
TWÓRZ Z NAMI CZYSTĄ ENERGIĘ



Czym jest KES

KES to lokalna spółdzielnia inwestycyjna pozwalająca 

każdemu zainteresowanemu w opłacalny ekonomicznie 

sposób włączyć się w transformację energetyczną dla 

ochrony klimatu Ziemi.



Ponad 1500 
spółdzielni 
w Europie

Ponad milion 
członków
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Wykorzystanie potencjału solarnego miejskich dachów dla 
zaspokojenia potrzeb energetycznych miasta.

Umożliwienie członkom organizacji inwestowania w OZE 
i czerpania dochodu ze zbudowanych instalacji.

Działalność edukacyjna i lobbystyczna w zakresie transformacji 
energetycznej i aktualnych wyzwań klimatycznych.

Misja i cele KES



Jak działa KES?

Inwestycja         Energia         Oszczędność 



Korzyści dla gmin ze współpracy z KES
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● Wolny od kosztów i ryzyk inwestycyjnych.

● Oszczędność na kosztach energii i ochrona przed ich wzrostem.

● Możliwość wywiązania się z obowiązków pozyskiwania energii z OZE.

● Możliwość włączenia się mieszkańców w inwestycje.

Nowy sposób pozyskiwania energii z OZE
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● Dla budynków jednostek i spółek gminnych bez konieczności 
zmiany bieżącego dostawcy energii.

● Dopasowane do potrzeb energetycznych odbiorcy.

● Możliwe zarówno rozliczenie prosumenckie jak i sprzedaż 
nadwyżek do sprzedawcy zobowiązanego.

Inwestycje dedykowane konkretnym
budynkom



TWÓRZ Z NAMI CZYSTĄ ENERGIĘ

● Stworzenie spółdzielni energetycznych przez Gminę wraz z 
mieszkańcami - energetyka obywatelska.

● KES jako inwestor = mieszkańcy mogą inwestować i zarabiać także 
na nie swoich budynkach.

● Inwestycja PV w innym miejscu niż następuje zużycie i wspólne 
instalacje na potrzeby wielu budynków/odbiorców.

Tworzenie lokalnych spółdzielni 
energetycznych



Współpraca Gmin z KES#1



Gmina + KES#2 - Spółdzielnia



Gmina + KES#3 - Spółdzielnia
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Jak nas znaleźć?

● www.elektrowniaSpoleczna.pl

● facebook.com/KrakowskaElektrowniaSpoleczna

● info@elektrowniaSpoleczna.pl



Postaw na czystą energię!
Zero wkładu własnego. Udostępniasz dach.

Inwestycję finansuje Krakowska Elektrownia Społeczna.

Napisz do nas na adres info@elektrowniaSpoleczna.pl - przeprowadzimy 
analizę potencjału i przygotujemy propozycję współpracy.

Korzystaj współpracując z KES

Napisz do nas!

Propozycje KES dla Gminy

Instalacje PV od KES na potrzeby energetyczne budynków gminnych 
bez kosztów i ryzyk inwestycyjnych po stronie gminy.

Udział Krakowskiej Elektrowni Społecznej jako wytwórcy energii 
w gminnej spółdzielni energetycznej.

Mniejsze rachunki za energię 
elektryczną.

Wywiązanie się z obowiązku 
pozyskiwania energii z OZE.

Redukcja smogu i emisji CO
2
 - 

Pozytywny wizerunek gminy.

Zainteresowanie mediów 
oraz inwestorów. 

Możliwość zaangażowania 
kapitału mieszkańców. 

Ochrona przed podwyżkami 
cen energii.

www.elektrowniaSpoleczna.pl  |  info@elektrowniaSpoleczna.pl

1. 

2.
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KES to lokalna spółdzielnia inwestycyjna
Krakowska Elektrownia Społeczna to lokalna spółdzielnia pozwalająca każdemu 
zainteresowanemu inwestować pieniądze i w opłacalny sposób włączyć się 
w transformację energetyczną dla ochrony klimatu Ziemi.

Potencjał solarny dachów
Celem KES jest wykorzystanie potencjału solarnego dachów dla zaspokojenia potrzeb 
energetycznych lokalnymi źródłami energii odnawialnej w największym możliwym stopniu, 
niezależnie od możliwości inwestycyjnych właścicieli.

Pierwsza w Polsce, jedna z tysięcy na świecie
KES jest pierwszą w Polsce, a jedną z wielu tysięcy na świecie, spółdzielnią umożliwającą
wytwarzanie energii z OZE. W samej Europie zrzeszonych w organizacji REScoop jest 
ponad 1500 spółdzielni energetycznych, do których należy ponad milion członków.

KES

1. Członkowie spółdzielni KES inwestują
swoje środki, które są wykorzystywane
do finansowania budowy instalacji
fotowoltaicznych (PV).

4. Czynsz dzierżawny pozwala członkom KES zarabiać
oraz rozwijać spółdzielnię jednocześnie przyspieszając
transformację energetyczną.

2. Instalacja PV umieszczona na Twoim
dachu produkuje dla Ciebie czystą
energię elektryczną.

3. Dzierżawiąc instalację od KES,
wytwarzasz czystą tańszą energię -
oszczędzasz pieniądze i przyczyniasz
się do ochrony klimatu Ziemii.

Oprócz korzyści materialnych i
ekologicznych zwiększasz swoje
bezpieczeństwo energetyczne oraz
wpływasz korzystnie na swój wizerunek.

POSTAW NA CZYSTĄ ENERGIĘ Z OZE
z Krakowską Elektrownią Społeczną

Bądź innowacyjny, wyznaczaj trendy - współpracuj z KES!


