


Prezentacja firmy

Firma RAWICOM istnieje na rynku od 2006 roku.
Jesteśmy jedną z niewielu firm, z bogatym doświadczeniem w
kompleksowej budowie instalacji fotowoltaicznych, ze 100%
polskim kapitałem.
Dysponujemy grupą fachowców, posiadających najwyższe
kwalifikacje oraz wiedzę do budowy systemów sieci, montażu i
instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
MISJA FIRMY
• promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
• obniżanie emisji dwutlenku węgla w atmosferze,
• budowa ekologicznej infrastruktury energetycznej,
• rozpropagowanie fotowoltaiki jako formy inwestycji.



Zasada działania paneli
fotowoltaicznych polega na tym,
że ogniwa fotowoltaiczne, z
których złożone są panele
zamieniają energię słoneczną w
energię elektryczną. Panele
fotowoltaiczne produkują prąd
stały, więc aby korzystać z
energii elektrycznej musimy
zainstalować falownik (inwerter),
który zmieni prąd stały paneli
fotowoltaicznych na prąd
zmienny.

Co to jest fotowoltaika?



Zalety fotowoltaiki

Oszczędność na rachunku

Minimalna biurokracja

Niewyczerpalne Źródło Energii 

Brak zanieczyszczenia środowiska



Samochód ładowany bezpośrednio z paneli PV!



Analiza ekonomiczna

Przeprowadzimy przykładową analizę
ekonomiczną instalacji fotowoltaicznej w
oparciu o zasady zawarte w znowelizowanej
ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii w
celu generacji własnej energii elektrycznej.

Instalacja pomoże państwu obniżyć rachunki
za energię elektryczną przez kolejne 30 lat!



Założenia

Rozpatrywana instalacja o parametrach:

Koszt średniego zużycia energii w miesiącu: 500 zł

Koszt energii 1kWh z przesyłem: 0,60 zł

Sugerowana wielkość instalacji: 9,9kWp

Panel fotowoltaiczny: 300Wp

Ilość zamontowanych paneli: 33 sztuk

Koszt inwestycji: 38.500,00 zł (korzystając z ulgi podatkowej)



W toku przeprowadzonej analizy, produkcja energii w
pierwszym roku wyniesie około 9900 kWh.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Produkcja energii [kWh] 









Prosty okres zwrotu z instalacji wynosił będzie około 6,5 lat!



Możliwości finansowania inwestycji PV

Rawicom współpracuje z bankiem BGŻ, który proponuje 2 oferty:
- Fotowoltaika kredyt promocyjny bez ub. od 3 do 60 mies. do 
60 000 zł - koszty dla Klienta 0,25% miesięcznie (3% w skali roku),
- Fotowoltaika kredyt promocyjny bez ub. od 60 do 120 mies. do 
60 000 zł - koszty dla Klienta 0,35% miesięcznie (4,2% w skali 
roku).



Możliwości finansowania inwestycji PV

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 
kosztów poniesionych od na termomodernizację. Chodzi m.in. o zakup i montaż pomp 
ciepła i instalacji fotowoltaicznych.
Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do 
wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podatek może 
zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (stawka 18% i 
32%), jak i według podatku liniowego, ryczałtu. Kwota nie znajdująca pokrycia w 
rocznym dochodzie może być odliczana przez 6 kolejnych lat.

Podatnik nie może odliczyć wydatków finansowane lub współfinansowanych ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.



Możliwości finansowania inwestycji PV

Przykład odliczenia kosztów instalacji od podatku:

Państwo X zakupił instalację fotowoltaiczną w styczniu 2019 r. Montaż nastąpił w 
połowie lutego. Dzięki uldze klient odliczy od podstawy podatku maksymalną wartość 
inwestycji  np. 50.000 zł co zmniejszy podatek o 9.000 zł (18% z 50 000 zł). 
Rzeczywisty koszt instalacji to 41.000 zł.



Możliwości finansowania inwestycji PV

System opustów

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z 1 lipca 2016 r., dystrybutorzy 
energii czyli lokalne OSD w rozliczeniach z klientami użytkującymi domowe instalacje 
OZE muszą stosować system opustów, a od 28 sierpnia 2019 r. system opustów dotyczy 
również przedsiębiorstw. System polega na magazynowaniu przez sieć nadwyżek 
energii wyprodukowanych przez instalację fotowoltaiczną np. w słoneczny dzień i 
oddaniu jej w nocy, kiedy instalacja nie pracuje.
Sposób w jaki jesteśmy rozliczani zależy od wielkości naszej instalacji. Właściciele 
elektrowni słonecznych o mocy do 10 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci mogą sobie 
odebrać 0,8 kWh. Właściciele instalacji powyżej 10 kW do 50 kW mogą odebrać 0,7 
kWh za każdą 1 kWh oddaną. Rozliczenie opustów następuje zgodnie z okresem 
rozliczeniowym jaki wybrał klient czyli zazwyczaj co 1 rok.
Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej, 
zależnej od ilości energii elektrycznej przez niego pobranej. Nie płaci również opłaty na 
rzecz sprzedawcy, z tytułu jej rozliczania.



Możliwości finansowania inwestycji PV

Gospodarstwa Rolne

Zgodnie z art. 13 o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia 
służące ochronie środowiska lub Odnawialne Źródła Energii, przysługuje ulga 
inwestycyjna polegająca na odliczeniu od podatku rolnego 25 % kosztów inwestycji.
Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, 
osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym 
osobowości prawnej, które są:
-właścicielami gruntów,
-posiadaczami samoistnymi gruntów;
-użytkownikami wieczystymi gruntów;
-posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.



Możliwości finansowania inwestycji PV

Rolnik = prosument? 

Według art. 2 pkt 27 a ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 
478, z późń. zm.) prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii 

elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną 
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na 

potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną 
ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Z 
uwagi na fakt, że działalność rolnicza jest regulowana ustawą o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 617, 1579), nie ma obostrzeń prawnych, żeby rolnik został prosumentem i 

korzystał z systemu tzw. opustów. Patrz osoba indywidualna.



Możliwości finansowania inwestycji PV

Gospodarstwa Rolne - przykład

Załóżmy, że inwestor, który prowadzi gospodarstwo rolne płaci 5 tys. podatku rolnego 
w skali roku. Decyduje się na instalacje fotowoltaiczną za 50 tys. zł, 25%. z tego, czyli 
12,5 tys. zł to kwota do odliczenia od podatku. Do swojego urzędu gminy należy 
dostarczyć fakturę za inwestycję plus wniosek i przez 2,5 roku nie płaci się podatku 
rolnego.

W drugim przykładzie inwestor płaci podatek rolny w wysokości 1000 zł rocznie. 
Inwestuje w fotowoltaikę 40 tys. zł, czyli do odliczenia pozostaje 10 tysięcy zł. 
Inwestycja w OZE spowoduje ze nie zapłacimy podatku rolnego przez 10 lat.



Możliwości finansowania inwestycji PV

Gospodarstwa Rolne – regulacje

• Ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji 
fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy 
dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych.

• Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty 
rolne.

• Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent).
• Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.



Komercyjne elektrownie fotowoltaiczne 
(farmy fotowoltaiczne)

- Instalacja o mocy powyżej 50kWp.
- Możliwość odsprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej lub 

użycia jej na własne potrzeby (autokonsumpcja).
- Różne sposoby finansowania instalacji: m.in. program 

„Agroenergia” oraz „Energia Plus”.
- Areał wymagany na instalacje 1MW – od ok 1,5 do 2ha.
- Czas na skompletowanie wymaganej dokumentacji trwa ok. 150 

dni (m.in. uzyskanie warunków środowiskowych, decyzja o 
warunkach zabudowy, zgoda na realizację przedsięwzięcia).

- Czas zwrotu z inwestycji (nie wliczając żadnych sposobów 
finansowania) trwa ok. 11 lat.



Nasze realizacje
Jeżewice – 100kWp



Centrum badawcze Polskiej Akademii Nauk - Jabłonna

Nasze realizacje



Nasze realizacje

Ruda Śląska – 311 kWp



Nasze realizacje

Instalacje fotowoltaiczne dla miasta Kolno o łącznej mocy 190kWp



Nasze realizacje
Zakład Obróbki Szkła PHU ABGLASS Andrzej Biedrzycki o mocy 281kWp



Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu!


