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 2Polenergia Fotowoltaika

założonej w 2000 r. największej, polskiej, prywatnej grupy 
energetycznej, od 16 lat notowanej na GPW (Indeks WIG40)

Jesteśmy częścią grupy Polenergia

287 MW 
Portfel farm wiatrowych w 
operacji

3 000 MW 
Moc rozwijanych morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku

20 000  
Instalacji fotowoltaicznych B2C

161 MW 
Projekty lądowych farm 
wiatrowych w budowie

38 MWp 
Portfel projektów 
fotowoltaicznych

30 MWp 
Wybudowane instalacje 
fotowoltaiczne B2B



25 000
MONITOROWANYCH

INSTALACJI

PONAD

220
PROFESJONALNYCH

INSTALATORÓW

PONAD

19 tys.
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH  
MONTOWANYCH MIESIĘCZNIE 

PONAD

100
WYKWALIFIKOWANYCH

INŻYNIERÓW

PONAD

Polenergia Fotowoltaika w liczbach



Co czeka Twoje
rachunki za prąd?



• Ceny hurtowe w Polsce wzrosły o kilkaset  
procent na przestrzeni ostatniego roku

• Marżę zakładów energetycznych zapłacą Ci,  
którzy nie zdecydują się na PV

• Cena hurtowa nadal nie przekłada się na ceny 
dla odbiorców końcowych

Ceny energii elektrycznej na europejskich giełdach (€/MWh)

w większości krajów  
energia jest droższa 

~200%

Polska goni Europę z cenami 
energii elektrycznej

 niż w Polsce

Dane: Nord Pool, Energy Live | September 2022 (za )

http://xn--wysokienapicie-54b.pl


Fotowoltaika w Polsce opłaca się każdemu

2016 20182017 2019 20212020

Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce

raport IEO, may 2022

2022

8 231

853 958

449 345

160 601

48 03026 030

1 104 597



Nasz produkt



Fotowoltaika

Magazyny
energii

Pakiet 
Comfort

Zielona energia

Smart Home
Pompy ciepła

Wirtualna 
elektrownia

Ładowarki 
elektryczne

Kompletny ekosystem 
rozwiązań



Energia z bilansowaniem dla Biznesu
w standardzie Energia 2051

• Gwarantowana NISKA i STAŁA cena sprzedaży energii elektrycznej na 
wolumen prognozowany przez Klienta 

• Polenergia jako jedyna firma w Polsce posiada certyfikat jakości pochodzenia

• Długoterminowa umowa nawet na 9 lat to bezpieczeństwo ceny dla Klienta

• Możliwość zaplanowania i zaprognozowania kosztów firmy na wiele lat

• Brak zmartwień i corocznych problemów z poszukiwaniem oferty na rynku



Oferta Solar as a service

Polenergia inwestuje w rozwój i EPC 
elektrowni fotowoltaicznej u Kl ienta. 
Wszystkie koszty związane z instalacją i 
eksploatacją systemu ponosi Polenergia.

Klient zapewnia miejsce pod instalacje 
fotowoltaiczne.

Strony zawierają umowę najmu na okres 25 
lat, w ramach której czynsz jest wyliczany w 
oparciu o zużycie energii elektrycznej.

Istnieje też możliwość nabycia prawa 
własności do systemu fotowoltaicznego.

Energia elektryczna nie pokryta z 
instalacji PV

Energia elektryczna

Instalacja i 
utrzymanie

U
m

ow
a 

na
jm

u

Instalacja PV

Klient



Dlaczego Polenergia?



Unikalny pakiet korzyści na nasze instalacje

Gwarancja
Jakości

Gwarancja
Produkcji

Gwarancja
Opieki

25 lat gwarancji
uzysku

25 lat 
opieki 

serwisowej

Gwarantowane
Ceny energii

25 lat gwarancji 
na prace 

instalacyjne

8 lat gwarancji 
cen energii



KONSULTACJE

Tylko Polenergia oferuje kompleksową obsługę end to end
Fotowoltaika w domu Fotowoltaika w firmieFotowoltaika na gruncie

Dom z pompą ciepła Fotowoltaika w firmieSłońce

Fotowoltaika Minimalna cenaProjekt

Ochrona Wiatrak

Fotowoltaika w domu Fotowoltaika w firmieFotowoltaika na gruncie

Dom z pompą ciepła Fotowoltaika w firmieSłońce

Fotowoltaika Minimalna cenaProjekt

Ochrona Wiatrak

Fotowoltaika w domu Fotowoltaika w firmieFotowoltaika na gruncie

Dom z pompą ciepła Fotowoltaika w firmieSłońce

Fotowoltaika Minimalna cenaProjekt

Ochrona Wiatrak

FINANSOWANIE PROJEKT MONTAŻ OPIEKA
POSPRZEDAŻOWAPODŁĄCZENIE AUDYT

POMONTAŻOWY

1 32 4 5 6 7

BILANSOWANIE 2.0
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• Firma Roku 2020 i 2021 w kategorii Energetyka  
Odnawialna i TOP 3 instalatorów 

• Unikalna 25 letnia Gwarancja  
uzysku z instalacji fotowoltaicznej!

• Panel Klienta monitoring instalacji  
i szybki kontakt z opiekunem 

• Kompleksowa oferta produktowa  
i proces doradczy 

• Topowa technologia – tylko komponenty  
od wiodących producentów.

• Własne, certyfikowane ekipy i instalatorzy  
- wysokie standardy realizacji instalacji

Kluczowe przewagi



Za co nasi klienci cenią instalację fotowoltaiczną?
Oszczędność
Panele fotowoltaiczne to inwestycja, która zwraca się po ok. 7 latach

Gwarancja
Moduły mogą służyć nawet przez 40 lat. 
Gwarantujemy dostarczenie deklarowanej ilości 
energii lub dofinansujemy Twój rachunek

Ulgi
Ulga termomodernizacyjna oraz niższy vat 8%

Niewyczerpalne źródło energii
Energia produkowana ze słońca w przeciwieństwie 
do paliw kopalnych - nigdy sie nie skończy

Niezależność
Decydując się na własne panele fotowoltaiczne 
stajesz się niezależnym dostawcą prądu



Polenergia doceniona 
nagrodą Wektora 2021

"Jak mawiał mój Tato, świat należy do tych kilku 
niepokornych, którzy mają odwagę skakać w 
nieznane i po drodze budować skrzydła. 
Zdecydowałam się na Polenergię, kiedy jej losy 
były nieznane, a cena akcji wynosiła 10 złotych. 
Okazała się jednak wspaniałym wyborem, 
pozwoliła mi przeżyć przygodę życia, a jej 
wartość wzrosła siedmiokrotnie. Jednocześnie 
czuję wielkie poszanowanie dla Matki Natury. 
Chciałabym, aby świat był właśnie taki jak ona - 
czuły, dobry i współczujący. W ten lepszy świat 
w ierzy ł mój Tato , k tóremu chc ia łabym 
zadedykować tę nagrodę."

Dominika Kulczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jubileuszowa 20. uroczystość Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej | 15 stycznia 2022 | Warszawa
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