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Finansowanie własne źródła OZE czy lokaty ?
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Finansowanie własne – inflacja a lokaty
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Finansowanie kredytowe
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Inwestycja we własne źródło 

Zalety:
• Obniżenie kosztów utrzymania 
• Zwiększenie wartości nieruchomości
• Bezpieczeństwo energetyczne

Modele finansowania:
1) samofinansowanie bez uwzględnienia kosztów pieniądza w 

czasie
2) finansowanie kredytowe:

• udział własny w wysokości 30%, 
• 10-cio letni okres kredytowania, 
• jednorazowa prowizja w wysokości 3%,
• spłata kredytu w stałych ratach przy oprocentowaniu 

wynoszącym 5%  rocznie
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PV: OK1 – jednorodzinne budownictwo mieszkalne

założenia

• fotowoltaika
• koszt 4500 PLN/kW
• produkcja 0,9 MWh rocznie
• autokonsumpcja 30%
• trwałość: 25 lat
• koszt zakupu energii elektrycznej z sieci:

• 600 PLN/MWh – koszt obecny
• 800 PLN/MWh – węglowo-gazowy miks energetyczny 
• 1000 PLN/MWh – jądrowo-gazowo-węglowy miks energetyczny 

• net-metering:
• WNM = 1,0
• WNM = 0,8
• WNM = 0,7
• wariant pesymistyczny WNM = 0, sprzedaż nadwyżek po cenie 

hurtowej 
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PV: OK1 - koszty krańcowe energii elektrycznej
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PV: OK2 – budownictwo mieszkalne wielorodzinne 
założenia

• własna sieć nN, spółdzielnia w roli integratora
• fotowoltaika
• koszt inwestycyjny instalacji pv 4000 PLN/kW
• produkcja 0,9 MWh/kW rocznie
• autokonsumpcja 30%
• trwałość: 25 lat
• obecny koszt zakupu energii elektrycznej dla odbiorcy 600 PLN/MWh
• koszt zakupu energii elektrycznej z sieci po przekształceniu się spółdzielni w 

integratora:
• 500 PLN/MWh – obecnie (taryfa B)
• 700 PLN/MWh – węglowo-gazowy miks energetyczny 
• 850 PLN/MWh – jądrowo-gazowo-węglowy miks energetyczny 

• net-metering:
• WNM = 1,0; 0,8; 0,7
• wariant pesymistyczny WNM = 0, sprzedaż nadwyżek po cenie hurtowej 
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PV: OK2 – koszty krańcowe energii elektrycznej
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PV+KG: OK2
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PV+KG: OK2 – budownictwo mieszkalne 
wielorodzinne założenia
• Własna sieć nN, spółdzielnia w roli integratora
• Koszt inwestycyjny instalacji PV 4000 PLN/kW
• System kogeneracji gazowej

• koszt inwestycyjny  5 tys. PLN/kW (remont kapitalny jednostki 
napędowej po każdych 7 latach pracy silnika i wymiana w 12 roku pracy) 
dla mocy elektrycznej 40 kW i cieplnej 80 kW

• czas pracy 4000 godzin rocznie, 
• roczna wydajność 4 MWh energii elektrycznej oraz 8 MWh ciepła na 1 

kW mocy podstawowej
• koszt zakupu paliwa (gazu ziemnego bądź LPG) łącznie z kosztem 

serwisowania instalacji w wysokości 650 PLN/MWhe
• cena jednostkowa ciepła 150 PLN/MWh

• Miks energetyczny: 
• PV o mocy 0,5 kW oraz KG o czasie pracy 4000 godzin rocznie i mocy 

0,124 kWe na 1 MWh rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. 
• 40% energii z PV oraz 100%  energii z KG na bieżąco zużyte przez odbiorców 

wewnątrz osłony kontrolnej OK2.
• 75% ciepła dostarczanego przez KG zostanie wykorzystanie na potrzeby 

ogrzewania budynków i c.w.u. 
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PV+KG: OK2 - koszty krańcowe energii elektrycznej
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Mikrobiogazownia założenia

• Koszt całkowity = koszt inwestycyjny + koszt obsługi + koszt biomasy – koszty 
uniknięte zakupu ciepła

• Moc 20-30 kW
• Koszt inwestycyjny 40 000 PLN/kW, uwzględnia:

• remont kapitalny silnika po każdych 5 latach pracy,
• wymianę silnika w 8 i 16 roku pracy

• Koszt biomasy oraz obsługi serwisowej 24-56 tys. PLN rocznie, 
co daje 150-350 PLN/MWh; 
uwzględniono zagospodarowanie ciepła w cenie 150 PLN/MWh

• Wydajność:
• energia elektryczna 8 MWh/kW
• ciepło 16 MWh/kW

• Trwałość: 25 lat z uwzględnieniem remontów i wymian silnika
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OK2 – obszary wiejskie, koszty krańcowe energii 
elektrycznej

Miks energetyczny:
1) biogazownia 0,124 kW/MWh zapotrzebowania na energię
2-5) biogazownia 0,083 kW/MWh, 

fotowoltaika 0,4 kW/MWh zapotrzebowania na energię
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OK2 – obszary wiejskie, koszty uniknięte

Miks energetyczny:
1) biogazownia 0,124 kW/MWh zapotrzebowania na energię
2-5) biogazownia 0,083 kW/MWh, 

fotowoltaika 0,4 kW/MWh zapotrzebowania na energię



Wnioski końcowe

• Przedstawione obliczenia są wskazówką, nie zastąpią analizy inwestycyjnej 
danego przedsięwzięcia, jednak potwierdzają opłacalność OZE

• W dłuższym okresie należy przewidywać:

• spadek cen dóbr inwestycyjnych energetyki OZE

• wzrost cen dóbr inwestycyjnych dla paliw kopalnych (słaba presja na 
rozwój technologii energetyki paliw kopalnych, rosnące wymagania 
środowiskowe)

• Uwzględniając poziom inflacji, stopy procentowe, podatek od zysków 
kapitałowych, inwestycja ze środków własnych prosumenta może być 
atrakcyjną alternatywą

• Spółdzielnie energetyczne na obszarach miejskich, działające w roli 
lokalnych integratorów, posiadają szczególnie wysoki potencjał rozwoju

• Energetyka OZE może stać się dużym atutem obszarów wiejskich



Rekomendacje

• Obszary miejskie:

• tworzenie lokalnych mikrosieci w obrębie węzłowych osłon OK2 
zarządzanych przez niezależnych operatorów OHT

• instalacja dachowych instalacji PV

• zamiana tradycyjnych kotłowni na systemy kogeneracji

• Obszary wiejskie:

• rozwój energetyki prosumenckiej

• rozwój biogazowni przy gospodarstwach rolnych

• tworzenie wirtualnych elektrowni i lokalnych mikrosieci w obrębie 
wirtualnych osłon OK2 zarządzanych przez niezależnych operatorów 
OHT


