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        30-552 Kraków 

        mail: biuro@voltika.com 

        tel: 12 307 20 79

PROGRAMY REGIONALNE  - DOFINANSOWANIE DLA TWOJEJ 

INWESTYCJI

        ul. Wielicka 25 

       Volitka S.P. z o.o 

      Dział biznesowy:

W ramach programu wsparcie będzie kierowane na działania poprawy efektywności 

energetycznej, których potencjał jest znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia 

emisji dwutlenku węgla. W dążeniu do wypełnienia celów polityki klimatycznej 

działania będą skierowane na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 

finalnym zużyciu energii oraz ziintegrowanie tych z rozwojem infrastruktury. 

Jednocześnie dodatkowym efektem będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej 

dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w tym głównie w obszarach miejskich

Audyt został wykonany na zlecenie samorządu terytorialnego zgodnie z potrzebami 

przedsięwzięcia gminnego dla programu dotacyjnego w ramach Regionalnego 

Prograu Operacyjnego.

Niniejszy projekt opracowano dla założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Odnawialnych Źródeł Energii zgodnie z założeniami Strategii Osi Priorytetowej 

REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Celem osi priorytetowej jest stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju w 

regionie uwzgledniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz 

sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne 

mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad 

ochrony środowiska. 

         tel: 533 963 834

         Marek Król

        Opiekun: Audytor:

tel: 530 714 117
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TWOJA MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

ZLECENIODAWCA:

Wykorzystanie nieograniczonych zasobów energetycznych słońca pozwala na 

uzyskanie bezpieczeństwa i niezależności. Jest to możliwe dzięki bezawaryjnym 

systemom fotowoltaicznym, które umożliwiają każdemu produkcję własnej energii. 

Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej oszczędzasz i jesteś przyjazny dla 

środowiska przez wiele lat.

Lokalizacja obiektu:

Audyt fotowoltaiczny Voltika S.P. z o.o. to dokument opisujący uwarunkowania techniczno-

ekonomiczne dla poniższej inwestycji, którego efektem jest dobór wielkości i rodzaju instalacji 

OZE optymalnej dla przedsięwzięcia zgodnie z zasadami budowlanymi i wymogami 

energetycznymi.

Nr projektu

Projekt:

Typ:

DANE BENEFICJENTA DOCELOWEGO



4,05

15

903

4000

11

3,5

kW AC
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System składa się z:

Prosument= PROducent + konSUMENT- podmiot wytwarzający energię elektryczną 

z OZE w mikroinstalacji w celu zużycia jej na potrzeby własne, niezwiązane z 

działalnością gospodarczą

PARAMETRY TECHNICZNE

Panele fotowoltaiczne:

Inwerter sieciowy:

Zabezpieczenia AC/DC:

Monitoring pracy systemu:

Informacje o systemie

Bilansowanie odbywa się między wytwórcą energii elektrycznej, a zakładem energetycznym 

zobowiązanym na podstawie umowy sprzedaży energii. Wedle Ustawy o OZE z dnia 1 lipca 

2016 r. sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej, wprowadzonej przez 

prosumenta do sieci elektroenergetycznej, wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej 

sieci, w stosunku ilościowym 1 do 0,8 (dla instalacji poniżej 10 kWp) oraz 1 do 0,7 (dla 

instalacji od 10 do 40 kWp). Prosument nie uiszcza opłat zmiennych dystrybucji, (zależnych od 

ilości zużytej energii), zostaną one pokryte przez sprzedawcę, ze środków otrzymanych ze 

sprzedaży 20%, bądź 30% energii otrzymanej od prosumenta. 

kWp

szt.

kWh/kWp

kWh/kWp

kW

kW

dobrane odpowiednio do mocy instalacji

podłączenie internetowe (jeśli dostępne)

(o mocy 260 do 280Wp/szt) przyjęto 270 Wp

o mocy 3,5 do 4,0

Moc instalacji

Ilość paneli

Roczny uzysk energii

Planowana roczna produkcja

Moc umowna obiektu

Moc inwertera [znamionowa]

Konstrukcja: system dedykowany do każdego rodzaju dachu



zł

kWh

kWp
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TWOJA MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

230Twoje obecne rachunki miesięcznie to

Kalkulacja

Wykres pokazujący Twoje zużycie energii elektrycznej oraz 

produkcję z instalacji fotowoltaicznej w ciągu roku

kWh4200
Twoja instalacja fotowoltaiczna pozwoli 

na wyprodukowanie rocznie około

4,20Instalacja jaką proponujemy to

4246Rocznie potrzebujesz około*

* do obliczeń przyjęto cenę energii elektrycznej 0,65 zł za kWh
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zł
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Koszt instalacji fotowoltaicznej

TWOJA MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Moc instalacji

Rynkowa cena instalacji

Wysokość dofinansowania

Oszczędności po 15 latach

Oszczędności po 20 latach

Twoja instalacja fotowoltaiczna zwróci się już po: 3,75 latach

13860

9240Twój koszt

4,2

23100

60%

** w przypadku uzyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 60%

* do obliczeń przyjęto cenę energii elektrycznej 0,65 zł za kWh; roczną degradacje paneli 0,6%; roczny wzrost cen 

energi 2,5%

Oszczędności po 1 roku

Oszczędności po 5 latach

Oszczędności po 10 latach

Procent dofinansowania

2402,40

12473,47

26167,73

41202,25

57708,22

Oszczędności z mikroinstalacji fotowoltaicznej*
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TWOJE OSZCZĘDNOŚCI Z INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ 

Nowy rachunek Oszczędności



m
2

lasów

litrów
31679,61 benzyny

m
3

34522,09 gazu

kg
94,65 NOx

kg 
27,46 pyłu PM10

kg
24,64 pyłu PM2,5
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EFEKT  EKOLOGICZNY

na zmniejszenie emisji  CO2 o : 

To oznacza zaoszczędzenie:

79199 kg w ciągu 25 lat! 

170277,89

Instalacja fotowoltaiczna w Twoim obiekcie pozwoli 



dorośli 2 dzieci 2

7

* przedstawione w tabeli wartości są szacunkowe - obliczenia sporządzono w oparciu o założenia: panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 

o mocy 280Wp szt. I powierzchni 1,6 m2 brutto, nasłonecznienie roczne 1000kWh/m2; temperatura ciepłej wody użytkowej 45°C, 

podgrzewanej od 10°C; 

Zabezpieczenia po stronie DC [szt]

Sterownik oraz grzałka stałoprądowa 1,5 kW

Zasobnik 300L (opcjonalnie)

Cena instalacji 

południe

6

1,68

1

1

1

1

około 8900 zł brutto

Dobór instalacji podgrzewania ciepłej wody prądem stałym*

SYSTEM PODGRZEWANIA WODY PRĄDEM STAŁYM

Tabela

Ilość osób w gospodarstwie domowym:

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę

Orientacja paneli

Ilość paneli o mocy 280 Wp [szt]

średnie zużycie (50l/d)

Twoja instalacja podgrzewania ciepłej wody

Dzięki połączeniu paneli fotowoltaicznych, grzałki stałoprądowej oraz zbiornika istnieje 

możliwość podgrzewania ciepłej wody wykorzystując energię słoneczną. W ten sposób 

wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest bezpośrednio ogrzewając wodę 

którą wykorzystujemy na potrzeby własne, obniżając koszty korzystania z ciepłej wody 

użytkowej.  

Całkowita moc instalacji [kWp] 

Okablowanie i wtyki stałoprądowe [szt]
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Sterownik [szt] 1

Komplet czujników temperatury [szt] 1

Zasobnik [szacunkowo] 150 L

* przedstawione w tabeli wartości są szacunkowe - obliczenia sporządzono w oparciu o założenia: kolekotr płaski o 

powierzchni brutto 2m2, nasłonecznienie roczne 1000kWh/m2; temperatura ciepłej wody użytkowej 45°C, podgrzewanej od 

10°C; 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne wytwarzają ciepło głównie dla potrzeb ogrzewania wody 

użytkowej w budynku. Padające na kolektory słoneczne promieniowanie 

bezpośrednie, rozproszone i odbite ogrzewa absorber. Absorber przekazuje ciepło 

przepływającej przez kolektor cieczy (woda, glikol). Ogrzana ciecz dociera do 

zasobnika gdzie ogrzewa C.W.U. 

Tabela

Dobór instalacji kolektorowej*

Ilość osób w gospodarstwie domowym:

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę średnie zużycie (50l/d)

Orientacja paneli południe

Twoja instalacja podgrzewania ciepłej wody

Szacowana ilość kolektorów słonecznych 2

Powierzchnia potrzebna do montażu około 4 m2

Grupa pompowa oraz naczynie wzbiorcze [szt] 1
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* przedstawione w tabeli wartości są szacunkowe - obliczenia sporządzono w oparciu o założenia: minimalna temperatura 

zewnętrzna  -34st, temperatura wewnątrz budynku 20st, technologia budowy: grawitacja przy standardzie n<0,25 

W/m2K;współczynnik uzysku ciepła 20%; cena energii elektrycznej 0,65 zł/kWh

Rodzaj pompy ciepła

Zapotrzebowanie na energię w ciągu roku

Moc pomy ciepła

Szacunkowy koszty energii elektrycznej na rok

typ powietrze/woda

17200kWh

około 10 kW

3 358 zł

Dobór pompy ciepła dla Twojego budynku*

Ilość osób w gospodarstwie domowym:

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę średnie zużycie (50l/d)

Powierzchnia użytkowa 

Ogrzewanie podłogowe

Moc umowna

150-200 m2

Tabela

14kW

Proponowana pompa ciepła odpowiadająca Twoim wymaganiom

Lokalizacja Przykładowa 6, 34-604 Aleksandrów

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym pobierającym określoną ilość energii z 

dolnego źródła ciepła (grunt lub powietrze) i za pomocą procesów termodynamicznych 

energia przekazywana jest do instalacji grzewczej budynku. Dzięki procesom jakim 

poddawany jest czynnik roboczy (sprężanie, rozprężanie) zachodzące zmiany ciśnienia 

i temperatury pozwalają uzyskać temperaturę odpowiednią do ogrzewania budynku lub 

ogrzewania wody.

POMPY CIEPŁA -TWOJE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY

tak
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Instalacje fotowoltaiczne są niezawodne i bezpieczne

Zimą gdy świeci słońce należy odsłaniać okna i zasłony, pozwoli to na uzyskanie sporych zysków 

słonecznych w nasłonecznionej części budynku.

Wybierając sprzęt AGD należy zwracać uwagę na etykietę energetyczną od producenta. Kupując 

enegrooszczędne urządzenia można zaoszczędzić sporo energii.

Stosowanie żarówek energooszczędnych (tam gdzie jest to możliwe), LED o długiej żywotności 

również przyniesie duże oszczędności

PODSUMOWANIE

Szczególną uwagę należy zwrócić na grzejniki. Gdy są zabudowane lub osłonięte przez długie 

zasłony bądź meble, blokują przepływ i cyrkulację powietrza ograniczając efektywność 

ogrewania.

Dzięki instalacji generujemy wysokie oszczędności, wykorzystanie własne energii oraz system 

opustów pozwala na maksymalne obniżenie rachunków za energię elektryczną

Dzięki energii elektrycznej produkowanej z instalacji fotowoltaicznej stajemy się niezależni, nie musimy 

kupować drogiej energii z sieci krajowej

Są przyjazne dla środowiska, pozwalają na produkcję energii elektrycznej bez emisji gazów 

cieplarnianych

Instalacja jest łatwa w utrzymaniu, dzięki prostocie systemu staje się on praktycznie bezobsługowy. 

Zaletą są również długie okresy gwarancji na uzysk energetyczny – np. dla paneli fotowoltaicznych do 

25 lat.

EKO RADY

Bardzo ważnym czynnikiem jest ogrzewanie w budynku, gdy Twój dom jest odpowiednio ocieplony 

można oszczędzać, ogrzewanie pomieszczeń jest wtedy najnardziej efektywne.

Priorytetem jest szczelność okien i drzwi wejściowych, przez które może uciekać nawet 30% 

ciepła. Ogrzewanie staje się wówczas mało efektywne i kosztowne.


