
Postaw na czystą energię!
Zero wkładu własnego. Ty udostępniasz dach.

Inwestycję finansuje Krakowska Elektrownia Społeczna.

Napisz do nas na adres info@elektrowniaSpoleczna.pl, 
a otrzymasz ofertę z kalkulacją Twoich oszczędności.

Korzystaj współpracując z KES!

Napisz do nas!

Dla kogo jest oferta KES?

Biurowce, sklepy, magazyny, 
zakłady produkcyjne.

Placówki oświatowe, szkoły, 
przedszkola.

Wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe.

Urzędy, szpitale, budynki 
użyteczności publicznej.

Mniejsze rachunki za prąd.

Ochrona przed przekraczaniem 
mocy umownej.

Redukcja smogu i emisji CO2. 

Niższy koszt opłaty mocowej.

Pozytywny wizerunek 
w społeczeństwie.

Ochrona przed podwyżkami 
cen energii.

www.elektrowniaSpoleczna.pl  |  info@elektrowniaSpoleczna.pl



Spółdzielnia “Krakowska Elektrownia Społeczna” | ul. Chmieleniec 19/48, 30-348 Kraków
NIP: 6762576144 | KRS: 0000821717

www.elektrowniaSpoleczna.pl  |  info@elektrowniaSpoleczna.pl

 

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 miejskich dachów
Celem KES jest wykorzystanie potencjału solarnego miejskich dachów dla zaspokojenia 
potrzeb energetycznych miasta 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!


