
MISJA
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki jest 
stowarzyszeniem osób fizycznych i praw-
nych zaangażowanych w dziedzinę foto-
woltaiki. Jesteśmy niezależną pozarządo-
wą organizacją non-profit powstałą w roku 
2005 z inicjatywy dr S. M. Pietruszko.

Towarzystwo promuje szerokie wykorzy-
stanie niezawodnego i ekonomicznego 
źródła energii, jakim jest fotowoltaika 
(PV), tym samym starając się wprowa-
dzić ją do głównego nurtu badań, gospo-
darki i codziennego życia Polski. Zabiega 
o zwiększenie udziału fotowoltaiki w bi-
lansie energetycznym kraju oraz poprawę 
stanu środowiska naturalnego.

Jesteśmy jedynym polskim członkiem  
SolarPower Europe (poprzednia nazwa: 
European Photovoltaic Industry Association 
– EPIA) i jesteśmy 
powszechnie znani na 
forum europejskim. 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ
●  Jako uznany głos społeczności fotowol-

taicznej tworzymy silną organizację pod-
miotów zainteresowanych pozyskaniem 
słonecznej energii elektrycznej;

●  Nasza działalność dąży do stworzenia 
bezpiecznych i zrównoważonych ram poli-
tycznych rozwoju fotowoltaiki, co zapewni 
bezpieczeństwo energetyczne, rozwój go-
spodarczy i ochrona środowiska;

●  Nasi członkowie biorą udział w pracach Eu-
ropean PV Technology Platform i wytycza-
ją kierunki badań 
i rozwoju fotowol-
taiki europejskiej;

●  Oceniamy projekty zgłaszane do Pro-
gramów Ramowych UE;

●  Towarzystwo cały czas głosi koniecz-
ność wprowadzenia FIT dla systemów 
do 5 MW. W 2005 roku po raz pierwszy 
opublikowaliśmy Stanowisko Europej-
skich Stowarzyszeń Przemysłu Fotowol-
taicznego w sprawie FIT;

●  W 2009 roku przedstawiliśmy „Stano-
wisko polskiej społeczności fotowol-
taicznej” w sprawie projektu polityki 
energetycznej Polski do 
roku 2030 („Żółta bro-
szura”). Naszym celem 
było osiągnięcie 1,8 GW 
mocy PV w roku 2020. 
Stanowisko to zostało 
zapisane w KPD OZE 
jako jedna z opcji;

●  Organizujemy spotkania ekspertów, 
warsztaty, sympozja i konferencje;

●  Wspieramy współpracę między polskimi 
i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

●  Doradzamy przy projektowaniu, instala-
cji i monitorowaniu systemów PV.

UDZIAŁ W PROJEKTACH
●  PV LEGAL – Zmniejszenie barier prawno-

-administracyjnych w procesie inwesty-
cyjnym systemów PV, CIP IEE; 

●  PV GRID – Zmniejszenie barier uniemoż-
liwiających integrację dużej ilości syste-
mów PV z dystrybucyjną siecią energe-
tyczną, CIP IEE;

●  PV-NMS-NET – Wspieranie rozwoju 
PV w Nowych Pań-
stwach Członkow-
skich UE, CIP IEE. 

W latach 2003 – 2012 kierowaliśmy sie-
cią 12 instytucji i  publikowaliśmy co-
roczny raport „Status of Photovoltaics in 
the EU New Members States”.

W roku 2012 przedstawiliśmy Komisji 
Europejskiej „Strategię rozwoju PV w 12 
krajach nowoprzyjętych do UE do roku 
2020”;

●  SOLTRAIN – szkolenia 
w dziedzinie PV prowa-
dziliśmy jako pierwsi 
w Polsce już w 2004 wraz 
z Fraunhofer ISE we Fre-
iburgu i Solarpraxis.

●  Braliśmy udział w tworze-
niu Centrum Fotowolta-
iki Politechniki Warszaw-
skiej i instalacji pierwszej 
w Polsce fasady PV na 
Gmachu Inżynierii Środo-
wiska PW.

●  Program polskiej pomocy 
rozwojowej MSZ. Popra-
wa warunków życia po-
przez instalację zestawów 
oświetlenia solarnego 
w Płd. Sudanie (we współ-
pracy z PCPM).

BĄDŹ ZAANGAŻOWANY
●  Weź udział w kształtowaniu branży PV 

będąc w sercu procesu decyzyjnego.
●  Miej wpływ na politykę rządu.
●  Promuj fotowoltaikę jako ważny składnik 

polskiego miksu energetycznego.
●  Podejmuj właściwe decyzje, rozszerzaj 

kontakty i poznawaj nowych partnerów 
biznesowych.

●  Popraw rozpoznawalność swojej marki 
dzięki obecności na naszej stronie inter-
netowej i w innych unikatowych działa-
niach marketingowych.

BĄDŹ POINFORMOWANY
●  Uzyskaj podstawowe informacje na te-

mat rynku, prognoz i polityki rządu, co 
pomoże Ci zaplanować strategię rozwoju.

●  Uzyskaj wyłączny i regularny dostęp do 
najnowszych informacji o wszystkich 
wydarzeniach bezpośrednio dotyczą-
cych sektora słonecznej energii elek-
trycznej w Polsce.

DOŁĄCZ DO NAS
POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOWOLTAIKI
POLISH SOCIETY FOR PHOTOVOLTAICS 
PV POLAND
ul. Prałatowska 5/50, 03-510 Warszawa
tel. kom. +48 605 099 781
tel. +48 22 679 8870
e-mail: info@pv-polska.pl
NIP: PL 5242589631, KRS 0000235799
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