instalacja do 499 kWp ( 76 klatek po 6,46 kWp)

• potencjał autokonsumpcji 26%

• konieczna modernizacja sieci w budynkach (zwłaszcza 

rozdzielnie i zabezpieczenia)



spółdzielnia mieszkaniowa



spółdzielnia mieszkaniowa



spółdzielnia mieszkaniowa



spółdzielnia mieszkaniowa



piekarnia

• specyfika produkcji – największe zużycie energii w nocy

• analiza profili: zużycie energii odniesione do potencjału PV 

• zwymiarowanie instalacji PV = 50 kW zgodne z dostępną 

powierzchnią dachu i profilem zużycia

• dostępna opcja prosumencka

• realizacja – od decyzji do wykonania do 4 tygodni (zależnie od 

dostępności komponentów i wykonawców), samo wykonanie w 

ciągu 1 tygodnia



piekarnia



piekarnia



piekarnia



średnia firma

• lokalne zapotrzebowanie do 6 MW mocy (dla 2 odbiorców z 

wspólną siecią SN)

• potencjał dachów do 2 MWp w PV

• optymalny wymiar instalacji 1,5 MWp (zapewnia niemal 100% 

autokonsumpcji)

• brak regulacji własności stacji transformatorowej między OSD i 

właścicielem nieruchomości 

• problemy z wydaniem decyzji o warunkach przyłączenia



średnia firma



średnia firma



średnia firma



teren zrekultywowany

• zrekultywowany teren po wysypisku śmieci o pow. ok 17 ha

• dostępność sieci SN w sąsiedztwie + przemysłowy odbiorca 

końcowy

• teren stanowi własność miasta i jest użytkowany przez spółkę 

komunalną (gospodarka odpadami)

• wykorzystanie potencjału zależy od decyzji spółki komunalnej i 

miasta oraz gestorów sieci/odbiorców końcowych



teren zrekultywowany



teren zrekultywowany



kontekst UE
opracowanie European Commission, Joint 

Research Centre, via Enrico Fermi 2749, 

21027 Ispra (VA), Italy

JRC Science Hub

https://ec.europa.eu/jrc

https://ec.europa.eu/jrc


kontekst globalny i UE

• na koniec 2019 na świecie będzie zainstalowane łącznie 

650 GWp mocy w instalacjach PV 

• ich produkcja pokryje 4% globalnego zapotrzebowania na 

energię

• 1/5 tej mocy zainstalowane jest w Europie i pokrywa 4,8% 

potrzeb energetycznych UE (117 GW na koniec 2018)

• instalacje PV w Polsce przekroczyły w tym roku 1 GW



kontekst UE

• aby osiągnąć cele 2050 UE musi dysponować w 2025 

mocą 630 GW a w roku 2050 mocą 1,94 TW w PV

• elektryfikacja transportu oznacza podwojenie tych wielkości

• fotowoltaika jest kluczową technologią w procesie 

dekarbonizacji 



podsumowanie

• dobry klimat dla fotowoltaiki należy w pełni 

wykorzystać

• miasto i jego instytucje, spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, właściciele domów, przedsiębiorcy i 

inwestorzy oraz OSD muszą zgodnie stanąć po 

jednej stronie, aby przełamywać bariery



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
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