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Wybierając nas wspierasz
nie tylko środowisko!

www.fundacjafotowoltaiki.pl

Jesteśmy ekspertami w temacie fotowoltaiki

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, 
chcemy dać Wam najlepszą jakość usług, 

jednocześnie dbająć o środowisko 
i pomagając potrzebującym. 

www.fundacjafotowoltaiki.pl

+48 511 499 786 
kontakt@fundacjafotowoltaiki.pl



Produkują prąd z promieniowania słonecznego.
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Jak działa system fotowoltaiczny?

Fotowoltaika w Polsce

Jak to wygląda w praktyce?

Przekształca prąd stały w zmienny, 
którym możesz zasilić swoje sprzęty domowe.

Mierzy wyprodukowaną 
i zmagazynowaną energię.

instalację na Twoim
dachu lub na gruncie.
Ingerencja w budynek
jest znikoma.

dla siebie energię, 
a Twój rachunek 
za pobór prądu 
wynosi 0 zł.

III Filary Fundacji Fotowoltaiki
Działalność

Fundacji
Ochrona 

Środowiska

Propagowanie wiedzy o 
odnawialnych źródłach energii
Zwiększanie ilości bezemisyjnych
elektrowni w kraju

Bezpłatne doradztwo w zakresie 
fotowoltaiki

bezpłatny audyt, 
otrzymujesz wycenę 
i indywidualny projekt 
swojej instalacji. 

Realizacja mikroinstalacji
fotowoltaicznych

Działania 
Charytatywne

czas zwrotu
inwestycji ~ 7 lat

25 lat
gwarancji

40 lat
żywotności

150zł / m-c
Oszczędność

a cena energii 
wzrasta o

Twój rachunek bez fotowoltaiki

Oszczędność:

zł

 796 667 zł

Moduły fotowoltaiczne 

Inwerter

Licznik dwukierunkowy

Uniknięta emisja CO2 do atmosfery

1 950 kg / rocznie 298 samochodów / rocznie*

*Średnia emisja CO2 wyemitowana do atmosfery przez samochód spalinowy przy pokonaniu trasy 100km.

Budowa farm fotowoltaicznych Budowa instalacji PV i pomoc 
�nansowa dla instytucji 
użyteczności publicznej
i ubogich rodzin.

Przekazywanie 100% dochodu 
fundacji na ochronę środowiska

Fotowoltaika to jeden z najszybciej rosnących sektorów 
rynku w Polsce i na świecie.

W ciągu ostatnich 5 lat ilość mikroinstalacji w naszym kraju 
wzrosła z kilkuset do ponad stu tysięcy, a wydatki Polaków 
na fotowoltaikę w samym 2019 roku wzrosły aż o 277% w 
porównaniu z poprzednim rokiem.

Prognozuje się, że w roku 2020 i kolejnych latach liczba instalacji 
prosumenckich w Polsce będzie wzrastała o co najmniej 100% 
z roku na rok. Jest to zawrotne tempo wzrostu liczby 
dbających o środowisko użytkowników fotowoltaiki!

Obecnie można skorzystać z do�nansowania!  
O szczegóły zapytaj swojego doradcę. 
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Ile możesz zaoszczędzić?

Jeśli Twój rachunek

za prąd wynosi

10% rocznie

150 zł

Przyczyniają się do tego m.in. duża opłacalność, wzrost świadomości na temat odnawialnych źródeł energii i ich 
wpływu na środowisko, jak również wsparcie w postaci do�nansowań.


