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WYKAZ SKRÓTÓW
DSR – odpowiedź strony popytowej
GJ – gigadżul
GUD – Generalna Umowa Dystrybucji
GWh – gigawatogodzina
JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego
KE – Komisja Europejska
KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny
kV – kilowolt
kW – kilowat
kWp – kilowat mocy szczytowej
MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
MW – megawat
nn – niskie napięcie
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSDn – Operator Systemu Dystrybucyjnego nie posiadający połączenia z siecią OSP
OSP – Operator Systemu Przesyłowego
OZE – odnawialne źródła energii
POB – Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe
PV – fotowoltaika
RPO – Regionalny Program Operacyjny
SN – średnie napięcie
TPA – zasada dostępu stron trzecich do sieci
UE – Unia Europejska
URE – Urząd Regulacji Energetyki
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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PRZEDMOWA
Temat klastrów energii dyskutowany jest w różnych środowiskach z odmiennych perspektyw, które zależą od celów poszczególnych interesariuszy biorących
udział, w sposób pośredni bądź bezpośredni, w procesie kształtowania, rozwoju
oraz promowania tego rodzaju inicjatyw. Na rynku polskim nie ma na dzień dzisiejszy kompleksowego opracowania w zakresie klastrów energii ukazującego istniejące regulacje, zestawienie tych regulacji z teorią oraz praktyką. Brak jest również na rynku opracowań pokazujących klaster energii z różnych perspektyw, chociażby takich jak:
 przepisów krajowych i unijnych,
 koordynatora i członków klastra,
 odbiorców i wytwórców na obszarze, na którym został klaster zawiązany,
 technicznej – sieciowej i pomiarowej,
 bilansowania handlowego i technicznego,
 różnic pomiędzy klastrem a mikrosiecią,
 rynku energii, również w kontekście relacji z innymi uczestnikami rynku,
 aktywnego odbiorcy.
Prezentowana publikacja ma na celu popularyzację wiedzy oraz usystematyzowanie istniejących pojęć i rozwiązań, jak również wniesienie nowych treści do
debaty na temat klastrów energii w Polsce. Z uwagi na brak podobnych publikacji
naukowych na polskim rynku będzie to działanie o charakterze pionierskim.
Uwzględniając naukowy charakter publikacji, jej celem jest obiektywne przedstawienie założeń towarzyszących koncepcji klastrów energii oraz rzetelna analiza
istniejących w Polsce warunków i szans ich rozwoju.
Rozdział I skupia się na dwóch zagadnieniach, które mają zasadniczy wpływ
na dalszą część opracowania. Ich analiza ma na celu uświadomienie czytelnikowi
jak istotny jest związek pomiędzy nimi. Pierwsze zagadnienie dotyczy samego pojęcie „klaster”, od wielu lat funkcjonującego w literaturze przedmiotu, zanim jeszcze zostało wykorzystane jako podstawa do zdefiniowania w ustawie OZE „klastra
energii”. Drugie z opisywanych zagadnień jest szersze, dotyczy bowiem procesu
zmian zachowań uczestników rynku (w szczególności odbiorców) oraz ich przechodzenia przez kolejne etapy na drodze do aktywnego odbiorcy. Połączenie tych
dwóch zagadnień będzie stanowiło wprowadzenie do genezy oraz powodów powstania klastrów energii w Polsce. W kolejnych rozdziałach zaprezentowane tutaj
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powody zostaną zestawione z rzeczywistością, zarówno w sensie regulacyjnym,
instytucjonalnym, ekonomicznym, społecznym jak i technicznym prezentującym
realnie funkcjonujące inicjatywy.
Rozdział II przedstawia pakiet regulacji europejskich w obszarze wspólnot
energetycznych w kontekście istniejących polskich uwarunkowań prawnych,
w tym związanych z klastrami energii. Wzrost świadomości odbiorców, którzy
chcą brać czynny udział w kształtowaniu przyszłego modelu rynku energii, znalazł
odzwierciedlenie w przepisach prawa unijnego, ale również krajowego. W rozdziale, jako pierwsze zostały opisane regulacji unijne, promujące aktywizację odbiorców, również w kontekście możliwości zrzeszania się i kooperacji w dążeniu
do realizacji wspólnych celów. Kolejna część rozdziału II poświęcona jest prawodawstwu polskiemu w obszarze zapisów dotyczących zarówno klastrów energii
jak i spółdzielni energetycznych. Zestawienie tych dwóch obszarów jest niezwykle
istotne w kontekście zapisów prawa unijnego, które powinny zostać zaimplementowane do polskiego prawodawstwa. Tak zebrane informacje posłużą, po pierwsze, do sporządzenia porównania poszczególnych inicjatyw. Po drugie, do określenia możliwości ich funkcjonowania w stworzonych prawem warunkach. Po
trzecie, do weryfikacji statusu klastra energii z perspektywy dyrektyw unijnych.
Rozdział III stanowi nawiązanie do benchmarkingu klastrów energii. Złożone
warunki rozwoju klastrów energii oraz brak wytycznych i zaleceń w takich obszarach funkcjonowania tego typu struktur, jak: realizacja procesów, wykorzystanie
zasobów, pomiar dokonań i zarządzanie relacjami z otoczeniem, powodują, że koordynator i uczestnicy klastrów nie powinni polegać wyłącznie na własnych pomysłach, rozwiązaniach i doświadczeniach. Odpowiedzią na tak sformułowane
potrzeby klastrów energii może być wykorzystanie jednego z instrumentów zarządzania i doskonalenia, jakim jest benchmarking. Istota, cele, korzyści i aspekty
organizacyjne (w tym metodyka) istniejących rodzajów benchmarkingu różnią się,
dlatego przedmiotem rozważań w rozdziale będzie wyłącznie pierwszy rodzaj –
benchmarking klastrów energii.
Benchmarking klastrów energii powinien stać się integralną częścią procesu
ciągłego ich doskonalenia. Oznacza twórcze doskonalenie klastra przez uczenie
się od innych i wykorzystanie ich doświadczeń będących najlepszymi praktykami
wypracowanymi w danym obszarze działalności. W ujęciu szczegółowym, benchmarking jest procesem realizowanym zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym klastra, polegającym na mierzeniu procesów i porównywaniu własnych
dokonań (wyników) i rozwiązań w różnych obszarach z najlepszymi praktykami
stosowanymi przez inne klastry energii. Jego ostatnim etapem powinna być twórcza adaptacja najlepszych praktyk, umożliwiająca osiągnięcie założonych celów
przez klastry energii, niewywołująca antykonkurencyjnych skutków.
Rozdział IV zawiera charakterystykę form prawnych tworzenia i działania
klastrów. Klastry mogą funkcjonować w różnorodnych formach prawnych. Ze
względu na brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących tworzenia kla-
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strów w Polsce nie ma ścisłych zasad określających wymogi prawne. W tym rozdziale autorzy przedstawiają możliwe rozwiązania prawne stworzenia klastra, między innymi istotne elementy do zawarcia w umowie klastrowej, formy prawne koordynatora klastra jako odrębnego podmiotu bądź wyboru jako koordynatora jednego z członków klastra. Rozdział prezentuje przegląd możliwych rozwiązań
prawnych stworzenia klastra wraz z korzyściami i zagrożeniami z tym związanymi. Rozdział porusza również kwestie różnych sposobów funkcjonowania klastra, w tym podejmowanie decyzji i zawieranie umów z członkami klastra i podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z klastrem.
Rozdział V opisuje możliwości uzyskania dofinansowania na działanie
i inwestycje w klastrze. Klastry energii, pobudzające aktywność społeczną oraz
przyczyniające się do obniżania kosztów energii elektrycznej lokalnych społeczności, są wspierane na różne sposoby w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Są to różnego rodzaju zachęty finansowe do podejmowania nowych inwestycji w źródła wytwarzania energii, czy rozwoju nowych technologii. Obok tego,
istnieją systemy wsparcia działania klastrów korzystających z „zielonej energii”.
Wsparcie to przyznawane jest w różnych formach zwrotnych i bezzwrotnych, jak
i z różnych źródeł. Rozdział ten opisuje główne źródła pozyskania środków na
budowę i rozwój klastra energii w Polsce. Mechanizmy wsparcia w Polsce porównane zostaną z tymi oferowanymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazane zostaną również najważniejsze zasady prawne dotyczące przyznawania pomocy publicznej z perspektywy klastra energii.
Rozdział VI odnosi się do znaczenia społecznego wymiaru klastrów energii,
obszar ten bowiem ma nie mniej istotne znaczenie niż pozostałe aspekty konieczne
do budowy klastra. Aktywność obywateli w tworzeniu klastra oraz gotowość
do ponoszenia kosztów z tym związanych są istotnymi elementami w całym procesie. Pobudzenie społecznej aktywności w obszarze energetycznym wymaga
równoczesnych działań na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, podstawowym elementem jest doprowadzenie do wzrostu świadomości w zakresie dostępnych technologii energetycznych, możliwości ich wykorzystania lokalnie oraz korzyści
z nimi związanych zarówno dla bieżącego rachunku energetycznego gospodarstwa
domowego, jak też wpływu na środowisko. W tym celu konieczne są działania
edukacyjne zapewnione poprzez dostępność do materiałów informacyjnych. Dużą
rolę odgrywa tutaj samorząd lokalny – jako drugi element pobudzania aktywności
społecznej – który może organizować spotkania z mieszkańcami, tworzyć ośrodki
informacyjne oferujące doradztwo, a także inicjować i koordynować wiele działań
związanych z samym procesem tworzenia klastra energii. Ostatnim elementem są
działania realizowane głównie przez władze centralne, takie jak jasne i przejrzyste
przepisy sprzyjające rozwojowi inwestycji, zachęty w formie dofinansowania do
inwestycji lub ulg podatkowych, a także promocja postaw i zachowań proekologicznych.
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W rozdziale VII opisano wybrane klastry na bazie przeprowadzonego dwukrotnie procesu certyfikacji klastrów energii, zarówno te które otrzymały certyfikaty jak i te którym się nie udało otrzymać żadnych wyróżnień. Opracowanie stanowi pochodną informacji pozyskanych podczas prac w ramach komisji oceniającej inicjatywy. Dane dotyczą planów rozwojowych zgłoszonych przez klastry, harmonogramów inwestycyjnych, bilansów itp. Odwzorowana została także mapa
inicjatyw klastrowych.
Rozdział VIII prezentuje przykłady funkcjonowania wybranych klastrów
energii. Zostały w nim opisane praktyczne wdrożenia i podjęte działania inwestycyjne i rozwojowe w klastrach energii na przykładzie dwóch wybranych i najbardziej zaawansowanych inicjatyw klastrowych. Dużą wartość dodaną tego rozdziału stanowi prezentacja efektywnie rozwijających się klastrów energii, potwierdzając tym samym tezę, że możliwe jest realne istnienie tego rodzaju struktur
w otoczeniu innych uczestników rynku.
W zakończeniu zostały ujęte wnioski i rekomendacje dla Polski w zakresie
rozwoju klastrów energii.
Redaktorki

***
Autorzy serdecznie dziękują partnerowi wydania
Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A.
za wkład w powstanie niniejszej książki.
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ROZDZIAŁ I
Ewa MATACZYŃSKA

MIEJSCE KLASTRA ENERGII NA DRODZE DO
AKTYWIZACJI ODBIORCÓW
Zależności pomiędzy ekonomiczną teorią klastrów,
odbiorcą aktywnym i klastrem energii.

1.1. Wprowadzenie
Rozdział skupia się na dwóch zagadnieniach, które mają zasadniczy wpływ
na dalszą część opracowania. Analiza tych zagadnień ma na celu uświadomienie
czytelnikowi jak istotny jest związek pomiędzy nimi. Pierwsze zagadnienie dotyczy samego pojęcie „klaster”, od wielu lat funkcjonującego w literaturze przedmiotu, zanim jeszcze zostało wykorzystane jako podstawa do wprowadzenia
w ustawie OZE definicji „klastra energii”. Drugie z opisywanych zagadnień jest
szersze, dotyczy bowiem procesu zmian zachowań uczestników rynku (w szczególności odbiorców) oraz ich przechodzenia przez kolejne etapy na drodze do aktywnego odbiorcy. Połączenie tych dwóch wątków będzie stanowiło wprowadzenie do genezy oraz powodów powstania klastrów energii w Polsce.
Rosnąca świadomość odbiorców dotycząca różnych możliwości ich uczestnictwa w rynku energii przekłada się w sposób oczywisty na ich aktywność. Ta
z kolei prowadzi do potrzeby tworzenia nowych form działalności, które zgodnie
z oczekiwaniami aktywnego odbiorcy przyniosą wymierne korzyści już nie tylko
w skali indywidualnej, ale również grupowej. Zmieniająca się rola indywidualnego
odbiorcy w systemie energetycznym jest istotnym elementem na drodze transformacji istniejącego modelu rynku energii w kierunku jego decentralizacji. Pojawiające się nowe inicjatywy, w których obywatele organizują się, aby ustalić własne
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zasady aktywności na szczeblu lokalnym są dowodem na to, że niezależnie od istniejących teorii, koncepcji czy form zdefiniowanych w literaturze naukowej, proces zmian na rynku energii szybko postępuje, a jego główną dźwignię stanową
aktywni odbiorcy.

1.2. Klaster jako element teorii ekonomii
Miejsce klastra w teorii ekonomii nie jest jednoznacznie zakwalifikowane do
konkretnego jej obszaru. Często klastry rozpatrywane są z perspektywy prowadzenia badań nad większymi obszarami takimi jak chociażby systemy innowacji, dynamiki rozwoju przedsiębiorczości, funkcjonowania sieci dostawców konkurujących w obszarze podobnych produktów czy usług, urbanizacji oraz rozwoju gospodarki regionalnej jak również ewolucyjnej geografii ekonomicznej.
Ten ostatni element kładzie nacisk na odejście od tradycyjnej analizy ekonomicznej w kierunku poszukiwań inspiracji, ze strony ekonomii i innych nauk społecznych, obejmujących zmiany instytucjonalne, kulturowe oraz społeczne jako
podstawę rozwoju regionalnego. Zainteresowanie tego rodzaju powiązaniami zaowocowało w połowie 1990 roku, kiedy to pod kierunkiem P. Krugmana1
i M. Portera2, zwrócono uwagę na konieczność spojrzenia z „geograficznego”
punktu widzenia na procesy zachodzące w gospodarce, aby w pełni zrozumieć jej
dynamikę i konkurencyjność. Obaj autorzy widzieli źródło rosnących dochodów
w procesach różnych działalności gospodarczych zachodzących w przestrzennej
aglomeracji. Chodzi tu nie tylko o wykorzystanie ewolucyjnego myślenia, pojęć
czy idei ewolucyjnej ekonomii w interpretacji i wyjaśnianiu, w jaki sposób zachodzą zmiany w gospodarce na przestrzeni czasu, lecz także o przedstawienie jakie
znaczenie ma geografia w określeniu charakteru i kierunków ewolucji tych zmian.
Innym elementem badań nad teorią klastrów, opisywanym szeroko w literaturze przedmiotu, jest potrzeba spełnienia celów polityki zarówno na poziomie lokalnym, jak i narodowym. Niemniej jednak element celów polityki regionalnej jest
właściwy dla całości procesów gospodarczych, stanowiąc ich nieodłączną część3.
Warto jednak o nim wspomnieć w kontekście przesłanek zaadoptowanej
w realiach polskich koncepcji klastrów energii.
Wspólnym mianownikiem dla badań związanych z teorią klastrów jest pojęcie
„aglomeracji”, której przestrzeń geograficzna określa klaster, dlatego właśnie
„przestrzeń”, czy inaczej mówiąc „zasięg terytorialny” jest często jednym z kluczowych aspektów klastrów. Przedstawiona przez Marshalla w 1890 roku teoria
zewnętrznych ekonomii lokalizacji o dzielnicach przemysłowych, wyjaśniająca
dlaczego przedsiębiorstwa zlokalizowane są w gospodarce, jest postrzegana jako
1

P. Krugman, The Age of Diminished Expectations. The MIT Press, Cambridge, 1990.
M. Porter., The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York. 1990.
3 T. Andersson, S. Schwaag-Serger, J. Sörvik, E. Wise, Cluster Policies Whitebook, IKED - International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, 2004.
2
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element inicjujący powstawanie klastrów. Zgodnie z tą teorią tworzenie klastrów
rozpoczęło się z powodu istnienia konkretnej infrastruktury, dostępnych zasobów
naturalnych oraz ludzkich z pożądanymi kompetencjami, sprzyjających warunków
lokalnych jak również specjalnych praw dostępu od organu, który zezwala na prowadzenie określonych działań w określonym miejscu4. W takim przypadku zachodzą procesy, które stymulują do tworzenia korzyści wynikających z różnego rodzaju wspólnych działań przynoszących efekt skali. Do tych wspólnych działań
zaliczono chociażby korzystanie z zasobów wiedzy, szansę łączenia rynków pracy
umożliwiających pozyskiwanie wyspecjalizowanej siły roboczej. Sukces zdawał
się wynikać ze zdolności do szybkiego wytwarzania stosunkowo dużych ilości
produktów, ale również niszowych i wyspecjalizowanych produktów o dobrej jakości5. Było to postrzegane jako możliwa odpowiedź dla przedsiębiorstw i regionów na rosnącą konkurencję wynikającą z globalizacji.
Współpraca regionalna i konkurencja między przedsiębiorcami to sposób elastycznego i szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Dzięki indywidualnej specjalizacji w różnych niszach podobnej branży, przedsiębiorcy w regionie mogą lepiej reagować na potrzeby rynku. Jednocześnie mogą współpracować w celu osiągnięcia korzyści skali przy realizacji dużych zamówień6. Tego rodzaju współpraca
była postrzegana jako sposób na zmniejszenie ryzyka i zwiększenie efektywności,
często nazywanej zbiorową efektywnością (ang. colective efficiency)7. Pojęcie
efektywności zbiorowej obejmuje zarówno element efektów zewnętrznych, jak
i element wspólnego działania, co oznacza, że przedsiębiorstwa współpracują
w celu wzmocnienia swojej konkurencyjności dzieląc wspólną kulturę i praktyki
biznesowe8.
Michael Porter był tym, który spopularyzował koncepcję klastra. Doszedł on
do wniosku, że standardowe, klasyczne teorie dotyczące przewagi komparatywnej
były nieodpowiednie lub błędne i aby zrozumieć, w jaki sposób klastry uzyskują
przewagę konkurencyjną, należy zrozumieć, w jaki sposób przedsiębiorstwa danego kraju stają się konkurencyjne. Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją produktywność i konkurencyjność, wprowadzając nowe innowacyjne rozwiązania
oraz poszerzając swoją wiedzę, zmniejszając tym samym znaczenie lokalizacji

4

A. Marshall, Principles of economics, Peter Groenewegen, 2013.
M.J. Piore, C.F. Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. Basic Books,
New York, 1984.
6 P. Meine, Flexible Specialization, The New Competition and Industrial Districts, Kluwer Academic
Publishers, Printed in the Netherlands, Small Business Economics 7: ss 15-27, 1995.
7 H. Schmitz, K. Nadvi, Clustering and Industrialization: Introduction, World Development Vol. 27,
No. 9, ss. 1503:1514, 1999.
8 M. Storper, The resurgence of regional economies: Ten years later, In: J.Barnes, and
M. Gertler (eds), The New Industrial Geography: Regions, Regulation and Institutions, London and
New York: Routledge,1999, ss. 23-53
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jako czynnika wzrostu konkurencyjności tym bardziej, że równocześnie z postępującą globalizacją nastąpił wzrost koncentracji przedsiębiorstw znajdujących się
w tej samej lokalizacji9.
Definicja klastra sformułowana przez Portera to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, usługodawców, przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach i związanych
z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek samorządowych i stowarzyszeń branżowych). Zasięg geograficzny klastrów obejmuje pewien region bądź
miasto w istocie odnoszący się do odległości, na jaką informacje, transakcje czy
zachęty są wspierane administracyjnie poprzez układ interakcji wzmacniający innowacyjność przedsiębiorstw w regionie oraz przynoszący lokalne korzyści10. Stąd
sukces klastra wiązano z występowaniem interakcji i współzależności podmiotów
wspieranych przez lokalne organy samorządu, władze i instytucje naukowe czy
społeczne11. Zgodnie z tą definicją podstawowa koncepcja klastrów koncentruje
się wokół zamknięcia interakcji aktorów w fizycznej lokalizacji, dzielących się
wiedzą, normami i zasadami kształtowanymi przez lokalne społeczności. U podstaw takiego podejścia do współpracy leżało promowanie zaufania dla możliwości
osiągnięcia większej specjalizacji, innowacji i elastyczności w konkurowaniu na
rynku12.

1.3. Polityka klastrowa w Polsce
Pomimo tego, że pierwsze dyskusje w literaturze naukowej na temat klastrów
rozpoczęły się ponad 120 lat temu, teoria klastrów nie doczekała się istotnego postępu rozwoju myśli naukowej w tym obszarze. Jednak biorąc pod uwagę jej uniwersalny charakter, nie należy lekceważyć wpływu jaki ma na rozwój regionalny
czy kierunki rozwoju polityki energetycznej13.
W latach 80-tych doszło do zasadniczej zmiany kierunku polityki gospodarczej na strategię przyciągania i zatrzymywania na poziomie regionów różnych
przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie kapitału inwestycyjnego, rozwój inkubatorów czy dodatkowe udogodnienia proponowane dla przedsiębiorstw przez lokalne
władze. W latach 90-tych zapoczątkowano nową strategię wsparcia na poziomie
9

M. Porter, Clusters and the New Economies of Competition, Boston, Harvard Business Review,
Vol. 76, No. 6, ss. 77-90, 1998.
10 M. Porter, The economic performance of regions, Reg. Studies 37, 2003, ss 549-578 (562)
11 C. Edquist, Systems of Innovation Technologies, Institutions and Organizations, Routledge is an
imprint of the Taylor & Francis Group, London &New York, First published in 1997 by Pinter
A Cassell imprint, Reprinted 2005 by Routledge, ss. 16,21, 47
12 A. Atherton, A. Johnston., Cluster formation from the “bottom-up”: a process perspective in
Handbook of Research on Cluster Theory, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008, edited by
Charlie Karlsson, ss 93–113.
13 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, współpraca merytoryczna Buczyńska K., Klastry
w Polsce. Katalog, 2012.
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lokalnym, promującą partnerstwa publiczno-prywatne lub przynależność do sieci
strategicznie powiązanych przedsiębiorstw14. W realiach polskich ta forma wzajemnej współpracy nie spotkała się początkowo z dużym zainteresowaniem, ostatecznie jednak, jej rozwój doprowadził do wzrostu liczby nowych inicjatyw, szczególnie dzięki zaangażowaniu ze strony samorządów powiatów i województw15.
Stąd kierunek polityki regionalnej promujący klastry jako źródło wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym nabrał znaczenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w roku 2010 ten wątek w Polsce był promowany chociażby publikacją przygotowaną przez Biuro Analiz Sejmowych16, a następnie kolejnymi analizami przygotowywanymi w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Polskie klastry i polityka klastrowa, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki17, wskazującymi ścieżkę rozwoju tego rodzaju inicjatyw do 2020 roku.
Wskazane powyżej dokumenty są o tyle istotne, że zawarte w nich cele zarówno dla samych klastrów, jak i cele makroekonomiczne dla Polski, pokrywają
się z założeniami przyjętymi przy tworzeniu klastra energii. Ponadto katalog przyjętych założeń co do rozwoju inicjatyw klastrowych definiuje dla nich instrumenty
wsparcia18.

1.4. Założenia funkcjonowania klastrów: teoria klastra a klaster energii
To co charakteryzuje klaster jako społeczność, to skupienie przedsiębiorców
współpracujących ze sobą w tych obszarach, gdzie możliwe jest osiągnięcie efektu
synergii. Mogą to być klastry wyspecjalizowane w jednej konkretnej dziedzinie,
w której przedsiębiorstwa pomimo konkurowania między sobą znajdują obszary,
w których możliwa jest współpraca przynosząca wymierne efekty, lepsze niż
w przypadku poddania się konkurencji osobno. Konkurencja w tym przypadku,
nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi przedsiębiorstwami,
a może stać się motorem ich rozwoju. Warto w tym miejscu przywołać przykład
Doliny Krzemowej, która wyspecjalizowała się w rozwoju technologii informaT.K. Bradshaw, E.J. Blakeley, What are “third-wave” state economic development efforts: From
incentives to industrial policy. Economic Development Quarterly, 13, 1999, 229-244 (230)
15 J. Szafran, Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prawnego w Polsce na tle Unii Europejskiej, Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Poland, Section H, Vol, I,3, 2016. Pobrane
z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl, dostęp 03.11.2019
16 G. Grycuk, Klastry jako instrument polityki regionalnej, INFOS Biuro Analiz Sejmowych, nr
13(83), ISSN 1896-6659, 08.07.2010.
17 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierunki i założenia polityki klastrowej
w Polsce do 2020 roku Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, pod redakcją Dzierżoniowski M., Warszawa, 2012.
18 Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, październik 2009.
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tycznych przyciągając najlepszych specjalistów w dziedzinie informatyki, wzmacniając tym samym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw tam funkcjonujących
w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi poza nią.
Sieć współpracy w klastrze tworzą, poza przedsiębiorstwami, różne instytucje
czy organizacje, również prawne, szczególnie o dużym znaczeniu dla lokalnego
rozwoju. Ponadto, duże znaczenie w osiągnięciu sukcesu klastra mają wspólne
działania dotyczące chociażby prac badawczo-rozwojowych, przy których łączenie wiedzy istniejącej w poszczególnych przedsiębiorstwach przynosi wymierne
efekty. Stąd ważnymi uczestnikami klastra są ośrodki naukowe, czy jednostki badawczo-rozwojowe. Taki układ jest w stanie przynieść duży potencjał innowacyjny umożliwiający czerpanie korzyści jej członkom. Warto również wskazać, że
taki lokalny układ, związany z rozwojem innowacyjnych rozwiązań, będzie stymulował wyrafinowany charakter odbiorców, oczekujących na bardziej dopasowane do ich potrzeb oferty. Oznacza to, że jednym z elementów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w klastrze jest stymulacja w tworzeniu nowych podmiotów wspierających innowacje. Następstwem takiego rozwoju klastra będzie chęć
inwestowania w działalność w nim prowadzoną, chociażby po to, aby obniżyć
koszty związane np. z transportem, taryfami, czy zapasami. Takie zachowanie
jeszcze bardziej pobudzi rozwój klastra i zwiększy jego dynamikę. Oczywiście nie
znaczy to, że każdy klaster będzie w jednakowy sposób się rozwijał i przejdzie
dokładnie takie same etapy19 rozwoju uwieńczone wspólnym sukcesem. To jak
będzie wyglądał rozwój klastra zależy od efektywności organizacyjnej działalności prowadzonej przez klaster. Bowiem to, o czym warto pamiętać, to nie dodatkowe zapisy prawne, czy regulacyjne związane z działalnością prowadzoną przez
klaster, są podstawą jego szybkiego rozwoju i efektywnego funkcjonowania, ale
umiejętność szukania możliwości redukcji kosztów, sposobów na podnoszenia
konkurencyjności, chociażby poprzez innowacyjne rozwiązania i wspólne działania jej członków. Możliwość prowadzenia wspólnych działań nie wymaga zdefiniowania formalnych zależności, udziałów i zasad dla jej członków. Często działania nie są oparte na żadnych stworzonych do tego celu formach prawnych. Są to
porozumienia, umowy czy spisane intencje o współpracy. Niejednokrotnie wzajemne powiązania poszczególnych podmiotów mają charakter nieformalny.
Pomimo tak optymistycznie brzmiących założeń co do możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i korzyści ekonomicznych, należy jasno zaznaczyć,
że osiągnięcie spodziewanych korzyści zależy od wielu różnych czynników, chociażby takich jak skłonność do innowacyjnych rozwiązań otoczenia w jakim funkcjonuje klaster, ale również specyfiki sektora, który klaster reprezentuje. Ponadto
niezwykle ważnym elementem osiągnięcia sukcesu jest umiejętne zarządzanie kla-

A. Kania, Rola Klastrów Innowacyjnych w Budowie Konkurencyjności Regionu, rozprawa doktorska, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań 2017, s.30.
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strem. Niestety, jeżeli nawet te wszystkie elementy zafunkcjonują w sposób prawidłowy to osiągnięcie korzyści może nie nastąpić automatycznie po rozpoczęciu
współpracy w ramach klastra. Aby się rozwinąć, klaster, tak jak każde inne przedsiębiorstwo potrzebuje czasu20. Niejednokrotnie ten czas jest na tyle długi dla
członków, że ich działalność zostaje zawieszona nie osiągnąwszy spodziewanych
efektów. Nie ma bowiem gwarancji, że każdy założony klaster przejdzie wszystkie
etapy rozwoju dochodząc do formy dojrzałej zdolnej do stabilnego funkcjonowania i konkurowania w otoczeniu, w którym działa. W tych rozwiązaniach nie chodzi bowiem o to, aby tworzyć przepisy prawa zniekształcające konkurencyjny rynek poprzez tworzenie uprzywilejowanych zapisów dla wybranych uczestników
rynku. Chodzi o to, aby zmobilizować lokalne przedsiębiorstwa, czy inicjatywy do
efektywnej współpracy, która przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Te korzyści należy rozumieć jako niższe koszty działalności poprzez wykorzystywanie zasobów i infrastruktury członków klastra, jak również bliskości geograficznej różnych dostawców działających lokalnie. Ponadto, w przypadku zaangażowania lokalnych władz w działalność klastra, ten może liczyć na ułatwienia
chociażby w zakresie procedur rozpoczęcia działalności. Niejednokrotnie w działalność klastra angażują się lokalne uczelnie wyższe czy ośrodki badawcze, co
w sposób oczywisty daje przewagę pozyskiwania wiedzy oraz inicjowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Dzięki różnorodności członków klastra, struktura
ta posiada duże możliwości w pozyskiwaniu informacji o zmieniającym się otoczeniu, o nowych rynkach i ewentualnych możliwościach wejścia na nie, trendach
oraz technologiach. Mając tak rozległe zaplecze klaster może naśladować najlepsze rozwiązania, uczyć się od innych przedsiębiorstw wymieniając wiedzę, prowadząc tym samym do wzrostu produktywności i innowacyjności. Są to jedynie
ogólne korzyści, które w szczególności zależą od specyfiki działalności jaką prowadzi klaster, i mogą się różnić zarówno w określeniu ich wartości czyli przydatności dla klastra, jak i samego ich zaistnienia.
Do takich specyficznych klastrów można z pewnością zaliczyć klaster energii,
którego definicja pojawiła się w prawie polskim za sprawą nowelizacji ustawy
OZE w roku 201621. Niezależnie od tego, czy ta początkowa definicja zmieniała
się w kolejnych nowelizacjach ustawy, czy też nie, jeżeli porównamy jej treść do
proponowanej przez Portera definicji klastra, to zauważymy, że obydwie są
zbieżne. Wyraźnie widać, że definicję klastra energii stworzono na bazie ekonomicznej teorii klastrów, uzupełniając ją jedynie o elementy świadczące o rodzaju
działalności jaką klaster będzie się zajmował. Patrząc z teoretycznego punktu widzenia, nie było potrzeby wprowadzania odrębnej definicji do ustawy OZE. Klaster energii mógłby zaistnieć i realizować założone przez siebie cele dokładnie
w sposób, w który robi to po czterech latach od prawnego usankcjonowania istnienia tego rodzaju inicjatyw lokalnych w Polsce. Niezależnie jednak od tego, czy
20

DTI, A Practical Guide to Cluster Development, DTI, Londyn, 2004, s. 18.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925), Art.2. ust.15a.
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pomysł na klaster energii zapisany w ustawie OZE był potrzebny, czy też nie, sposób w jaki przyjął tę definicję rynek należy uznać za niezwykły. Stanowi bowiem
niezaprzeczalny element aktywizacji lokalnych samorządów, przedsiębiorstw
i uczelni (do dodatkowej aktywizacji odbiorców z pewnością przyczyni się implementacja zapisów dyrektywy rynkowej22 do prawodawstwa polskiego). Dyskusje
na temat roli klastra energii w procesie bilansowania lokalnego, równoważenia zapotrzebowania na energię, czy też dążenia do samowystarczalności energetycznej
nabrały niespotykanego tempa, uświadamiając jak duży potencjał tkwi w lokalnych inicjatywach. To, dzięki czemu zgodnie z teorią ekonomii funkcjonuje klaster, znalazło realne potwierdzenie w praktyce działalności realizowanej przez klaster energii. Tempo i kierunek, w którym rozwiną się klastry energii zależy od
możliwości drzemiących w członkach klastra. Ważne jest, aby członkowie klastra
energii posiadali dobrze zdefiniowany cel i na bazie istniejących przepisów prawa,
w otoczeniu, którym przyszło im funkcjonować, potrafili odnaleźć takie obszary,
które przyniosą efekt synergii oraz korzyści ze współpracy w założonej społeczności.
Niezależnie od tego, czy mówimy o klastrze w sensie ekonomicznej teorii klastrów, czy też o klastrze energii zdefiniowanym w prawodawstwie polskim, jest to
ta sama inicjatywa. Przy czym klaster energii jest jednym z elementów całego
zbioru inicjatyw zdefiniowanego w teorii ekonomii jako klaster. Pomijając w tym
miejscu krytykę dotyczącą klastrów energii, ale również krytykę teorii klastrów
Portera23 (elementy tych krytyk pokrywają się), z pewnością to, od czego zależy
utworzenie klastra, to osiągnięcie przez niego w krótkim czasie poziomu dojrzałości, zapewnienie korzyści dla jego członków oraz doprowadzenie do stabilnego
i efektywnego funkcjonowania w przyszłości, to aktywność członków klastra oraz
umiejętności do aktywizacji mieszkańców żyjących na terenie działalności klastra.
Zatem to aktywny uczestnik rynku energii stanowi o przyszłym sukcesie całej
inicjatywy pod nazwą klaster.

1.5. Odbiorca aktywny w klasterze energii
Odbiorca aktywny to, zgodnie z zapisami dyrektywy rynkowej, odbiorca końcowy lub grupa takich odbiorców działająca wspólnie, którzy zużywają lub magazynują energię elektryczną wytwarzaną na terenie o określonych granicach lub,
jeżeli zezwalają na to przepisy krajowe, na innym terenie. Tacy odbiorcy mają
22

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę
2012/27/UE, Art.2, pkt 8, Dziennik Urzędowy Unii Europejskie, L158/125, 14.06.2019.
23 Y. Motoyama, What Was New About the Cluster Theory? What Could It Answer and What Could
It Not Answer?, University of California, Irvine, Economic Development Quarterly Volume 22 Number
4
November
2008,
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353-363,
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.910.884&rep=rep1&type=pdf, dostęp 01.11.2019.
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również prawo do sprzedaży wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej lub uczestniczą w systemach elastyczności lub efektywności energetycznej.
Wszystkie te aktywności mogą być realizowane jedynie pod warunkiem, że ta
działalność nie stanowi ich podstawowej działalności gospodarczej ani zawodowej24. Tak rozumiany odbiorca to również prosument otrzymujący dodatkowo
prawo sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii, przez co wprowadzony
zostaje kolejny element aktywizacji odbiorcy, umożliwiający handel energią bez
konieczności posiadania właściwej dla tego procesu koncesji. Jednocześnie zagwarantowanie możliwości magazynowania energii otwiera nowe szanse przed
odbiorcą aktywnym25. Ponadto, wszyscy odbiorcy powinni mieć możliwość czerpania korzyści z bezpośredniego uczestnictwa w rynku, również dostosowując
swoje zużycie energii jako odpowiedź na sygnały płynące z tego rynku. Zachowanie takie pozwoliłoby na efektywne korzystanie z niższych cen energii lub dodatkowych bonusów, czy korzyści płynących z innych form zachęt finansowych „szytych na miarę” przez inne zainteresowane podmioty funkcjonujące na rynku energii (np. możliwość uczestniczenia w grupach bilansujących, korzystanie z usług
agregatorów oraz świadczenie usług elastyczności). Optymistycznie można założyć, że korzyści z takiego aktywnego uczestnictwa będą z czasem wzrastać, gdyż
zwiększy się świadomość odbiorców w zakresie nowych możliwości wynikających z bycia odbiorcami aktywnymi. Zgodnie z założeniem przyjętym w dyrektywie rynkowej odbiorcy powinni mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich
formach odpowiedzi odbioru26, skorzystania z pełnego wprowadzenia inteligentnych systemów opomiarowania (zgodnie z przyjętym w kraju harmonogramem
wdrożenia takiego opomiarowania, bądź zgłoszenia indywidualnie chęci posiadania takiego licznika). Inteligentne opomiarowanie postrzegane jest bowiem z perspektywy nie tylko zwiększenia poziomu zainteresowania odbiorców nowymi rozwiązaniami, ale również jako narzędzie umożliwiające śledzenie rzeczywistego
zużycia energii w celu jego kształtowania w zależności od obserwowanego poziomu cen. Reagowanie odbiorców na zmiany cen będzie możliwe dzięki wprowadzeniu umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej (zgodnie z art. 11.
dyrektywy rynkowej, każdy odbiorca posiadający licznik inteligentny będzie
uprawniony do posiadania umowy z cenami dynamicznymi). Przy czym, aby
24
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w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę
2012/27/UE, Art.2, pkt 8, Dziennik Urzędowy Unii Europejskie, L158/125, 14.06.2019.
25 E. Mataczyńska, Odbiorca aktywny z perspektywy Pakietu Czysta Energia, Analiza IPE nr 2/2018,
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26 Dyrektywa rynkowa, Art. 2 ust 20): odpowiedź odbioru oznacza zmiany w obciążeniu elektrycznym
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uchronić odbiorcę przed możliwymi wysokimi kosztami wynikającymi z nagłych
i niespodziewanych zmian cen na rynku energii, odbiorcy powinni być informowani o korzyściach i potencjalnym ryzyku cenowym związanym z umowami
z cenami dynamicznymi.
Pomimo wielu nowych możliwości, z których będzie mógł skorzystać
w przyszłości odbiorca, aktywizacji nie należy postrzegać w kategoriach powszechności. Część odbiorców nie będzie zainteresowana aktywnym uczestnictwem w rynku, ceniąc sobie spokojną dotychczasową formę uczestnictwa – pasywną, opłacając rachunki za energię niezależnie od ich wielkości. Dlatego właśnie tacy odbiorcy powinni mieć możliwość funkcjonowania obok odbiorcy aktywnego na równych prawach i bez nieuprawnionych sankcji wynikających z ich
pasywności. Warto sobie zadać pytanie, czy dokonująca się aktywizacja odbiorców wynika z zapisów prawa unijnego, krajowego, czy może związana jest z innymi elementami? Ponadto istotne jest jak długo taka aktywność będzie promowana i jak wielu odbiorców z niej skorzysta. W końcu, czy ogólny entuzjazm związany z upodmiotowieniem odbiorców energii elektrycznej nie jest jedynie bańką
mydlaną, która tak szybko pęknie jak szybko będzie rosła. Odpowiedzi na te pytania są o tyle istotne, że w zależności od ich charakteru rozważania na temat aktywizacji odbiorców będą zasadne, lub powinny być zakończone.
Ciągle jeszcze większość odbiorców indywidualnych wykazuje brak zainteresowania zmianą swoich zachowań związanych ze zużyciem energii elektrycznej,
niezależnie od tego, czy posiadają taryfę o stałej cenie za energię, czy też mają
możliwości korzystania z programów umożliwiających zmniejszenie kosztów zużywanej energii27. Jest to typowe zachowanie odbiorców mieszkających np.
w mieszkaniach zlokalizowanych w blokach, gdzie są ograniczone możliwości
chociażby wybudowania instalacji fotowoltaicznej. Większą aktywność natomiast
wykazują odbiorcy mieszkający w domach jednorodzinnych, czyli posiadający
możliwości zainstalowania instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Tutaj za sprawą programów „Mój prąd”28 wielu odbiorców zdecydowało się na zainstalowanie systemów umożliwiających własną
produkcję energii ze źródeł energii odnawialnej.
Tradycyjny odbiorca
Rozważania na temat aktywizacji odbiorców warto rozpocząć od spojrzenia
na tradycyjnego konsumenta, aby zrozumieć jakie działania będą definiowały go
jako aktywnego odbiorcę. Tradycyjni odbiorcy zasadniczo nie zwracają uwagi na
poziom zużycia energii elektrycznej, choć w dużej większości wysokość rachunku
zwykle budzi niezadowolenie. Niemniej jednak ta sytuacja może być uważana za
K. Bilewicz, Skuteczność DSR – między bodźcem a reakcją, cire.pl, 2012, dostęp 01.11.2019,
https://www.cire.pl/pliki/2/pe_2012_09a_308314_skutecznosc_dsr.pdf
28 https://mojprad.gov.pl/, 27.05.2020
27
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„normalną” stąd nierozpatrywaną w kategoriach poszukiwania sposobów zmniejszenia rachunków. Odbiorca otrzymuje rachunek, a następnie go płaci bez zbędnej
kontroli i analizy jego wysokości. Pomimo niezadowolenia z wysokości rachunku
jest zadowolony z posiadania dostępu do energii elektrycznej, rozpatrując ją w kategoriach użyteczności publicznej. W związku z tym dochodzi do przekonania, że
zaangażowanie w zarządzanie swoim zużyciem energii elektrycznej poprzez szukanie najtańszej opcji nie jest warte korzyści, których poziom odbiegałby znacznie
od oczekiwań. Ponadto podjęcie jakichkolwiek działań wydaje się wysoce niepewne, obarczone z jednej strony dużym ryzykiem, a z drugiej może przyczynić
się do konieczności zmian dotychczasowych nawyków, na które nie ma zgodny.
Jednocześnie, tradycyjny odbiorca zwykle posiada niewystarczające informacje i wiedzę, które mogłyby umożliwić podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów zużywanej energii. Często jest zdezorientowany w gąszczu rozmaitych informacji, a tym samym konkurencyjnych ofert na rynku 29. W związku
z czym jest mu trudno dokonać właściwych wyborów. Czasami problem braku
podejmowania działań wynika z faktu, że nie istnieją automatyczne metody, technologie, algorytmy, dzięki którym po przyciśnięciu „jednego przycisku” wszelkie
możliwości jakie oferuje rynek w zakresie zmniejszenia kosztów użytkowania
energii zostaną osiągnięte samoczynnie bez konieczności dodatkowego zaangażowania. Społeczeństwo w świecie wszechobecnej digitalizacji i szybkiego rozwoju
nowych technologii oczekuje uproszczeń i automatyzacji czynności związanych
z codziennym życiem, ponieważ jest to społeczeństwo, dla którego czas jest istotnym wyznacznikiem do podejmowania dodatkowych, dostępnych poza codziennym wachlarzem, aktywności.
Drugą stroną tego zjawiska, jest istnienie tak zwanego wykluczenia technologicznego. Czyli niezależnie od tego jak nowe i efektywne rozwiązania i technologie proponuje rynek, odbiorca nie jest w stanie z nich skorzystać ponieważ po prostu ich nie rozumie. Zatem taki odbiorca pomimo chęci zmniejszenia rachunków
za energię elektryczną pozostanie odbiorcą pasywnym. Oczywiście, poza zaawansowanymi technologiami, czy różnorodnymi ofertami jakie proponują przedsiębiorstwa energetyczne, jako element zaangażowania takiego odbiorcy można
wskazać kontrolę nad ilością zapalonych żarówek w domu. Oznacza to, że jest to
aktywność mieszcząca się w jednym z elementów zaangażowania odbiorców jakim jest racjonalność zachowań.
Oczekiwania ze strony aktywnych odbiorców
Odbiorcy chcą większego wyboru i kontroli nad zarządzaniem zużyciem
i produkcją energii elektrycznej, dlatego też poszukują i chcą korzystać z nowych
rozwiązań, które oferują konkurujące między sobą przedsiębiorstwa. Konkurencja
M. Czarnecka, Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej,
Studium ekonomii prawa, Warszawa, Wydawnictwo C.H.Beck, 2018, ISBN 987-83-812-8224-6.
29

21

Ewa Mataczyńska

ta ma na celu zaspokojenia najbardziej wymyślnych potrzeb swoich klientów. Tuż
obok, jako monopole naturalne funkcjonują operatorzy systemu elektroenergetycznego, które aby zaspokoić oczekiwania aktywnych odbiorców muszą szukać
innych sposobów niż tylko tradycyjnie realizowanie usługi dystrybucji po rozsądnych cenach. W tym przypadku jednak problem nowych ofert jest znacznie głębszy, ponieważ ze względu na brak alternatywy przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej innego operatora, odbiorca niezależnie od tego, czy zostaną zaspokojone jego dodatkowe potrzeby czy też nie, w przeważającej większości, nie ma
możliwości zmiany podmiotu świadczącego mu usługę dystrybucji. Kwestia stworzenia cech rynku konkurencyjnego w tym obszarze, poprzez elementy motywacji
do tworzenia nowych usług, również rozumianych jako różnorodny wachlarz taryf, leży po stronie regulatora.
Odbiorcy aktywni zazwyczaj lepiej wykorzystują konkurencyjne warunki
i w większym stopniu potrafią korzystać z dostępu do różnych informacji oraz nowych technologii. Stawiają większe wymagania dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie, po pierwsze – zapewniania szerokiej gamy produktów i usług
oraz po drugie – zwiększenia możliwości kontrolowania zużycia i ceny energii
elektrycznej. W związku z powyższym, oczekują informacji w zakresie zużycia
energii w czasie rzeczywistym, aby lepiej zarządzać jej użytkowaniem. Ponadto
odbiorca aktywny niejednokrotnie posiada wymagania wobec przedsiębiorstw
sprzedających energię elektryczną, aby sprzedawana przez nie energia pochodziła
ze źródeł odnawialnych.
Istotnym elementem w sferze oczekiwań aktywnych odbiorców jest niezawodna, odporna na zakłócenia, o parametrach najwyższej jakości, usługa dystrybucji energii elektrycznej. Te oczekiwania są uzasadnione, ponieważ wszechobecny świat cyfrowy wymaga dużej niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego gwarantującej zachowanie ciągłości realizacji codziennie procesów
związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa. Problemy spowodowane chwilowymi zakłóceniami napięcia lub częstotliwości mają miejsce szczególnie na obszarach sieci z dużym nasyceniem instalacji fotowoltaicznych podłączonych
w miejscach, gdzie sieć nie jest w stanie poradzić sobie z nagłymi wahaniami,
z jednej strony produkcji, a z drugiej obciążenia, które powinno być pokryte przez
tę produkcję.
Możliwość samodzielnej produkcji energii jest kolejnym oczekiwaniem aktywnego odbiorcy. Najpopularniejsze możliwości w tym zakresie to produkcja
energii ze słońca oraz z wiatru. Choć to technologie umożliwiające produkcję energii elektrycznej ze słońca stały się w ostatnich czasach wyznacznikiem dążenia
odbiorcy do samowystarczalności i niezależności energetycznej30. Mając wszystkie te możliwości aktywny odbiorca, kierujący się chęcią osiągnięcia dodatkowych

E. Mataczyńska, Klastry energii z perspektywy wdrożenia nowego modelu rynku opartego na funkcjonowaniu mikrosieci, Komentarz IPE nr 1-2017, 09.01.2017.
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korzyści, przejawia chęć dzielenia się z innymi wyprodukowaną przez siebie energią lub oferuje odsprzedaż energii niewykorzystanej na własne potrzeby. Takie
zachowanie można identyfikować jako kolejny, istotny etap na drodze do zbudowania społeczności energetycznej.
Część odbiorców aktywnych chciałaby korzystać ze wszystkich powyższych
możliwości jednocześnie, podczas gdy inni byliby zainteresowani różnymi kombinacjami dostępnych rozwiązań. Jeden odbiorca może wybrać taryfę, której oferta
będzie się opierała tylko na energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, pomimo, że korzystanie z takiej oferty będzie się wiązało z dodatkowymi opłatami.
Kolejny odbiorca może preferować „uczciwe” zasady samodzielnego wytwarzania
energii, zarówno w przypadku ceny jaką płaci sprzedawcy energii za kupowanie
jej w okresach braku produkcji, jak i ceny jaką otrzymuje za odsprzedaż wyprodukowanej energii nie posiadającej pokrycia w swoim zapotrzebowaniu. Trzeci odbiorca może po prostu potrzebować dostępu do informacji w czasie rzeczywistym,
aby lepiej kontrolować zużycie energii elektrycznej, bądź świadczyć usługi elastyczności. Każde z tych działań wiąże się z kosztami, zarówno po stronie odbiorców, sprzedawców, jak i operatorów systemu elektroenergetycznego. Rolą organów regulacyjnych jest sprawiedliwy podział tych kosztów, taki który będzie chronił interesy zarówno dużych graczy na rynku, ale przede wszystkim wszystkich
odbiorców, niezależnie od tego czy są zrzeszeni w społecznościach, czy działają
indywidualnie jako aktywni odbiorcy, czy też są zaliczani do grupy tradycyjnych
odbiorców. Nie jest to jednak łatwe zadanie szczególnie, kiedy nie ma jasnego
przekazu, czego tak naprawdę oczekują odbiorcy energii elektrycznej, i czy ich
oczekiwania są zbieżne z oczekiwaniami społeczności energetycznych, w które
mogą się zrzeszać. Odpowiedź na to pytanie paradoksalnie wcale nie jest łatwa,
choć oczywiście każdy z odbiorców chciałby mieć wysoce niezawodną obsługę,
„zieloną” energię i bardzo niskie ceny.
Kluczowe elementy zaangażowania odbiorców
Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy oczekiwać aktywizacji odbiorców w miarę upływu czasu. Pierwszy z nich ma charakter ekonomiczny: przy
prawdopodobnym obniżeniu kosztów technologii umożliwiających indywidualne
sposoby produkcji oraz magazynowania energii więcej klientów skorzysta w przyszłości z tych możliwości. Drugim powodem jest dostępność nowych technologii
już nie tylko w sensie ekonomicznym, ale również w sensie zaspokajania wielu
codziennych potrzeb (np. liczniki inteligentne, zdalny dostęp i sterowanie urządzeniami domowymi poprzez smartfony, szybkie komputery i technologie informatyczne umożliwiające automatyzację procesów, a w związku z tym zapewniające
oszczędność czasu).
Początkowo sądzono, że nowe technologie są w stanie przyciągnąć tylko niewielką ilość zainteresowanych i nie należy ich traktować jako potencjał, który
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osiągnie skalę masową. Ostatecznie jednak wiele nowych technologii stało się codziennością np. telefony komórkowe, samoloty, komputery, internet czy telewizja. Również masowe wykorzystanie elektryczności musiało poczekać na swoją
kolej, osiągając docelowo taką powszechność zastosowań, która zupełnie wyklucza jej ewentualny brak. Można założyć, że w nadchodzących latach zobaczymy
radykalnie inny kształt sektora elektroenergetycznego niż ten, który możemy sobie
dziś wyobrazić. Jednym z czynników tej transformacji mogą być innowacje, które
zamieniają odbiorców w wysoce zaangażowanych uczestników rynku. Poziom
i szybkość tego zaangażowania będą determinowały takie kluczowe elementy jak
racjonalność zachowań, dodatkowe wartości jakie mogą przynieść istniejące
i nowe produkty oraz usługi, możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji
połączone z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów przetwarzanych na
szybkich i inteligentnych maszynach, jak również wszystkie technologie, które
efektywnie będą wspierały powyższe elementy.
Racjonalność zachowań odbiorcy aktywnego
Zachowanie odbiorcy zależy od kilku czynników, w tym wyboru usług
o wartości dodanej, dostępnych ofert cenowych, ekonomicznej zasadności dążenia
do samowystarczalności energetycznej, dostępu do alternatywnych źródeł energii
elektrycznej oraz łatwości i szybkości dostępu do pełnych i wiarygodnych danych
(informacji). Są to jedyne pewne czynniki na podstawie, których odbiorca podejmuje decyzje, funkcjonując w środowisku, w którym często przeważa niepewność,
ukryte ryzyka oraz nieprzewidziane koszty. Pomimo więc racjonalnych powodów,
dla których odbiorca powinien stać się aktywny, mogą one kolidować z czynnikami, które sprawiają, że niepodejmowanie żadnych działań jest bardziej sensowne. Te ostatnie czynniki obejmowałyby niewielkie oczekiwane korzyści, niepewność co do rzeczywistych oszczędności i wysokie koszty transakcji. Ekonomia
odbiorców przechodzących do innego sprzedawcy oznacza szukanie alternatywy
na zwiększenie zysków bądź zmniejszenie kosztów. Podobnie kiedy odbiorca podejmuje decyzję o zainstalowaniu własnej instalacji do produkcji energii elektrycznej lub magazynu energii. Niejednokrotnie taka decyzja nie znajdzie pozytywnego
zakończenia, ponieważ jeżeli decyzja będzie podejmowana jedynie na podstawie
dwóch czynników, czyli zestawienia kosztów i korzyści, oraz długości czasu koniecznego na zwrot z inwestycji, to przy obecnych warunkach cenowych wspomnianych technologii koszty znacznie przekroczą potencjalne korzyści, a na zwrot
poniesionych nakładów będzie trzeba długo poczekać. Zatem, aby zwiększyć poziom oczekiwanego zysku potrzebne są niższe ceny technologii, bądź elementy
dofinansowania do tego rodzaju projektów. Ponadto większy poziom oczekiwanego zysku odbiorca aktywny może osiągnąć dzięki efektowi synergii, który jest
właściwy dla społeczności energetycznej. To co również można traktować w kategorii zysku to świadomość odbiorcy, że dzięki własnym instalacjom do produk-
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cji „zielonej” energii będzie wspierał środowisko naturalne wychodząc tym samym naprzeciw celom zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Jest to korzyść
subiektywna, wynikająca z poziomu świadomości odbiorcy, niejednokrotnie
trudna do wyceny w sensie korzyści, które można wyrazić w pieniądzu. Zagadką
dla niektórych obserwatorów jest to, dlaczego odbiorcy nie podejmują żadnych
działań, kiedy wydaje się, że powinni. Zastanawianie się, czy podjąć nowe działanie, wymaga wysiłku i czasu, koszt alternatywny dla wielu odbiorców może przewyższyć oczekiwane korzyści. O ile działanie nie oferuje wyraźnych korzyści ze
względu na ograniczenia czasowe, inne koszty i niepewność co do korzyści, odbiorcy indywidualni mogą zdecydować się nie podejmować żadnych działań. Innymi słowy, tradycyjni odbiorcy, choć pozornie przejawiają bezwładność, działają
racjonalnie.
Wartość dodana produktów i usług
Jak dużą wartość dodaną będzie prezentował produkt czy usługa dla poszczególnych odbiorców, zależy od ich preferencji ale również od ceny. Przedsiębiorstwa łączą różne produkty i usługi, aby przyciągnąć klienta atrakcyjnością swojej
oferty. W przypadku sektora elektroenergetycznego możliwe jest to przeważnie
wśród sprzedawców energii, którzy działając na rynku konkurencyjnym zabiegają
o jak największą liczbę klientów. Ponadto grupują ich w taki sposób, aby tworzyć
specjalne oferty, które będą mogły ich zainteresować. W przypadku operatorów
sieci elektroenergetycznej, taryfy wynikają z przepisów obowiązującego prawa,
stąd trudno w tym przypadku mówić o konkurencji, tym bardziej, że nie jest możliwa zmiana miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej innego operatora
(poza lokalnymi przypadkami).
Odpowiednia informacja
Jedną z fundamentalnych cech efektywnego rynku są dobrze poinformowani
jego uczestnicy. W związku z tym, odbiorca powinien mieć dostęp do jasnych
i jednoznacznych informacji, zarówno na temat swoich praw w odniesieniu do sektora energetycznego, obowiązków, ale i możliwości. Oznacza to, że bez zbędnych
utrudnień powinien posiadać dostęp do różnych źródeł informacji rynkowych,
a także wiedzę niezbędną do właściwego ich zrozumienia, w celu efektywnego
działania w oparciu o nie. Niezbędne są do tego chociażby narzędzia porównywania ofert świadczone przez niezależne podmioty, w tym certyfikowane strony internetowe, będące kompendium wiedzy umożliwiającym mniejszym odbiorcom
ocenę zalet różnych dostępnych na rynku ofert. Istnienie takich narzędzi przyczyni
się do obniżenie kosztów pozyskiwania informacji, ponieważ odbiorcy nie będą
zmuszeni do zbierać informacji oddzielnie od poszczególnych dostawców i usługodawców. Ten element jest o tyle istotny, że w przypadku odbiorców zrzeszo-
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nych w społeczności energetyczne znacząco wesprze kształtowanie polityki cenowej wewnątrz tej społeczności, tak aby członkowie mogli uzyskać wymierne korzyści. Takie narzędzia powinny zapewnić również właściwą równowagę zapotrzebowania na jasne, zwięzłe, kompletne i wyczerpujące informacje. Bardzo
ważne jest objęcie takimi narzędziami jak największej liczby dostępnych ofert,
a informacje podawane w takich narzędziach powinny być wiarygodne, bezstronne i przejrzyste31.
Pozyskiwanie informacji nie dotyczy jedynie informacji dostępnych na
rynku ofert, ale w przypadku zaangażowania odbiorcy w programy redukcji poziomu zużycia energii elektrycznej, konieczne są dokładne, z ziarnem rozdzielczości właściwym dla danych dostępnych na rynku energii czy bilansującym
(1 godzina do 2021 roku, potem 15 minut 32) dane pomiarowe. Posiadanie tego
rodzaju danych również dla klastra energii jest podstawą do jego efektywnego
funkcjonowania. Niemniej jednak w tym przypadku, ze względu na przyjętą
w ustawie OZE definicją obszaru działalności klastra energii 33, który jest inny
niż zdefiniowany geograficznie obszar stanowiący granice działalności, nie ma
możliwości, aby koordynator klastra pozyskał dane wszystkich odbiorców będących w geograficznych granicach klastra. Kwestie udostępniania danych pomiarowych są opisane zarówno w instrukcji IRIESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego), jak i w umowach pomiędzy uczestnikami rynku.
Wskazany w umowie (jednej z dostępnych umów wymienionych w Prawie Energetycznym) podmiot będzie miał możliwość otrzymywania danych zgodnie z zapisami tej umowy. Niestety, pomimo wprowadzenia definicji klastra energii
w polskim prawodawstwie w 2016 roku, z wyraźnym zaznaczeniem konieczności zawarcia takiej umowy34 nie została ani jedna taka umowa zawarta.
W kontekście dostępności danych pomiarowych warto również przypomnieć, że za sprawą prowadzonych prac nad nowymi zapisami Prawa Energe-

31

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę
2012/27/UE, Preambuła pkt (35), Dziennik Urzędowy Unii Europejskie, L158/125,
32 Kodeks sieci i wytyczne w obszarze rynkowym. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia
23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (Dz.U. UE z 28.11.2017
L 312/6), art. 53 ust. 1.
33 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925), Rozdział IV, Art. 38a ust 4, Obszar działania
klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra. Art. 15a … na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym
granic jednego powiatu.
34 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925), Rozdział IV, Art. 38a ust 4 Operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować klaster energii, jest
obowiązany do zawarcia z koordynatorem klastra energii umowy o świadczenie usług dystrybucji,
o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne.
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tycznego wysoce prawdopodobne jest utworzenie w niedalekiej przyszłości jednego, centralnego podmiotu odpowiedzialnego za udostępnianie takich danych
wszystkim uczestnikom rynku35.
Dostępność technologii
Pomijając kwestie poziomu zaawansowania poszczególnych technologii,
a w związku z tym możliwości efektywnej obsługi jej elementów, należy wskazać na dwa nurty technologii, które w przypadku odbiorcy aktywnego czy społeczności energetycznych będą miały duże znaczenie. Pierwszy element to technologie związane z produkcją oraz magazynowaniem energii i oczywiście ich
dostępność w sensie ekonomicznym. Drugi element to możliwość zarządzania
energią zużywaną, produkowaną oraz magazynowaną. Ten element wiąże się
bezpośrednio z rozwojem rozwiązań informatycznych nie tylko w sferze nowych
sposobów programowania, ale również sprzętu, który będzie w stanie efektywnie
obsłużyć cały proces zarządzania. Warto również pamiętać, że to co daje możliwości efektywnego zarządzania, to sieci elektroenergetyczne posiadające cechy
sieci inteligentnych36.

1.6. Podsumowanie
Teoria klastrów zapoczątkowana przez Portera, obejmuje swoim zasięgiem
wiele zagadnień związanych ze współpracą różnych instytucji, przedsiębiorstw oraz
indywidualnych klientów na pewnym wydzielonym obszarze. Celem tej współpracy
jest, po pierwsze, obniżenie kosztów działalności, a po drugie, zwiększenie przychodów. Obydwa elementy są możliwe do osiągnięcia poprzez zaangażowanie członków klastra w jego rozwój, współpracę na różnych poziomach oraz występowanie
efektu synergii. Jak pokazują liczne opracowania klastry mogą być tworzone w różnych branżach, jednak niezależnie od rodzaju branży główne cele mają takie same.
Klaster energii jest szczególnym przypadkiem klastra gospodarczego, dla którego
stworzono odrębne zapisy prawne, aby mógł formalnie zaistnieć jako klaster energii.
Przeprowadzona analiza pokazała po pierwsze, że klaster energii został utworzony na podstawie teorii klastrów funkcjonującej od lat w różnych dziedzinach ekonomii. Po drugie, koncepcja klastrów w Polsce jest promowana od co najmniej 2009
roku, a jej założeń nie można zaliczyć do powszechnie stosowanych. I po trzecie,
Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/rejestr63431027,dok.html?czas=1591265720, dostęp 04.06.2020.
36 Temat technologii w sektorze energii i ich dostępności jest tak obszerny, że może stanowić temat
kolejnego, dużego opracowania.
35
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szybko przyrastająca od 2016 liczba klastrów energii nie potwierdza zachowania
tego trendu na przyszłość (jak zakładają zwolennicy zmiany struktury rynku 30%
obszaru wiejskiego Polski będzie pokryta klastrami energii spółdzielniami energetycznymi37), tym bardziej, że to, jak szybo i w którym kierunku będzie zmierzał ich
rozwój, zależy w dużej mierze do implementacji do prawa polskiego zapisów38 dotyczących odbiorców aktywnych, agregatorów, wspólnot energetycznych (w chwili
obecnej ani klaster energii ani spółdzielnia energetyczna nie wpisują się wprost39
w zapisy unijnych dyrektyw: rynkowej i REDII40).
Na drodze transformacji, na której znalazł się sektor energii, najważniejszą
rolę będzie odgrywał odbiorca aktywny. To dla niego przewidziano centralne miejsce w procesie przemian. Jednak, aby mógł on wykonać właściwe powierzone mu
zadanie konieczne jest umożliwienie mu efektywnego korzystania z narzędzi nie
tylko w sensie nowych technologii ale również regulacji i przepisów prawa. Stąd
powinno się dążyć do stworzenia takich warunków, które pomogą w realizacji tego
procesu.
Przede wszystkim należy zadbać o umożliwienie odbiorcom indywidualnym
oraz zrzeszonym w grupach dostępu do prawdziwych i pełnych informacji, zarówno tych pochodzących z rynku, jak i tych pochodzących z inteligentnych liczników.
Istotne jest stworzenie ogólnodostępnego systemu porównywanie ofert występujących na rynku energii, posiadającego elementy decyzyjne (sugerujące najlepsze rozwiązania lub ich kombinacje).
Należy promować rozwiązania lokalne mające na celu informowanie mieszkańców o możliwościach, zagrożeniach oraz alternatywnych rozwiązaniach przy
podejmowaniu decyzji związanych chociażby z przystąpieniem do klastra energii,
czy z inwestycją we własną instalację wytwarzania energii, czy korzystaniem
z umów z cenami dynamicznymi. W tym ostatnim przypadku należy zadbać,
o właściwą ochronę odbiorców, którzy się zdecydują na takie umowy. Powinni oni
zostać poinformowani o zasadach realizacji zobowiązań wynikających z takich
umów, a w szczególności powinni być informowani o możliwych ryzykach związanych ze zmianami cen energii.

Popczyk J., Polska energetyka po transformacji - wizja systemu energetycznego przyszłości, IV
Kongres energetyczny DISE, Wrocław, 19-20 września 2018, http://dise.org.pl/publikacje/pept.pdf,
dostęp 01.11.2019.
38 Mataczyńska E., Lokalna społeczność energetyczna w Pakiecie zimowym - możliwości implementacji w Polsce, Analiza IPE nr 3/2017, 20.11.2017.
39 Analiza tych zapisów będzie przedmiotem kolejnego rozdziału.
40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L328/82 z dnia 21.12.2018.
37
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ROZDZIAŁ II
Ewa MATACZYŃSKA

SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNE – OD REGULACJI
UNIJNYCH DO POLSKICH

Wprowadzenie
Wzrost świadomości odbiorców, którzy chcą brać czynny udział w kształtowaniu przyszłego modelu rynku energii, znalazł odzwierciedlenie w przepisach
prawa unijnego, ale również krajowego. W rozdziale, jako pierwsze zostaną opisane regulacji unijne, promujące aktywizację odbiorców szczególnie w kontekście
możliwości zrzeszania się i współpracy w dążeniu do realizacji wspólnych celów.
Kolejna część rozdziału będzie poświęcona prawodawstwu polskiemu w obszarze
zapisów dotyczących zarówno klastrów energii jak i spółdzielni energetycznych.
Zestawienie tych dwóch obszarów regulacji: unijnego i polskiego, jest niezwykle
istotne w kontekście konieczności zaimplementowania prawa unijnego do prawodawstwa polskiego. Tak zebrane informacje posłużą po pierwsze do sporządzenia
porównania poszczególnych inicjatyw, po drugie określenia możliwości ich funkcjonowania w stworzonych polskim prawem warunkach, a po trzecie do weryfikacji statusu klastra energii i spółdzielni energetycznej z perspektywy zapisów dyrektyw unijnych.

Społeczności energetyczne z perspektywy regulacji
unijnych
Społeczność energetyczna to nowy termin, dla którego nie ma jednolitej definicji w ustawodawstwie unijnym. Niemniej jednak w przyjętych zapisach pakietu
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Czysta energia dla wszystkich Europejczyków41 zdefiniowano kilka jednostek, na
podstawie których można dookreślić definicję społeczności energetycznej. Mając
na uwadze fakt, że ustawodawca unijny nie wprowadził definicji społeczności
energetycznej, pozostawiając otwarty katalog możliwych do zaistnienia inicjatyw
oraz wskazując jedynie obszary w jakich te inicjatywy mogą funkcjonować, nie
podjęto w artykule próby zdefiniowania społeczności energetycznej, aby nie stworzyć wrażenia narzucania na polskiego ustawodawcę konieczności tworzenia dokładnej definicji określającej społeczność energetyczną.
W prawodawstwie unijnym zaproponowano następujące inicjatywy, które
można określić społecznościami energetycznymi:
– społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej
(REC – Renevable Energy Community), wprowadzona dyrektywą
o wsparciu energii ze źródeł odnawialnych (REDII)42,
– obywatelska społeczność energetyczna (CEC – Citizens Energy Community), wprowadzona dyrektywą rynkową43,
– działający grupowo prosumenci energii elektrycznej, wprowadzone dyrektywą REDII.
Unia Europejska określając definicje dla tych trzech jednostek rozpoczęła
tym samym tworzenie otoczenia regulacyjnego dla społeczności energetycznych,
dając im możliwość uczestniczenia w całym łańcuchu procesów związanych
z rynkiem energii (wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż, zużycie, agregację,
usługi systemowe). Ale to co czyni je społecznościami energetycznymi, to nie
zapisy w dyrektywach, a wspólne dążenie do zaspokojenia potrzeb energetycznych swoich członków. Formy tej współpracy są różne, od prostych opartych
jedynie na wykorzystywaniu efektu synergii do bardziej skomplikowanych, zapewniających swoim członkom bardziej złożone rozwiązania, takie jak chociażby systemy produkcji oraz zużycia energii na własne potrzeby wraz z jej magazynowaniem, partnerski handel energią elektryczną lub mechanizmy bilansowania obszarowego.
Wprowadzenie terminów dla społeczności energetycznych w prawodawstwie unijnym miało na celu przede wszystkim usankcjonowanie tych społeczności w państwach, w których one już istnieją, poprzez bezpośrednie wskazanie
ich jako podmioty funkcjonujące na rynku energii. Ponadto, mając na uwadze

Na poziomie Unii Europejskiej pakiet dyrektyw i rozporządzeń nowych oraz zmieniających istniejące dotyczące między innymi efektywności energetycznej, wspólnego rynku energii czy Unii
Energetycznej – zwany dalej pakietem Czysta energia.
42 REDII - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L328/82 z dnia 21.12.2018.
43 Dyrektywa rynkowa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944
z dnia 5 czerwca 2019 r w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz
zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, Art.2, pkt 8, Dziennik Urzędowy Unii Europejskie, L158/125,
14.06.2019.
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potencjalne korzyści, które mogłyby przynieść dla rozwoju rynku energii, wprowadzenie dedykowanych przepisów w prawodawstwie miało na celu umożliwienie tworzenia tychże społeczności oraz wprowadzenie zachęt do aktywizacji odbiorców. Zastanawiające jest natomiast, czemu miało służyć zdefiniowanie
w tym samym pakiecie zapisów dla trzech różnych (choć w niektórych miejscach
pokrywających się) definicji. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, jednak
poprzez porównanie tych definicji można wyciągnąć wnioski, przynajmniej co
do kierunku w jakim zmierzają zmiany na rynku energii oraz określić możliwości
zaimplementowania zapisów właściwych dla społeczności energetycznych w realiach polskich.
Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej (REC)
Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej została
zdefiniowana w dyrektywie REDII. Społeczność taka jest podmiotem prawnym,
w którym uczestnictwo jest dobrowolne, ale również otwarte dla wszystkim zainteresowanych. Ponadto podmiot taki, jest kontrolowany przez swoich członków
i udziałowców, których projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, istniejące bądź rozwijane, są zlokalizowane blisko prawnego podmiotu będącego społecznością energetyczną. Przy czym szczegółowe zasadny na podstawie jakich ten
podmiot miałby być kontrolowany nie zostały określone w przepisach dyrektywy.
Stąd w tym zakresie istnieje dowolność. Udziałowcami lub członkami takiej społeczności mogą być osoby fizyczne, osoby prawne czy samorządy lokalne. To co
dyrektywa definiuje jako główny cel działalności społeczności to przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych oraz społecznych lokalnym obszarom.
Zakłada się również, że społeczności oprócz lokalnych korzyści będą przynosiły
korzyści swoim udziałowcom i członkom. Przy czym, jasno wskazuje się, że taka
społeczność nie jest powoływania w celu przynoszenia korzyści finansowych.
Ze względu na to, że taka społeczność jest definiowana jako otwarta dla
wszystkich, jej członkami mogą być zarówno odbiorcy z gospodarstw domowych
zużywający energię na zaspokojenie swoich potrzeb, ale również prosumenci czy
przedsiębiorstwa posiadające instalacje wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przy czym w takim przypadku powinien być spełniony warunek, że udział
prywatnych przedsiębiorców w społeczności nie stanowi ich głównej działalności
gospodarczej ani zawodowej. Ponadto to co istotne, przynależność do społeczności nie może wiązać się z wypełnieniem przez odbiorcę końcowego dodatkowych
warunków, czy utratą nabytych, zagwarantowanych innymi ustawami praw należnych odbiorcy końcowemu. W szczególności jest tu mowa o zachowaniu prawa
do zmiany sprzedawcy.
W ramach swojej działalności społeczność będzie miała możliwość zajmować
się wytwarzaniem, zużywaniem, magazynowaniem oraz sprzedażą energii elek-
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trycznej. Należy wyraźnie zaznaczyć, że z tego katalogu dostępnych działań została wyłączona możliwość dystrybucji energii elektrycznej. To co należy uznać
za znak czasu oraz w swojej istocie duży krok w stronę nowoczesnych rozwiązań
digitalizacji sektora, to umożliwienie podziału między członków społeczności
energii elektrycznej wyprodukowanej w ramach tej społeczności. Innymi słowy
zapisy dyrektywy wskazują na możliwość prowadzenia sprzedaży sąsiedzkiej
identyfikowanej tutaj pod nazwą peer-to-peer44. W ciągu ostatnich 3 lat bardzo
wyraźnie promowane są rozwiązania informatyczne, umożliwiające tego rodzaju
handel, oparte na technologii blockchain45. Warto również wspomnieć, że pierwsze tego rodzaju rozwiązanie pojawiło się kilka lat temu w mikrosieci na Brooklynie46. Projekt w istocie rzeczy niezwykle interesujący, jednak rozwiązanie nie znalazło zastosowań na skalę komercyjną. Technologia blockchain jest mocno promowaną technologią w dzisiejszych czasach, umożliwiającą dokonywanie bezpiecznych, bezpośrednich transakcji bez udziału stron trzecich. Teraz za sprawą
konkretnych zapisów w dyrektywie można się spodziewać, że istniejące projekty
szybko przerodzą się w masowe rozwiązania. Pomijając na chwilę temat społeczności energetycznych, temat partnerskiego handlu energią w formie peer-to-peer
wymaga opracowania na poziomie krajowym modelu, w którym jasno zostaną
określone prawa, obowiązki oraz zależności pomiędzy wszystkimi uczestnikami
rynku energii.
Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej powinna
mieć zagwarantowany dostęp do wszystkich rynków energii, zarówno bezpośrednio jak i poprzez współpracę z podmiotami świadczącymi usługi agregacji, podlegając tym samym pod przepisy właściwe dla tego rodzaju działalności. Możliwość
agregacji potencjału zlokalizowanego na terenie działania społeczności jest istotna
chociażby ze względu na przyszłe możliwości świadczenia usług elastyczności,
czy uczestnictwa w programach DSR47. Jest ona również ważnym elementem aktywizacji odbiorców, czyli głównego celu, dla którego zostały opracowane zapisy
pakietu Czysta energia.
Dyrektywa zakłada, że ustanowione na poziomie krajowym ramy promowania i rozwoju społeczności energetycznych powinny zapewnić między innymi,

Partnerski (peer-to-peer) handel energią odnawialną oznacza sprzedaż energii odnawialnej pomiędzy uczestnikami rynku na podstawie umowy zawierającej z góry określone warunki dotyczące zautomatyzowanego wykonania transakcji i płatności za nią bezpośrednio między uczestnikami rynku albo pośrednio poprzez certyfikowanego uczestnika rynku będącego stroną trzecią,
takiego jak koncentrator. Prawo do prowadzenia partnerskiego (peer-to-peer) handlu pozostaje
bez uszczerbku dla praw i obowiązków stron działających jako odbiorcy końcowi, producenci,
dostawcy lub agregatorzy; REDII Art.2, pkt 18.
45 E. Mataczyńska, Technologia blockchain – możliwości, ryzyka, fakty i mity, Analiza IPE 5/2018,
24.09.2018.
46 E. Mataczyńska, Blockchain technology impact on the energy market model, Energy Policy Studies
1/2017, pp. 3-15.
47 DSR – odpowiedź strony popytowej.
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aby operator danego systemu dystrybucyjnego współpracował ze społecznościami energetycznymi działającymi w zakresie energii odnawialnej w celu ułatwienia transferów energii w ramach społeczności energetycznych działających
w zakresie energii odnawialnej. Przy czym jest to jedyny element współpracy
z operatorem na jaki dyrektywa zwraca uwagę. Jednocześnie zapis jest na tyle
ogólny, że w istocie nie wiadomo co należy rozumieć przez słowo „ułatwienia”.
Czy oznacza to, że społeczności powinny być traktowane przez operatora w inny
sposób niż pozostali odbiorcy na lokalnym terenie, czy też określenie oznacza
jedynie likwidację nieuzasadnionych barier. Po części odpowiedź na to pytanie
można odnaleźć w kolejnych punktach dyrektywy, gdzie jest mowa o tym, że
społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej będą podlegały sprawiedliwym, proporcjonalnym i przejrzystym procedurom, w tym procedurom w zakresie rejestracji i wydawania koncesji. Ponadto będą ponosiły,
odzwierciedlające koszty, opłaty sieciowe, jak również odpowiednie opłaty i podatki, co zapewni, że w adekwatny, sprawiedliwy i wyważony sposób będą one
uczestniczyć w ogólnym podziale kosztów systemu zgodnie z przejrzystą analizą
kosztów i korzyści opracowaną przez właściwe, regulacyjne organy krajowe48.
Oznacza to, że organy krajowe (tu nie ma jasności o jakie organy chodzi) są
zobowiązane do opracowania analizy na podstawie, której stworzone powinny
być regulacje dla tychże społeczności, zawierające również zapisy dotyczące
wsparcia regulacyjnego umożliwiającego tworzenie tych społeczności.
Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo zagwarantowanego dyrektywą
wsparcia, członkowie społeczności nie powinni być zwolnieni z odpowiednich
kosztów, opłat i podatków, które byłyby w podobnej sytuacji ponoszone przez
odbiorców końcowych niebędących członkami społeczności lub producentów
lub, kiedy do dystrybucji energii wykorzystuje się infrastrukturę sieci publicznej
(infrastruktura sieci należąca do operatorów będących własnością państwa).
Obywatelska społeczność energetyczna (CEC)
Obywatelska społeczność energetyczna jest drugim z kolei rodzajem społeczności, na którą zwraca się szczególną uwagę w kontekście zapisów dyrektywy rynkowej związanych z transformacją sektora elektroenergetycznego.
Z punktu widzenia polskich uwarunkowań, ten rodzaj społeczności jest o wiele
bardziej znany, dyskutowany oraz promowany niż inne wynikające z Pakietu
czysta energie. Początkowo, zgodnie z projektem dyrektywy rynkowej, promowaną nazwą dla tego rodzaju inicjatyw była lokalna społeczność energetyczna,
jednak w toku dyskusji nad projektem tej dyrektywy ostatecznie przyjęto nazwę
obywatelska społeczność energetyczna. Zgodnie z obowiązującą definicją, obywatelska społeczność energetyczna to osoba prawna. Pojęcie osoby prawnej
48

Dyrektywa REDII.

35

Ewa Mataczyńska

w polskim prawodawstwie definiuje Kodeks cywilny, który stanowi, że osobami
prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną49. Ten element jest istotny z punktu widzenia
toczącej się na poziomie krajowym dyskusji dotyczącej koncepcji klastrów energii, których działalność mogłaby być postrzegana z perspektywy implementacji
zapisów dyrektywy rynkowej. Należy podkreślić, że zapisy tej dyrektywy, decyzję dotyczącą formy jaką mogą przyjąć obywatelskie społeczności energetyczne,
pozostawiają dla państw członkowskich. Co oznacza, że społeczność może być
formą stowarzyszenia, spółdzielni, spółki osobowej, organizacji nienastawionej
na zysk lub małego lub średniego przedsiębiorstwa, pod warunkiem jednak, że
podmiot ten, działając we własnym imieniu, może wykonywać prawa i podlegać
obowiązkom. Jednak, co istotne przepisy dotyczące obywatelskich społeczności
energetycznych nie wykluczają istnienia innych inicjatyw obywatelskich, tworzonych chociażby na podstawie umów prawa prywatnego50 .
To co powinno charakteryzować obywatelską społeczność energetyczną to
dobrowolne i otwarte w niej uczestnictwo. Kontrolę nad działalnością społeczności sprawują jej członkowie lub udziałowcy będący osobami fizycznymi, organami
samorządowymi lub małymi przedsiębiorstwami. Ponadto podobnie jak miało to
miejsce w przypadku społeczności energetycznej działającej w zakresie energii
z OZE, celem działalności obywatelskiej społeczności energetycznej jest zapewnienie korzyści środowiskowych, gospodarczych lub społecznych dla swoich
członków lub obszarów lokalnych, nie zaś osiągnięcie zysków finansowych. Do
koszyka dostępnych działalności, którymi może zajmować się społeczność zaliczono wytwarzanie, dystrybucję, sprzedaż, zużywanie, agregację, magazynowanie, świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej, ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczenie innych usług energetycznych dla swoich
członków.
Do decyzji organów krajowych dyrektywa pozostawia możliwość uczestnictwa transgranicznego dla obywatelskich wspólnot energetycznych. Innymi słowy
tworzenia lokalnych obszarów, na których społeczność będzie funkcjonowała niezależnie od granic państwowych.
Ważnym elementem w działalności obywatelskich społeczności energetycznych jest możliwość, jeżeli krajowe regulacje na to zezwolą, posiadania uprawnień do bycia właścicielem, budowy, zakupu lub dzierżawy sieci dystrybucyjnych
oraz do niezależnego zarządzania tymi sieciami. Przy czym, zarządzanie sieciami

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, DZIAŁ II
Osoby prawne Art. 33.
50 Prawo prywatne – normuje stosunki prawne zachodzące pomiędzy jednostkami traktowanymi jako
równorzędne podmioty prawne, ponadto reguluje ono stosunki osobiste i majątkowe, np. prawo rodzinne, prawo pracy, prawo bankowe. Prawo prywatne opiera się przede wszystkim na zasadzie swobody umów, pozwala ona dwóm równouprawnionym stronom swobodnie ułożyć umowę, jaką chcą
zawrzeć. Zatem w dużej mierze zawiera normy względnie obowiązujące.
49
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dystrybucyjnym powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi, dla operatorów sieci dystrybucyjnej, regulacjami. Jeżeli takie prawo zostanie przyznane,
obywatelskie społeczności energetyczne będą uprawnione do zawarcia umowy dotyczącej eksploatowania ich sieci z odpowiednim operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, do którego ich sieć jest podłączona
oraz ponosić stosowne opłaty sieciowe w punktach przyłączenia społeczności
z siecią lokalnego dystrybutora zarówno na kierunku wprowadzania jak i odbioru.
Przy czym taka dodatkowa działalność obywatelskiej społeczności nie może dyskryminować odbiorców, którzy pozostając przyłączeni do jej sieci nie decydując
się jednak na członkostwo w nie tejże społeczności.
Aby społeczność mogła efektywnie funkcjonować powinna mieć zapewniony
dostępu do wszystkich rynków energii elektrycznej, bezpośrednio lub za pośrednictwem agregacji, zachowując przy tym prawa i obowiązki właściwe dla odbiorców końcowych, wytwórców, dostawców, operatorów systemów dystrybucyjnych
lub uczestników rynku zajmujących się agregacją. Przy czym społeczność, będąc
prawnym uczestnikiem rynku powinna ponosić odpowiedzialność finansową za
niezbilansowanie, które powoduje w systemie elektroenergetycznym. Oznacza to,
że tak jak w przypadku innych uczestników rynku, obywatelska społeczność powinna być podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, a jeżeli nie, powinna
wskazać podmiot, który będzie dokonywał za nią takiego bilansowania.
Jako, że jednym z fundamentalnych założeń działania obywatelskiej społeczności energetycznej jest dążenie do zaspokojenia potrzeb energetycznych dla swoich członków, co oznacza zaangażowanie w produkcję energii na potrzeby społeczności, słusznie zapewniono jej możliwość podziału tej energii pomiędzy swoich członków, na dowolnych zasadach, pamiętając jednak, aby taki podział nie
miał wpływu na obowiązujące opłaty sieciowe, taryfy i inne opłaty.
Jedyny obowiązek dla organu regulacyjnego w zakresie obywatelskich społeczności energetycznych wprowadzany przepisami unijnymi to monitorowanie
usuwania nieuzasadnionych przeszkód i ograniczeń w ich rozwoju51. Projekt dyrektywy rynkowej wskazywał na konieczność wprowadzenia ewidencji i monitorowania rozwoju tego rodzaju społeczności. Ostatecznie jednak pozostawiono
tylko obowiązek dla organu regulacyjnego monitorowania rozwoju tych społeczności. Co jednak nie oznacza, że inne przepisy krajowe nie mogą zadbać o to, aby
możliwa była stała ewidencja i monitorowanie rozwoju obywatelskich społeczności energetycznych, skoro zgodnie z przydzielonymi im prawami będą pełnoprawnymi podmiotami działającymi na rynku energii.

51

Dyrektywa rynkowa, Art. 59, pkt 1.
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Działający grupowo prosumenci energii elektrycznej
Rosnące znaczenie instalacji prosumenckich wytwarzających energię na potrzeby własne, ponadto szybkie tempo wzrostu ilości podłączonych do sieci tego
rodzaju instalacji doprowadziło do przekonania o konieczność wprowadzenia ram
regulacyjnych, które dałyby prosumentom energii odnawialnej uprawnienia do
wytwarzania, użytkowania, przechowywania i sprzedaży energii elektrycznej.
W związku z tym utworzono nowe pojęcie dla inicjatyw prosumenckich o nazwie
„działających grupowo prosumentów energii odnawialnej”, które oznacza grupę
co najmniej dwóch działających wspólnie prosumentów energii odnawialnej52,
zlokalizowanych w tym samym budynku lub budynku wielomieszkaniowym.
Taka definicja wskazuje, że grupa prosumentów tworzy pewnego rodzaju społeczność energetyczną, która może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie gospodarstw domowych oraz pomóc w zwalczaniu ubóstwa
energetycznego.
Dyrektywa REDII, nie zawiera szczegółowych zapisów dotyczących warunków działalności takich społeczności, a jedynie bardzo ogólne, z których wynika,
że na poziomie krajowym powinny zostać zdefiniowane szczegóły (nie wykraczające poza ogólny katalog praw i obowiązków zdefiniowany dla prosumenta) w zakresie tego rodzaju społeczności. O ile interesujący wydaje się kierunek, w którym
tego rodzaju społeczności się rozwiną, to ze względu na brak szczegółowych zapisów regulacyjnych, w dalszej części artykułu, nie będzie tego rodzaju społeczność poddawana analizom i porównaniom.
Zestawienie głównych cech społeczności zdefiniowanych w pakiecie Czysta
energia
Prawodawstwo przyjęte na poziomie Unii Europejskiej stanowi pewnego rodzaju holistyczną próbą zdefiniowania społeczności energetycznych. Obydwie dyrektywy, w których opisuje się społeczności koncentrują się na nieco innych
aspektach działalności jakie mogą te społeczności prowadzić. Dyrektywa rynkowa
definiuje rolę społeczności energetycznych w systemie energetycznym, w tym
współpracę z operatorami sieci, jak również wskazuje na możliwe do prowadzenia
działania w całym łańcuchu procesów związanych z funkcjonowaniem rynku energii. Natomiast dyrektywa REDII skupia swoją uwagę na odnawialnych źródłach

Prosument energii odnawialnej oznacza odbiorcę końcowego działającego w ramach swoich
obiektów o określonych granicach lub, jeśli jest to dozwolone przez państwo członkowskie, w ramach innych obiektów, który wytwarza odnawialną energię elektryczną na własne potrzeby oraz
który może magazynować lub sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię elektryczną, pod warunkiem że w przypadku prosumenta energii odnawialnej, niebędącego gospodarstwem domowym,
działania te nie stanowią jego podstawowej działalności handlowej lub zawodowej. Dyrektywa REDII, Art. 2, pkt 14).
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energii, przywiązując dużą wagę do podstaw wsparcia politycznego i regulacyjnego, tak aby wyeliminować ewentualne bariery oraz stymulować wykorzystanie
potencjału tego rodzaju inicjatyw.
Istnieje dość wyraźny związek między tymi dwiema definicjami. U swoich
podstaw obie definicje opisują sposób organizowania współpracy zbiorowej działalności związanej z energią wokół konkretnej własności, zarządzania i niekomercyjnego celu funkcjonowania (w przeciwieństwie do tradycyjnych uczestników
rynku). Podstawowym celem zarówno obywatelskiej społeczności energetycznej
(CEC) jak i społeczności działającej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
(REC), jest zapewnienie korzyści środowiskowych, gospodarczych lub społecznych dla członków lub lokalnych obszarów, na których działają, a nie zysków finansowych. Obydwie definicje kładą nacisk na uczestnictwo i skuteczną kontrolę
przez obywateli, władze lokalne i mniejsze przedsiębiorstwa. Wreszcie uczestnictwo w CEC i REC musi być otwarte i dobrowolne.
Różnice między definicjami CEC i REC pomagają również wyjaśnić ogólny
związek między definicjami: mianowicie, że REC można ogólnie postrzegać jako
podzbiór lub pewien typ CEC. Pomaga to zracjonalizować węższy zasięg geograficzny działań REC w porównaniu z CEC.
Relację tę wzmacnia fakt, że na państwach członkowskich spoczywa silniejszy obowiązek promowania rozwoju REC, a nie tylko zapewnienia równych warunków działania (w przeciwieństwie do CEC). W szczególności dyrektywa
w sprawie odnawialnych źródeł energii wymaga od państw członkowskich opracowania krajowych „ram umożliwiających” promowanie i ułatwianie rozwoju
REC, w tym między innymi zapewnianie zdolności, narzędzi ułatwiających dostęp
do finansowania i informacji, zapewnianie wsparcia dla gospodarstw domowych
w trudnej sytuacji i o niskich dochodach oraz usunąć nieuzasadnione bariery regulacyjne i administracyjne. Państwa członkowskie są również zobowiązane do
uwzględnienia REC przy opracowywaniu krajowych systemów wsparcia dla energii odnawialnej.
Poniżej dokonano porównania elementów charakteryzujących, zdefiniowane
w dyrektywach, społeczności energetyczne.
Tabela 1. Porównanie elementów charakteryzujących społeczności energetyczne zdefiniowane w prawodawstwie unijnym.
Społeczność energetyczna
w zakresie energii odnawialnej (REC)

Obywatelska społeczność energetyczna
(CEC)

Osobowość prawna

Tak

Tak

Dobrowolność przystąpienia

Tak

Tak

Opis
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Zarządzanie

Kontrolowana przez członków/udziałowców

Kontrolowana przez
członków/udziałowców

Członkowie

Osoby fizyczne, małe
i średnie przedsiębiorstwa,
lokalne władze, w tym
gminy.

Osoby fizyczne, małe
przedsiębiorstwa, lokalne
władze, w tym gminy.

Tak (lokalny zasięg)

Nie ma wskazania

Produkcja energii elektrycznej z OZE

Tak

Tak

Produkcja energii elektrycznej z innych niż
OZE

Nie

Tak

Produkcja ciepła

Tak

Brak zapisów

Brak zapisów

Tak

Sprzedaż energii

Tak

Tak

Dzielenie się wyprodukowaną energią (peer-topeer, umowy PPA)

Tak

Tak

Odpowiedzialność za bilansowanie

Tak

Tak

Zużywanie energii

Tak

Tak

Agregacja

Tak

Tak

Magazynowanie energii

Tak

Tak

Samochody elektryczne

Brak zapisów

Tak

Usługi w zakresie efektywności energetycznej

Brak zapisów

Tak

Tak

Tak

Brak zapisów

Tak

Wszystkie rodzaje energii
odnawialnej

Tylko energia elektryczna

Lokalizacja, zasięg

Dystrybucja energii

Dostęp do rynku, bezpośrednio lub przez agregatora
Usługi energetyczne
(DSR, elastyczność)
Typ energii
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Dbałość o środowisko, korzyści społeczne i lokalne
również dla członków
i udziałowców, nie ukierunkowane na zysk.

Dbałość o środowisko,
korzyści społeczne i lokalne również dla członków i udziałowców, nie
ukierunkowane na zysk.

Zachowanie praw odbiorców /prosumentów

Tak

Tak

Status operatora sieci
dystrybucyjnej (w tym
dzierżawa sieci)

Brak zapisów

Państwa Członkowskie
mogą zezwolić

Państwa Członkowskie
mogą zezwolić

Państwa Członkowskie
mogą zezwolić

Cel utworzenia

Działalność międzynarodowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektywy REDII oraz dyrektywy rynkowej.

Jak wynika z zamieszczonego porównania, wiele elementów charakteryzujących zdefiniowane w dyrektywach społeczności energetyczne jest jednakowych dla obydwu rodzajów społeczności. Istnieją pewne różnice, chociażby
w możliwości zajmowania się różnymi rodzajami energii elektrycznej, bądź zaangażowania się jedynie w wybrane elementy aktywności.
To na co warto zwrócić już teraz uwagę z punktu widzenia dalszych rozważań, to fakt, że dla obydwu rodzajów społeczności opisanych powyżej przewiduje się, że będzie to jednostka prawna, czyli taka, która będzie posiadała osobowość prawną. Innymi słowy osobowość wskazującą na posiadanie przez osobę
prawną zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych 53.

Polskie regulacje w obszarze społeczności energetycznych
Na poziomie krajowym do społeczności energetycznych posiadających
swoje definicje w prawie należy zaliczyć dwie formy, a mianowicie klastry energii oraz spółdzielnie energetyczne, które wprowadzono do prawa w połowie roku
2016. Od tego czasu za sprawą aktywnej promocji klastrów energii, rozwój spółdzielni energetycznych zostały odsunięty na dalszy plan. Po 4 latach od wpro-

Podstawowym przepisem regulującym kwestię osobowości prawnej jest art. 33 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Uregulowanie to rozszerza art. 37 K.c., stanowiąc, że
jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
53
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wadzenia definicji klastra energii, mimo ogromnego zainteresowania tym obszarem ze strony inwestorów i samorządowców, nie wdrożono kompleksowej koncepcji funkcjonowania i rozwoju tego rodzaju społeczności. Nieoczekiwanie jednak nastąpił zwrot ku spółdzielniom energetycznym za sprawą kolejnej nowelizacji
ustawy OZE54 z dnia 19 lipca 2019, w której otrzymały one dodatkowe możliwości
w obszarze swojej działalności. Ponadto o ile zapisy dla klastrów energii zamknięto w jednym artykule, to spółdzielniom poświęcono 13 artykułów, szczegółowo opisujących funkcjonowanie tego rodzaju społeczności.
Klaster energii
Temat klastrów energii był wielokrotnie opisywany w literaturze przedmiotu
od samego początku pojawienia się zapisów dotyczących klastrów w nowelizacji
ustawy OZE. Przy czym intensywność praktycznego zastosowania przepisów
zmieniała się w kolejnych latach od czystej ciekawości w 2016 roku, poprzez
zwiększające się w roku 2017 i do połowy 2018 nadzieje, że jest to właściwy kierunek na przyszłość, aż po refleksje i pierwsze rozczarowania w 2019, czy to co
z takim impetem wystartowało zdoła się rozwinąć i przetrwać jako istotny element
rynku energii. Dotyczy to wielu stworzonych inicjatyw, jednak są też takie, które
pomimo braku szczegółowych zapisów gwarantujących im ułatwienia oraz likwidujących bariery, zdołały wypracować w istniejącym otoczeniu prawno-regulacyjnym takie modele biznesowe, które gwarantują im funkcjonowanie na rynku.
Wracając jednak do regulacji polskich w zakresie klastrów energii, po raz kolejny warto przypomnieć definicję klastra energii, tym razem jednak po to, aby w
kolejnych rozdziałach porównać ten rodzaj wspólnoty energetycznej z innymi zdefiniowanymi w polskich i europejskich przepisach.
Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie otwarte dla każdego, kto będzie zainteresowany uczestnictwem w takiej inicjatywie. Działalność klastra energii powinna się skupiać na wytwarzaniu energii, równoważeniu zapotrzebowania,
dystrybucji i obrocie energią. W definicji wskazuje się, że działalność dotyczy
energii z odnawialnych źródeł energii, jednak w praktyce dopisek lub z innych
źródeł lub paliw, można zinterpretować jako brak ograniczeń jeżeli chodzi
o rodzaj źródła wytwarzanej energii. Jedyne ograniczenie dotyczy poziomu sieci
dystrybucyjnej, do którego źródła te mogą być przyłączone, aby mogły wchodzić
w skład klastra energii – jest to sieć o napięciu znamionowym niższym niż
110 kV. Ustawa definiuje również obszar geograficznego dla zasięgu funkcjonowania klastra, który jest ograniczony do granic jednego powiatu lub 5 gmin. To
co istotne, w definicji klastra energii mówi się o obszarze działania klastra, który
definiuje się w kolejnych artykułach ustawy. Obszar ten ustala się na podstawie

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. 2019 poz. 1524 , Kancelaria Sejmu, 14.08.2019.
54
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miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra. Jest to istotna informacje z punktu widzenia działalności klastra, ponieważ
oznacza, że obszar geograficznego zasięgu klastra energii nie jest jednoznaczny
z obszarem działalności klastra. Interesujące jest natomiast to, jaki cel miała taka
konstrukcja i czy była świadomym wyborem autorów regulacji.
Inne istotne zapisy w krajowym prawie dotyczące klastrów energii wskazują,
że klaster nie może prowadzić działalności obejmującej połączenia z sąsiednimi
krajami. Ponadto klaster energii jest reprezentowany przez koordynatora, którym
jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany
w zawartym porozumieniu dowolny członek klastra energii. W przepisach prawa
pojawia się również rola dla operatora systemu dystrybucyjnego, który artykułem
38a ust. 3 ustawy OZE, został obowiązany do zawarcia z koordynatorem klastra
energii umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w artykule
5 ustawy – Prawo energetyczne. Koniec roku 2019 pokazuje, że ciągle nie wiadomo jak ma wyglądać taka umowa, ponieważ we wskazanym artykule Prawa
energetycznego nie ma zdefiniowanej odrębnej umowy dla klastra energii. Czyli
ten punkt regulacji dotychczas się nie zmaterializował, innymi słowy żaden z istniejących klastrów energii nie podpisał takiej umowy. Można zadać pytanie, czy
jedynym ograniczeniem jest brak wzorca takiej umowy, czy może taka umowa,
sporządzona zgodnie z istniejącymi zapisami Prawa energetycznego, nic nie wnosi
dla klastra energii, czyli nie jest wartością samą w sobie, ponieważ każdy członek
klastra posiada indywidualną umowę dystrybucji. Jaki zatem sens ma w obecnych
przepisach prawa zapis o konieczności podpisywanie przez OSD z klastrem energii odrębnej umowy dystrybucyjnej?
Spółdzielnia energetyczna
Kolejnym przykładem wspólnoty energetycznej zdefiniowanej w polskim
prawie jest spółdzielnia energetyczna. Ten rodzaj wspólnoty doczekał się o wiele
bardziej obszernych zapisów niż klaster energii. Niemniej jednak szczegółowe zapisy nie przyczyniły się do wzrostu zaangażowania potencjalnych członków do
budowania tego rodzaju wspólnot. Być może właśnie dlatego, że wyraźnie określają warunki i możliwości tworzenia takiej spółdzielni, granice działalności oraz
obowiązki i odpowiedzialności. Spółdzielnia energetyczna podlega bowiem szczegółowym przepisom zawartym w prawie spółdzielczym55 z wyraźnie wskazanymi
procedurami założenia, funkcjonowania, prowadzenia działalności oraz wewnętrznych uregulowań oraz co ważne koniecznością dokonania wpisu do wykazu spółdzielni. Taki wpis dokonywany jest na wniosek spółdzielni. Wykaz spółdzielni
Ustawa Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, 16 września 1982 r oraz z 2019 r. poz.
730, 1080 i 1100) oraz ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz.
2073).
55
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energetycznych prowadzi Dyrektor Generalny KOWR56. Dzięki szczegółowo zdefiniowanym danym, jakie spółdzielnia powinna uzupełnić przy składaniu wniosku
o rejestrację, a także poprzez obowiązek każdorazowego informowania o zaistniałych zmianach (również likwidacji działalności) możliwe jest pozyskanie wiarygodnych informacji o ilości funkcjonujących tego rodzaju inicjatyw oraz o ich położeniu. Rejestr taki jest rejestrem jawnym. Sytuacja taka nie jest możliwa w przypadku identyfikacji funkcjonujących klastrów energii, ponieważ nie ma żadnych
zapisów nakładających na klaster ani na inny organ państwowy do tego przeznaczony, konieczności rejestracji bądź wyrejestrowania prowadzonej działalności.
To jednak, co w sposób istotny wyróżnia spółdzielnię od klastra energii to konieczność posiadania przez spółdzielnię wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jako
przedsiębiorcy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
Spółdzielnia energetyczna, zgodnie z wymogami prawa powinna spełniać
równocześnie kilka warunków, aby mogła rozpocząć działalność, a mianowicie57:
– prowadzić działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej
na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą,
– liczba członków spółdzielni powinna być mniejsza niż 1000,
– łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji energii elektrycznej powinna umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków, a jednocześnie nie powinna przekraczać 10 MW,
– w przypadku ciepła łączna moc osiągalna cieplna nie może przekraczać
30 MW, a dla biogazu roczna wydajność wszystkich instalacji nie może
przekraczać 40 mln m3.
Ponadto dla spółdzielni energetycznej wyraźnie został określony obszar działalności, a mianowicie może ona działać na terenie tylko jednego operatora systemu dystrybucyjnego oraz zaopatrywać w energię elektryczną członków tej spółdzielni, ale tylko takich których instalacje są przyłączone do sieci wskazanego powyżej operatora. Obszar działalności dla spółdzielni został określony dokładnie
w taki sam sposób jak dla klastra energii, czyli poprzez miejsca przyłączenia wytwórców i odbiorców będących członkami spółdzielni. Wprowadzone przepisy
dają możliwość traktowania spółdzielni jak prosumenta. Oznacza to, że może ona
być rozliczana poprzez zastosowanie opustów, czyli sprzedawca dokonuje ze spółdzielnią energetyczną rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z te sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,6.
W przypadku spółdzielni określone zostały również obowiązki dla operatora
systemu dystrybucyjnego w zakresie udostępniania danych pomiarowych, ale jed-

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy
z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623).
57 Ustawa OZE art. 38c.
56
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nocześnie zawarcia ze spółdzielnią energetyczną umowy o świadczenie usług dystrybucji określającej zasady świadczenia tych usług do członków spółdzielni, wyznaczania i udostępniania danych pomiarowych. Za sprawą propozycji zmiany zapisów ustawy Prawo energetyczne z zakresie procedur wymiany i udostępniania
danych pomiarowych, na zagadnienie udostępniania danych pomiarowych dla
spółdzielni, ale i dla klastra energii będzie należało spojrzeć poprzez nowy podmiot na rynku energii odpowiedzialny za te dane. Oznacza to, że dane będą dostępne do pozyskania, przy zachowaniu odpowiednich procedur, z jednej krajowej
platformy, której zarządzanie będzie powierzone jednostce innej niż operator systemu dystrybucyjnego – jak miało to miejsce dotychczas.
Jednym z obowiązków spółdzielni jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej
energii elektrycznej lub biogazu lub ciepła wytworzonej oraz zużytej przez członków spółdzielni. Takie raporty powinny być przekazywane do Dyrektora Generalnego KOWR z wyszczególnieniem okresów miesięcznych, za cały rok w terminie
60 dni po zakończeniu tego roku. Takie raporty będą stanowiły podstawę kontroli,
czy spółdzielnia energetyczna spełnia wszystkie warunki zdefiniowane przepisami
prawa, aby kontynuować działalność. Tego rodzaju zapisy są niezwykle istotne ze
względu na zapewnienie bezpieczeństwa dla odbiorców będących członkami spółdzielni. Ponieważ w jakichkolwiek sytuacjach utraty możliwości prowadzenia, czy
świadczenia zapotrzebowania w energię członków spółdzielni muszą być jasno
określone mechanizmy zabezpieczające interesy zwykłych odbiorców. Bez mechanizmu rejestracji i kontroli tego procesu (tak jak ma to miejsce w przypadku
klastrów energii) odbiorca będzie zdany sam na siebie w przypadku likwidacji klastra, o której informacja nigdzie nie zostanie umieszczona. Pytanie czy sam odbiorca w takiej sytuacji zostanie poinformowany o utracie np. sprzedawcy.

Porównanie społeczności zdefiniowanych w prawodawstwie unijnym i polskim
Porównując zapisów dotyczących społeczności zdefiniowanych w pakiecie
Czysta energia z tymi, które funkcjonują w prawodawstwie polskim, nasuwa się
spostrzeżenie że zapisy dla obywatelskiej społeczności energetycznej w dużej mierze korespondują z zapisami dla klastrów energii, natomiast zapisy dla społeczności działających w zakresie energii ze źródeł OZE korespondują z zapisami o spółdzielniach energetycznych. Poniżej przedstawiono tabelę porównującą wybrane
cechy społeczności, zdefiniowane w prawodawstwie unijnym i krajowym.
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Tabela 2. Wybrane cechy społeczności energetycznych zdefiniowanych w prawodawstwie unijnym i polskim.
Społeczność
energetyczna
w zakresie
energii odnawialnej
(REC)

Obywatelska
społeczność
energetyczna
(CEC)

Klaster
energii

Spółdzielnia
energetyczna

Osobowość
prawna

Tak

Tak

Nie

Tak

Dobrowolność
przystąpienia

Tak

Tak

Tak

Tak

Zarządzanie

Kontrolowana
przez członków/udziałowców

Kontrolowana
przez członków/udziałowców

Zgodnie z zawartym porozumieniem

Zgodnie z prawem o spółdzielniach

Członkowie

Osoby fizyczne, małe
i średnie
przedsiębiorstwa, lokalne
władze, w tym
gminy

Osoby fizyczne,
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze
lub jednostki
samorządu terytorialnego

Osoby fizyczne,
prawne, zgodnie z prawem
spółdzielczym

Gminy wiejskie i wiejskomiejskie, max
3 sąsiednie
gminy, do
1000 członków/ teren jednego OSD,
zgodnie z
miejscami
przyłączeń
członków
OZE

Opis

Osoby fizyczne, małe
przedsiębiorstwa, lokalne
władze, w tym
gminy

Lokalizacja,
zasięg

Tak (lokalny
zasięg)

Lokalnie

5 gmin lub jeden powiat/
zgodnie z
miejscami
przyłączeń
członków

Produkcja
energii elektrycznej

Tylko OZE

Wszystkie

Wszystkie
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Poziom napięcia

Brak wskazań

Brak wskazań

Poniżej 110kV

Poniżej 110kV

Dystrybucja
energii

Nie

Tak/brak
wskazania zasięgu

Tak

Nie

Sprzedaż
energii

Tak

Tak

Tak

Tak

Dzielenie się
wyprodukowaną energią
(peer-to-peer,
umowy PPA)

Tak

Tak

Tak

Tak

Odpowiedzialność za
bilansowanie

Tak

Tak

Brak zapisów

Brak zapisów

Dodatkowe
ulgi/profity/zwolnienia – inne niż
dla odbiorców
końcowych
działających
samodzielnie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Brak zapisów/
np. możliwość
zmiany sprzedawcy, opustów dla prosumentów

Brak zapisów/
np. dla prosumenta indywidualnego inny
poziom opustu
niż dla spółdzielni

Status operatora sieci dystrybucyjnej
(w tym dzierżawa sieci)

Nie

Państwa
Członkowskie
mogą zezwolić

Brak zapisów,
choć dopuszcza działalność
dystrybucyjną

Nie

Działalność
międzynarodowa

Państwa
Członkowskie
mogą zezwolić

Państwa
Członkowskie
mogą zezwolić

Nie

Nie

Zachowanie
praw odbiorców /prosumentów
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Dodatkowe
warunki
utworzenia

Brak

Brak

Brak

Tak (poziom
pokrycia zapotrzebowania,
moc zainstalowana)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektywy REDII, dyrektywy rynkowej, ustawy OZE.

Podsumowanie
Zapisy pakietu Czysta energia promujące aktywizację odbiorców dają duże
możliwości rozwoju różnego rodzajów inicjatyw. Te inicjatywy postrzegane są
jako jeden z głównych mechanizmów transformacji energetycznej pod szyldem
decentralizacji, dekarbonizacji oraz digitalizacji. Pakiet należy widzieć w kategoriach nowych możliwości, ale też i wyzwań. To czy rzeczywiście te możliwości
zostaną wykorzystane przez poszczególne państwa członkowskie zależy od implementacji poszczególnych dyrektyw w prawodawstwie krajowym.
Polska, zanim jeszcze zakończyły się dyskusje nad ostatecznym kształtem Pakietu czysta energii, zainicjowała nowe rozwiązania w zakresie społeczności energetycznych, których przykładem są klastry energii. Niestety ostatecznie przyjęte
zapisy w dyrektywie rynkowej wskazują na pewne rozbieżności, szczególnie jeżeli
chodzi o dozwolony status prawny dla obywatelskich społeczności energetycznych, z którymi można porównywać klastry energii. Warto zatem zastanowić się
jak istotna jest to różnica i czy nie można kolejną nowelizacją prawa polskiego
dokonać zmian, pozwalających na spełnienie wymogów prawa unijnego.
Niezależnie od powyższego, warto określić oczekiwania całego rynku energii
w zakresie społeczności energetycznych, aby kolejne zmiany prawodawstwa krajowego spełniły oczekiwania jak największej liczby zainteresowanych stron przy
jednoczesnym zachowaniu postanowień prawodawstwa unijnego. Wydaje się, że
kierunki rozwoju społeczności energetycznych w prawodawstwie unijnym jak
i polskim są jednakowe.
To co jest ważne z punktu widzenia odbiorców aktywnych, dzięki którym społeczności energetyczne będą miały szansę powstawać i się rozwijać, to zadbanie o
przejrzystość i prostotę przepisów. Zbytnie komplikowanie rynku poprzez definiowanie wielu różnorodnych form współpracy pomiędzy różnymi uczestnikami
rynku, w tym odbiorcami, z wybiórczym stosowaniem zasad zawartych w przepisach unijnych nie wydaje się być rozwiązaniem efektywnym dla samych społeczności, bezpiecznym dla jego członków i przejrzystym dla rynku energii. Ogólne
zasady wskazujące na kształt społeczności, jej prawa, obowiązki i odpowiedzialności oraz miejsce na rynku energii w istniejącym mechanizmie powiązań pomiędzy uczestnikami tego rynku wystarczą do stworzenia sprawnie działającej inicjatywy.
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Niezależnie od tego jak zostanie zmodyfikowane prawodawstwo polskie, aby
umożliwić powstawanie i rozwój społeczności energetycznych, należy pamiętać,
że rynek energii to nie tylko różnego rodzaju inicjatywy. Rynek energii to skomplikowane zależności i powiązania pomiędzy jego uczestnikami, działającymi
w wielu różnych formach, mającymi różne cele do osiągnięcia. Głównym założeniem działalności na tym rynku jest zachowanie bezpieczeństwa energetycznego
całego systemu i o tym należy pamiętać równoważąc interesy poszczególnych
grup dążących do realizacji jednostkowych celów.
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ROZDZIAŁ III
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
BENCHMARKINGU NA POTRZEBY KLASTRÓW
ENERGII W POLSCE

Wprowadzenie
Złożone warunki rozwoju klastrów energii w Polsce oraz brak wytycznych
i zaleceń w takich obszarach funkcjonowania tego typu struktur, jak: realizacja
procesów, wykorzystanie zasobów, pomiar dokonań i zarządzanie relacjami
z otoczeniem powodują, że koordynator i uczestnicy klastrów polegają wyłącznie na własnych pomysłach, rozwiązaniach i doświadczeniach. Jak podkreśla E.
Mataczyńska, na tak początkowym etapie na jakim znajduje się w Polsce koncepcja klastrów, niemożliwa jest identyfikacja wszystkich problemów związanych zarówno z ich tworzeniem, jak i funkcjonowaniem 58. Odpowiedzią na tak
sformułowaną diagnozę funkcjonowania klastrów energii i ich potrzeby może
być wykorzystanie jednego z instrumentów zarządzania i doskonalenia, jakim
jest benchmarking. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom współczesnych organizacji poszukujących rozwiązań w zakresie zwiększania efektywności realizowanych działań i podnoszenia konkurencyjności 59.
Jak słusznie zauważają Ch.E. Bogan i M.J. English: ci, którzy polegają wyłącznie na sobie, są skazani na wieczne wyważanie otwartych drzwi zamiast
uczyć się i korzystać z postępów innych60. Stwierdzenie to zyskuje na aktualności
E. Mataczyńska, Klastry energii – korzyści i szanse realizacji, Nowa Energia, nr 2(56)/2017, s. 5.
M. Szydełko, Benchmarking we wspomaganiu monitoringu procesów na tle podejścia procesowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343/2014, s. 520.
60 Ch.E. Bogan, M.J. English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 15.
58
59
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szczególnie w przypadku klastrów energii w Polsce. Ich głównym celem jest
rozwój energetyki rozproszonej. Jak podkreślano w poprzednich rozdziałach, są
to specyficzne struktury społeczno-gospodarcze funkcjonujące na lokalnym poziomie, które można określić jako porozumienia osób fizycznych, osób prawnych, jednostek naukowych, instytutów badawczych lub jednostek samorządu
terytorialnego, powiązanych ze sobą relacjami o charakterze współpracy, w celu
osiągnięcia wspólnych i indywidualnych korzyści.
Intencją autorki jest wprowadzenie do tematyki benchmarkingu jako instrumentu wspomagającego działalność klastrów energii w Polsce oraz przedstawienie najistotniejszych wniosków z autorskiej analizy możliwości wykorzystania
benchmarkingu do obiektywnej oceny i doskonalenia różnych obszarów ich
funkcjonowania. Na tym tle sformułowano następujące szczegółowe cele rozdziału:
1. przedstawienie istoty i przesłanek benchmarkingu klastrów energii
w Polsce,
2. wskazanie korzyści i czynników warunkujących realizację benchmarkingu klastrów energii w Polsce.
Należy zauważyć, że badania ukierunkowane na benchmarking klastrów w Polsce zostały zrealizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2010, 2012, 2014 i 201861. Badane klastry charakteryzowały się jednak dużym zróżnicowaniem pod względem specjalizacji branżowej. Klastry
energii jako specyficzne struktury ze względu na ich nowatorstwo i nadrzędne
cele (tego typu przedsięwzięcie nie ma swojego odpowiednika w Europie) wymagają odrębnych badań benchmarkingowych zorientowanych na identyfikację oraz promocję dobrych praktyk w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania.
Należy podkreślić, że istnieją dwie możliwości wykorzystania benchmarkingu przez klastry energii. Zakres tych możliwości wyznaczają dwa rodzaje
benchmarkingu, które mogą znaleźć zastosowanie w przypadku takich struktur.
Są to:
1. benchmarking międzyklastrowy (benchmarking klastrów energii),
2. benchmarking wewnątrzklastrowy (benchmarking w ramach klastra
energii).
Istota, cele, korzyści i aspekty organizacyjne (w tym metodyka) obydwu rodzajów benchmarkingu różnią się, dlatego przedmiotem rozważań w rozdziale
będzie wyłącznie pierwszy rodzaj – benchmarking klastrów energii.
Myśl przewodnią rozważań stanowi twierdzenie, iż benchmarking powinien
stanowić integralną część procesu ciągłego doskonalenia istniejących klastrów
energii w Polsce, instrument wspomagający potencjalnych uczestników na etapie

Ostatni raport z benchmarkingu polskich klastrów w 2018 r. powstał dzięki współfinansowaniu
przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020. Zob. J. Dębczyński i in., Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018. Raport z badania, PARP, Warszawa 2018.
61
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planowania i tworzenia tego typu struktur klastrowych oraz instrument kształtowania polityki klastrowej w obszarze energii przez instytucje do tego powołane.
Na płaszczyźnie teoretycznej wykorzystano dedukcyjne metody pracy naukowej, które pozwoliły na rekonstrukcję wiedzy wywodzącej się z badanej literatury i wyprowadzanie wniosków na podstawie obserwacji praktyki gospodarczej istotnych dla osiągnięcia celów rozdziału.

Analiza możliwości wykorzystania benchmarkingu
jako instrumentu wspomagającego klastry energii
w Polsce
Definiowanie benchmarkingu
Benchmarking nadal jest nowatorską koncepcją w naukach społecznych,
mimo że są dostępne publikacje zagraniczne i polskie na ten temat i mimo że stał
się modnym wyrażeniem w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Należy
się zgodzić z K.A. Kuźmicz, iż przyczynami takiego stanu rzeczy są ciągle nieuporządkowane zagadnienia teoretyczne z tego zakresu oraz częstsze występowanie
benchmarkingu jako narzędzia doskonalenia zorientowanego na cele praktyczne,
niż instrumentu zarządzania o solidnej podbudowie teoretycznej62.
Etymologicznie benchmarking wywodzi się od słowa benchmark, a jego językowe korzenie tkwią w geodezji, gdzie benchmark (punkt niwelacyjny, reper)
był wyraźnym znakiem wykonanym na ścianie lub budynku, czyli służył za punkt
odniesienia przy wyznaczaniu lokalizacji lub wysokości obiektu nad poziomem
morza w pomiarach topografii terenu i pływów oceanicznych. Zatem słowo to jest
najczęściej interpretowane jako punkt orientacyjny, punkt odniesienia lub norma,
według których dana rzecz może zostać zmierzona i oceniona63.
Zdaniem A. Duka, benchmarking w swojej istocie jest koncepcją niezwykle
prostą, a u jego podstaw nie leżą żadne wysublimowane teorie czy filozofie64.
Mimo prostoty benchmarkingu, jego realizacja nie może odbyć się bez ogromnego
wysiłku, pracy i twórczego myślenia, bowiem prostota pomysłu nie jest równoznaczna z łatwością jego realizacji.

K.A. Kuźmicz, Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią,
Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 73.
63 M. Szydełko, Ł. Szydełko, Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane
zagadnienia, Modern Management Review, vol. XVIII, no. 2/2013, s. 105.
64 A. Duk, Benchmarking jako narzędzie wspomagania zarządzania jakością w bankach komercyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem norm serii ISO 9000 oraz Total Quality Management), Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1/1998, s. 141.
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Próba uporządkowania aparatury pojęciowej w zakresie benchmarkingu wymaga przybliżenia polemiki badaczy dotyczącej jego definiowania. Przegląd interpretacji teoretycznych tej kategorii pojęciowej zaproponowanych przez wybranych autorów przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wybrane definicje benchmarkingu
Autor i rok
R.C. Camp
(1993)
B. Karlöf
S. Östblom
(1995)
R.C. Camp
(1995)
Z.
Martyniak
(1997)
D. Kisperska-Moroń
(2000)
A. Węgrzyn
(2000)

T. Bendell
L. Boulter
(2000)

Definicja benchmarkingu
Benchmarking to ciągły proces pomiaru usług, produktów i praktyk
oraz porównywania ich z głównymi konkurentami lub przedsiębiorstwami uznawanymi za liderów.
Benchmarking (porównywanie się z najlepszymi) to ciągły i systematyczny proces polegający na konfrontowaniu własnej efektywności mierzonej produktywnością, jakością i doświadczeniem z wynikami tych
przedsiębiorstw i organizacji, które można uznać za wzór doskonałości.
Benchmarking jest poszukiwaniem najefektywniejszych metod dla danej organizacji pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną.
Benchmarking jest metodą porównywania własnych rozwiązań
z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych i wykorzystanie ich doświadczeń.
Benchmarking jest rodzajem systematycznego procesu zarządzania,
który pomaga menedżerom w monitorowaniu najlepszych wzorców
procesów gospodarczych.
W ujęciu ogólnym benchmarking jest procesem ciągłego uczenia się
i twórczego doskonalenia organizacji wykorzystującym rozwiązania
i osiągnięcia, które wypracowali najlepsi w danej dziedzinie. W ujęciu
operacyjnym benchmarking jest ciągłym procesem identyfikowania,
analizy, projektowania i wdrażania lepszych rozwiązań w zakresie procesów, produktów oraz sposobów rozwiązywania problemów z wykorzystaniem sprawdzonych wzorców wewnętrznych lub zewnętrznych,
którego rezultatem powinien być wzrost efektywności organizacji.
Benchmarking to jednoczesne przyglądanie się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i obserwowanie lepszych od siebie w poszukiwaniu rozwiązań, które można od nich zapożyczyć. Należy rozważyć metody przeniesienia nowych koncepcji na grunt przedsiębiorstwa, możliwość ich
udoskonalenia i wdrożenia.
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Benchmarking to działania, które odkrywają szczególne praktyki odpowiedzialne za wysokie wyniki, pozwalają zrozumieć, jak one funkcjonują i w jaki sposób powinny być wdrażane oraz zmierzają do ich zaadaptowania do organizacji.
Benchmarking to zrozumienie najlepszych praktyk lub procesów, które
prowadzą do światowej klasy wyników na poziomie operacyjnym. Benchmarking to także poszukiwanie dla branży najlepszych praktyk na poziomie strategicznym, które pozwalają na osiągnięcie lepszej wydajności w kluczowych obszarach strategicznych, którymi są: wartość dla
klienta, satysfakcja pracowników, wyniki rynkowe i finansowe.
Benchmarking to proces nieustannego poszukiwania najlepszych praktyk, które po zaadaptowaniu i wdrożeniu w danej organizacji mogą skutkować doskonałą wydajnością. W benchmarkingu trzeba położyć nacisk na ciągłość i kompleksowość działań mających na celu zidentyfikowanie najlepszych praktyk operacyjnych, które po wdrożeniu pomogą uzyskać doskonałe wyniki.
Benchmarking jest metodą zarządzania, która służy do wprowadzania
najlepszych praktyk poprzez porównania z najlepszymi rozwiązaniami
stosowanymi wewnątrz jednostki oraz w innych organizacjach.
Benchmarkingu to instrument zarządzania, który wykorzystywany jest
do ciągłego porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi praktykami wewnątrz i/lub na zewnątrz przedsiębiorstwa, zmierzającego do
twórczego ich adaptowaniu dla osiągniecia założonych celów.
Benchmarking jest źródłem pomysłów, informacji, metod, praktyk,
które mogą się okazać przydatne do zaadaptowania i wdrożenia. Jest
narzędziem wykorzystywanym w dążeniu organizacji do stania się organizacją uczącą się.
Benchmarking polega na porównywaniu wyników, systemów organizacyjnych i procesów zachodzących w organizacji z najlepszymi praktykami w danym obszarze, co prowadzi do adaptacji
i wdrożenia wzorcowych rozwiązań.
Benchmarking to proces polegający na doskonaleniu efektywności własnej organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adaptowanie
i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez organizacje najbardziej efektywne w danej dziedzinie.

Źródło: opracowanie na podstawie: R.C. Camp, A Bible for Benchmarking, by Xerox, Financial Executive, vol. 9, no. 4/1993, s. 23-24; B. Karlöf, S. Östblom, Benchmarking – równaj do najlepszych,
Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995, s. 7; R.C. Camp, Business Process Benchmarking. Finding and Implementing Best Practices, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 1995,
s. 77; Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie – 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków 1997,
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s. 186; D. Kisperska-Moroń, Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 9; A. Węgrzyn, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław 2000, s. 84; T. Bendell, L. Boulter, Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 21; M. Kozak, Destination Benchmarking. Concepts, Practices and Operations, CAB International, Wallingford, UK 2004,
s. 3; M. Zairi, Benchmarking for Best Practice: the Power of Its Adoption and the Perils of Ignoring
Its Use in a Modern Business Environment, 9th International Convention on Quality Improvement,
November 14-15, 2005, Karachi, Pakistan, s. 7-8; Ch.E. Bogan, M.J. English, Benchmarking jako
klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 18-19; R. Kowalak, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 19; M. Szydełko, Benchmarking jako narzędzie wspomagające controlling w obszarze logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291/2013, s. 533; K.A. Kuźmicz, Benchmarking procesowy jako instrument
doskonalenia zarządzania uczelnią, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 76; A. Wiercińska, Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali na przykładzie województwa pomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399/2015, s. 492; J. Dębczyński i in., Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018. Raport z badania, PARP, Warszawa
2018, s. 5.

Analiza przytoczonych definicji benchmarkingu pozwala stwierdzić, iż między nimi nie zachodzą wyraźne sprzeczności, a ich różnorodność jest skutkiem
przesunięcia punktu ciężkości na inne elementy wykorzystywane do jego opisu
przez autorów.
Badacze i przedstawiciele praktyki gospodarczej najczęściej określają benchmarking posługując się takimi ogólnymi członami definiującymi, jak:
 proces ciągłego uczenia się,
 proces badania i oceny produktów, usług i działalności organizacji,
 proces pomiaru usług, produktów i praktyk oraz porównywania ich,
 porównywanie się z najlepszymi,
 technika powiększania wiedzy o najlepszych praktykach,
 narzędzie zarządcze i biznesowe,
 narzędzie ciągłego doskonalenia,
 metoda zarządzania służąca do wprowadzania najlepszych praktyk65.
Należy podkreślić, że teoria benchmarkingu prezentowana w literaturze
przedmiotu wskazuje bardzo wiele potencjalnych źródeł danych i informacji
benchmarkingowych66. Najczęściej są one zdobywane samodzielnie przez organizacje (bez udziału innych podmiotów lub przy wsparciu instytucji i przedsiębiorstw, które zajmują się w sposób profesjonalny gromadzeniem danych oraz
ich przetwarzaniem) lub są wynikiem partnerstwa benchmarkingowego. Jego
M. Szydełko, Uwarunkowania budowania partnerstwa benchmarkingowego przez przedsiębiorstwa tworzące klaster, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, s. 32.
66 Zob. np. M. Zairi, P. Leonard, Practical Benchmarking: The Complete Guide, Chapman & Hall,
London 1996; R. Kowalak, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009,
s. 19; A. Węgrzyn, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa,
Kluczbork-Wrocław 2000, s. 84.
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istotą jest wzajemnie korzystna wymiana danych i informacji z zachowaniem zasad partnerstwa przez benchmark-partnerów o osiąganych wynikach i najlepszych
praktykach stosowanych przez nich w różnych obszarach działalności, która prowadzi do poprawy wyników stron zaangażowanych w ten proces.
Dane i informacje pozyskiwane w trakcie benchmarkingu najczęściej dzieli
się na wewnętrzne i zewnętrzne. Źródłem pochodzenia pierwszych jest sama organizacja, np. wewnętrzna dokumentacja, systemy informatyczne, bazy danych,
procesy i pracownicy. Zewnętrzne dane i informacje można pozyskać z ogólnodostępnych źródeł spoza organizacji, np. z internetu, prasy, sprawozdań finansowych
i materiałów w ramach targów i konferencji lub bezpośrednio od innych podmiotów, np. od benchmark-partnerów, dostawców, klientów, klubów benchmarkingowych, firm konsultingowych i wywiadowni gospodarczych67.
Istota i przesłanki benchmarkingu klastrów energii w Polsce
W zmieniającym się otoczeniu klastry energii w Polsce są poddawane oddziaływaniu różnych wewnętrznych i zewnętrznych czynników ograniczających
i sprzyjających funkcjonowaniu tego typu struktur. Zdaniem E. Mataczyńskiej,
główne bariery na jakie napotykają nowe inicjatywy klastrowe są związane
z utrudnieniami o charakterze między innymi technicznym, ekonomicznym i społecznym68. Tymczasem wśród strategicznych celów klastrów energii znajdują się:
zwiększenie efektywności energetycznej, minimalizacja całkowitego zużycia energii, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, poprawa niezawodności
dostaw, umożliwienie osiągnięcia korzyści operacyjnych (takich jak zmniejszenie
strat), kontrola napięcia lub bezpieczeństwa zasilania i poprawa efektywności
kosztowej odtworzenia infrastruktury elektroenergetycznej69. Klastry energii chcąc
sprostać tym wyzwaniom przechodzą procesy modernizacji i adaptacji. Brak przejrzystych regulacji dla realizacji inicjatyw lokalnych jest jedną z kluczowych barier
w zakresie tworzenia struktur społeczności energetycznej, które mogłyby uzyskać
status Certyfikowanego Pilotażowego Klastra Energii. Nieodzowne zatem wydaje
się poszukiwanie nowych podejść do zarządzania tymi strukturami, które przyczynią się do zwiększania ich efektywności i skuteczności oraz generowania korzyści
z realizowanych działań, w tym inwestycji, przez poszczególne podmioty uczestniczące w klastrach energii.
Wykorzystanie benchmarkingu na potrzeby klastrów energii i kształtowania
polityki klastrowej przez instytucje do tego powołane jest jedną z propozycji działań doskonalących. Realizacja badania benchmarkingowego zgodnie z założeniami metodycznymi w sposób profesjonalny może przynieść wymierne korzyści
nie tylko dla wszystkich sygnatariuszy klastrów (uczestników struktury lokalnej
M. Szydełko, Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw w klastrze jako kategoria relacji
międzyorganizacyjnych, CeDeWu, Warszawa 2019, s. 163.
68 E. Mataczyńska, op. cit.
69 Ibidem, s. 4.
67
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wspóln oty energetycznej), ale także dla podmiotów nadzorujących program rozwoju klastrów energii i kształtujących politykę klastrową w Polsce oraz dla środowiska naturalnego.
Konfrontacja zakresu znaczeniowego dwóch kategorii: klastra energii
i benchmarkingu pozwala zaprezentować pogląd, iż istotą benchmarkingu klastrów energii jest ich twórcze doskonalenie przez uczenie się od innych tego typu
organizacji i wykorzystanie ich doświadczeń będących najlepszymi praktykami
wypracowanymi w różnych obszarach działalności. W ujęciu szczegółowym, benchmarking klastrów energii może zostać uznany za proces realizowany zarówno
na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym struktury sieciowej polegający na
systematycznym mierzeniu procesów i porównywaniu własnych dokonań (wyników) i rozwiązań w różnych obszarach (stanowiących przedmioty benchmarkingu) z najlepszymi praktykami stosowanymi przez inne klastry energii. Należy
pamiętać o tym, że ostatnim etapem benchmarkingu klastrów energii jest twórcza
adaptacja zidentyfikowanych najlepszych praktyk, umożliwiająca osiągnięcie założonych mierzalnych i niemierzalnych celów, prowadząca do poprawy wyników
klastrów i niewywołująca antykonkurencyjnych skutków.
Ważne jest, aby powołany zespół ds. benchmarkingu klastrów energii odróżniał benchmarking od klasycznych analiz porównawczych, ponieważ charakteryzuje się on systematycznością stosowania i znacznie większą profesjonalnością
w poszukiwaniu racjonalnych sposobów postępowania70. Proces ten nie powinien
kończyć się w momencie postawienia diagnozy stanu rozwoju poszczególnych
klastrów energii oraz identyfikacji ich słabych i mocnych stron. O niezrozumieniu
idei benchmarkingu będzie również świadczył fakt, jeśli zespół ds. benchmarkingu
sprowadzi go do rankingu lub ograniczy się tylko do porównywania wskaźników,
czyli praktykowania benchmarkingu statystycznego. Procedura benchmarkingu
wymaga, aby w dalszej kolejności rozważyć możliwość przeniesienia na grunt organizacji (w tym wypadku klastrów energii) sprawdzonych koncepcji, rozwiązań,
praktyk biznesowych, ich udoskonalenia i wdrożenia71. Należy zaakcentować spostrzeżenie, że benchmarking klastrów energii powinien być traktowany jako metoda partnerska, a nie rodzaj wywiadu gospodarczego.
Rozważając możliwość wykorzystania benchmarkingu na potrzeby klastrów
energii w Polsce należy podkreślić, że można go stosować zarówno na etapie planowania i tworzenia tego typu struktur klastrowych (etap 1), jak i w trakcie ich
B. Ziębicki, Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności
publicznej (na przykładzie PPUP „Poczta Polska”), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3/2005, s. 135.
71 Zob. T. Bendell, L. Boulter, Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 21; M. Szydełko, Benchmarking w controllingu logistyki - wnioski z kwerendy źródeł,
Logistyka, nr 5/2013, s. 194-195; M. Szydełko, Benchmarking we wspomaganiu systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009, [w:] Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa
żywności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, red.
M. Pomykała, K. Tereszkiewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016,
s. 272.
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funkcjonowania i rozwoju (etap 2). Dwa rodzaje benchmarkingu we wspomaganiu
klastrów energii wydzielone ze względu na kryterium etapu ich rozwoju przedstawiono na rysunku 3.
Rysunek 1. Benchmarking preklastrowy i międzyklastrowy we wspomaganiu klastrów energii

Źródło: opracowanie własne.

Określenie benchmarking preklastrowy nawiązuje do ogólnej teorii klastrów,
bowiem w ujęciu klasycznym powstanie klastra może być konsekwencją podjęcia
tzw. inicjatywy klastrowej, która stanowi początkowy etap w procesie kształtowania specyficznych połączeń między podmiotami72. Zatem benchmarking preklastrowy pozwoli skorzystać z najlepszych praktyk i rozwiązań na etapie tworzenia
inicjatywy klastrowej, czyli w pierwszej fazie zorganizowanych działań zainteresowanych podmiotów ukierunkowanych na podpisanie porozumienia cywilnoprawnego, jakim jest klaster energii.
Benchmarking międzyklastrowy pozwoli skorzystać z wzorcowych rozwiązań stosowanych w różnych obszarach działalności już funkcjonujących porozumień poprzez uczenie się od innych klastrów energii. Skuteczność klastrów energii
zależy od racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału: lokalnie dostępnych surowców energetycznych, odnawialnych źródeł energii, innowacji, przedsiębiorczości w obszarze wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, a także zarządzania

J. Gronkowska, Polityka wsparcia tworzenia i rozwoju klastrów energii w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 97/2017,
s. 216.
72
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odbiorem energii73. W związku z tym można wskazać przykładowe obszary benchmarkingu. Należą do nich: realizacja procesów i inwestycji w ramach klastrów
energii, wykorzystanie zasobów przez ich uczestników, poziom, pomiar
i analiza dokonań oraz zarządzanie relacjami z otoczeniem. Do kluczowych zadań
wyznaczonych w ramach benchmarkingu będą należeć przede wszystkim zbadanie
poziomu i analiza sposobów realizacji nadrzędnych celów przez klastry energii
stawianych przez podmiot nadzorujący program rozwoju klastrów energii w Polsce (aktualnie Ministerstwo Aktywów Państwowych74) oraz celów sformułowanych przez klastry w odniesieniu do lokalnej gospodarki energetycznej.

Potencjalne korzyści i uwarunkowania w realizacji
benchmarkingu klastrów energii w Polsce
Kolejnymi aspektami istotnymi z punktu widzenia praktycznego zastosowania benchmarkingu we wspomaganiu funkcjonowania i rozwoju klastrów energii
w Polsce, wymagającymi rozpatrzenia są potencjalne korzyści i czynniki warunkujące skuteczne wykorzystanie tego instrumentu.
Realizacja metodyki benchmarkingu dostosowanej do specyfiki klastrów
energii pozwoli ocenić aktualny poziom ich rozwoju w Polsce, wskazać cechy
i czynniki determinujące sukces tych najlepiej funkcjonujących oraz sformułować rekomendacje. Wskazanie obszarów i sposobów poprawy funkcjonowania
klastrów energii w Polsce może przyczynić się do zwiększenia skuteczności
działań, czyli podniesienia poziomu realizacji nadrzędnych celów tego typu
struktur. Benchmarking należy zatem uznać za jedno z możliwych do wykorzystania narzędzi polityki wsparcia klastrów energii. Zalecenia po badaniu benchmarkingowym powinny zostać opracowane zarówno dla koordynatorów i pozostałych członków klastrów energii, jak i głównych podmiotów kształtujących
politykę klastrową w Polsce, w tym przede wszystkim instytucji administracji
rządowej (Ministerstwo Aktywów Państwowych) i jednostek samorządu terytorialnego. Do pozostałych stron zainteresowanych raportem zawierającym wyniki
benchmarkingu i rekomendacje można zaliczyć: Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednostki i instytuty
badawcze oraz potencjalnych sygnatariuszy, czyli przedsiębiorców, prosumentów i odbiorców energii.
Wykorzystanie benchmarkingu na potrzeby klastrów energii umożliwi osiągnięcie istotnych korzyści na różnych płaszczyznach. Jako potencjalne korzyści
można wskazać przede wszystkim:

Klastry energii. Warto wiedzieć więcej, https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klastry-energii, dostęp 28.01.2020 r.
74 Poprzednią instytucją odpowiedzialną za realizację programu rozwoju klastrów energii w Polsce
było Ministerstwo Energii.
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otwieranie nowych perspektyw dla rozwoju działalności klastrów energii
poprzez wypracowanie rekomendacji, standardów i dobrych praktyk w obszarze ich funkcjonowania (w wymiarze prawnym, ekonomicznym, technicznym lub organizacyjno-instytucjonalnym),
 zrozumienie oczekiwań grup interesariuszy i zwiększenie ich zadowolenia
z funkcjonowania klastrów energii,
 pozyskiwanie nowych członków przez klastry energii (klaster przynoszący korzyści jego uczestnikom jest swego rodzaju magnesem dla innych
podmiotów),
 niwelowanie barier rozwoju lokalnych inicjatyw klastrowych (struktur lokalnej wspólnoty energetycznej),
 usprawnienie (doskonalenie) procesów w klastrach,
 uzyskanie informacji o wzorcowych procesach i punktach odniesienia dla
pomiarów skuteczności działań,
 ustalenie nowych wewnętrznych standardów w klastrach,
 podniesienie poziomu jakości usług,
 udoskonalenie strategii klastrów energii (wpływanie na proces planowania
strategicznego i podejmowania strategicznych decyzji),
 bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie zasobami klastrów energii,
 wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania klastrami energii i zmian w podejściu koordynatorów do stylu przywództwa,
 pomoc w przezwyciężaniu wewnętrznych problemów w klastrach energii,
 ujawnienie słabych i mocnych stron klastrów energii na tle wzorca (wzorców) i zidentyfikowanie czynników sukcesu,
 wyznaczenie koniecznych działań usprawniających (celów i priorytetowych zadań) oraz potrzebnych do tego środków,
 wyzwalanie inicjatywy i zaangażowania podmiotów (promowanie twórczych, innowacyjnych postaw),
 kwestionowanie stanu samozadowolenia, w którym nie odczuwa się potrzeby przeprowadzania zmian,
 kreowanie kultury sprzyjającej ciągłemu doskonaleniu klastrów energii,
 niwelowanie oporu klastrów energii wobec zmian i przezwyciężanie niewiary w osiąganie lepszych wyników,
 inicjowanie procesu uczenia się od innych klastrów energii (zapewnienia
mechanizmu bodźców motywacyjnych do rozwoju klastrów energii).
Próba określenia, czym jest sukces benchmarkingu klastrów energii prowadzi
do wniosku, że jest to zagadnienie złożone i subiektywne. Trudno jednoznacznie
wskazać wyznaczniki sukcesu tego procesu, które miałyby charakter normatywny.
Wydaje się, że każde przedsięwzięcie, które spełnia podstawowe ograniczenia projektowe często wskazywane w literaturze z zakresu zarządzania projektami jest
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skazane na sukces75. W błędzie jest jednak ten, kto sądzi, że benchmarking klastrów energii zakończy się sukcesem, gdy zostanie zrealizowany w ramach zakładanego harmonogramu (w wyznaczonym terminie), zaplanowanego budżetu i zakresu76. Biorąc pod uwagę specyfikę klastrów energii można wskazać propozycje
kluczowych kryteriów oceny sukcesu przedmiotowego przedsięwzięcia. Potencjalnymi miarami sukcesu benchmarkingu klastrów energii mogą być: stopień realizacji celów (skuteczność) tego procesu, stopień zaspokojenia oczekiwań stron
zainteresowanych jego wynikami (jakość), relacja efektów do nakładów poniesionych na rzecz uzyskania tych efektów (efektywność), poziom zaangażowania zasobów ludzkich i rzeczowych w jego realizację, ogólny koszt przedsięwzięcia benchmarkingowego, czas jego realizacji oraz ilość pracy włożonej w jego realizację
(zakres).
Rozważając aspekty związane z benchmarkingiem klastrów energii nie sposób pominąć zagadnienia kluczowych uwarunkowań decydujących o sukcesie procesu międzyklastrowego uczenia się przez twórcze naśladowanie praktyk wzorcowych benchmark-partnerów. Aby zminimalizować niepewność i ryzyko zwiększając jednocześnie szansę na powodzenie tego przedsięwzięcia w klastrach energii,
należy już na pierwszym etapie uświadomić sobie główne czynniki stymulujące
skuteczność jego realizacji77. W kontekście poruszanej problematyki należy
stwierdzić, że kluczowym zaleceniem dla stron zainteresowanych realizacją benchmarkingu jest pokonanie barier natury ekonomicznej, kompetencyjnej, społecznej i technicznej. Oznacza to, że do czynników warunkujących realizację benchmarkingu klastrów energii należy zaliczyć:
 popularyzację benchmarkingu (np. w trakcie spotkań członków klastra,
konferencji branżowych, paneli dyskusyjnych i szkoleń),
 szeroki zakres wiedzy o benchmarkingu (jego istocie, korzyściach, metodyce itd.) posiadanej przez przedstawicieli instytucji odpowiadającej za
politykę klastrową w obszarze energii w Polsce, członków zespołu ds.
przeprowadzenia benchmarkingu działającego na zlecenie tej instytucji
oraz koordynatorów i pozostałych uczestników klastrów energii,
 dotychczasowe doświadczenie i rzetelność zespołu ds. benchmarkingu
w realizacji badań benchmarkingowych,
 postrzeganie benchmarkingu przez klastry energii jako metody partnerskiej i instrumentu doskonalenia, a nie rodzaju wywiadu gospodarczego,
 aktywność innowacyjna klastrów energii,
J. Skalik, A. Strzelczyk, Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi, Zarządzanie i Finanse, nr 4, cz. 1, 2013, s. 263; N. Mingus, Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2009,
s. 21.
76 Zakres to „ilość pracy włożona w wykonanie projektu” (przedsięwzięcia). Zob. N. Mingus, Zarządzanie …, op. cit.
77 Należy zauważyć, że w literaturze bardzo często utożsamia się pojęcia: „uwarunkowania” i „czynniki”. Na podstawie analizy znaczenia obydwu terminów i częstotliwości zamiennego ich traktowania
w literaturze ustalono, że w kontekście poruszanej problematyki mogą być one uznane za synonimy.
75
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dostęp do źródeł finansowania tego typu przedsięwzięcia (stworzenie
możliwości finansowania wydatków związanych z benchmarkingiem
klastrów energii),
 potencjał finansowy klastrów energii,
 pozytywne nastawienie członków klastrów energii do idei uczenia się od
innych przez czerpanie inspiracji i twórcze naśladowanie ich dobrych
praktyk oraz dzielenie się danymi, informacjami i wiedzą,
 skuteczny system komunikacji wspomagający bezpośrednią wymianę
szczegółowych informacji (np. na temat osiąganych wyników) i dzielenie
się wiedzą o dobrych praktykach przez benchmark-partnerów na etapie
planowania adaptacji najlepszych rozwiązań do ich potrzeb, możliwości
i uwarunkowań,
 zaprojektowanie i stworzenie narzędzia informatycznego na potrzeby benchmarkingu klastrów energii (np. elektronicznej platformy benchmarkingowej ściśle związanej z pomiarem dokonań klastrów z wykorzystaniem
mierników),
 zapewnienie równych praw i korzyści dla klastrów energii biorących
udział w benchmarkingu.
Należy podkreślić, że pozyskanie dokładnych, aktualnych, kompletnych
i odpowiednich danych oraz informacji na potrzeby benchmarkingu klastrów energii stanowi jedną z kluczowych determinant skuteczności realizacji czterech najważniejszych etapów procesu uczenia się od innych:
1. identyfikacji obszarów funkcjonowania klastrów energii, które mogą być
przedmiotem benchmarkingu,
2. oceny aktualnego stanu ich rozwoju,
3. identyfikacji dobrych praktyk i wzorcowych rozwiązań,
4. sformułowania rekomendacji i adaptacji najlepszych praktyk do ich
potrzeb, możliwości i uwarunkowań.
Analizując uwarunkowania realizacji benchmarkingu klastrów energii można
skonstatować, że są one wysoce zróżnicowane i złożone. Wynikają z dwóch podstawowych obszarów – wewnętrznego i zewnętrznego, które dotyczą odpowiednio
zasobów klastrów energii oraz zasobów instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie krajowej polityki klastrowej w obszarze energii. Aby doszło do zrealizowania założonych celów przedsięwzięcia, muszą zaistnieć specyficzne uwarunkowania, które wpłyną na skuteczność realizacji poszczególnych jego etapów w ramach
metodyki przyjętej przez zespół ds. benchmarkingu.

Podsumowanie
Specjaliści branży energetycznej są zgodni, iż zmiany w tej dziedzinie, w tym
energetyki odnawialnej, nie są możliwe bez wykorzystania odpowiednich instru-
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mentów prawnych, ekonomicznych, technicznych i organizacyjno-instytucjonalnych. Do tych ostatnich należy zaliczyć benchmarking, doprecyzowując, iż może
być wykorzystany jako instrument zarządzania wspomagający doskonalenie klastrów energii w Polsce.
Pojęcie benchmarkingu jest na tyle pojemne i elastyczne, że pozwoliło Autorce rozdziału podjąć próbę wskazania możliwości wykorzystania benchmarkingu na potrzeby klastrów energii przy uwzględnieniu specyfiki ich działalności.
Za główne cele benchmarkingu klastrów energii uznano: pogłębienie wiedzy
o kondycji i aktualnym stanie ich rozwoju w Polsce, zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk wyłonionych w badanych klastrach
oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju
klastrów adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji odpowiadających
za kształt polityki klastrowej w Polsce.
Jeśli benchmarking jest nastawiony na długoterminowe rezultaty, to zwiększa
prawdopodobieństwo osiągnięcia planowanych efektów i osiągnięcia sukcesu.
Aby klastry energii w maksymalnym stopniu czerpały z zestawu korzyści, a zespół
ds. benchmarkingu nie odczuwał problemów podczas jego realizacji, należy wcześniej go zaplanować i odpowiednio przygotować.
Istotną konkluzją wynikającą z przedstawionych rozważań jest stwierdzenie,
że przed rozpoczęciem przedmiotowego przedsięwzięcia warto uświadomić sobie
podstawowe uwarunkowania skuteczności jego realizacji, a następnie w optymalnie przemyślany sposób przeprowadzić cały proces. Prawidłowe ustalenie katalogu głównych czynników warunkujących benchmarking klastrów energii jest jednym z kluczowych elementów wpływających na miary sukcesu wskazane w rozdziale. Niemniej jednak należy podkreślić, iż nie ma złotej reguły, która wskazywałaby na najistotniejsze czynniki z punktu widzenia powodzenia tego przedsięwzięcia. Początkowo podjęte decyzje i działania w miarę realizacji kolejnych etapów benchmarkingu mogą podlegać zakłóceniom, co wymusza elastyczność w realizacji przyjętej metodyki i implikuje czynności adaptacyjne. Nie można go traktować jako instrumentu wykorzystywanego do poszukiwania idealnego rozwiązania zapewniającego klastrom energii natychmiastowy sukces. Daje on szansę stopniowej budowy nowych obszarów aktywności innowacyjnej dla sygnatariuszy klastrów energii i mechanizmu bodźców motywacyjnych do rozwoju i doskonalenia
tych struktur.
Mimo, że analiza literatury wskazuje na wysoki stopień poznania benchmarkingu, to jednak jego szczególne zastosowanie w odniesieniu do klastrów energii
nie jest jeszcze w pełni wyjaśnione. Na tak zarysowanym tle powstało przekonanie
o istnieniu luki poznawczej i praktycznej w tym obszarze. Luka praktyczna dotyczy niedostatków w zakresie rekomendacji dla praktyki funkcjonowania klastrów
energii, które przyczyniłyby się do popularyzowania benchmarkingu. Zaprezentowane rozważania oraz wynikające z nich wnioski i zalecenia będzie można uznać
za istotne dla częściowego wypełnienia zidentyfikowanych luk.
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PRAWNE FORMY FUNKCJONOWANIA KLASTRA

4.1. Wprowadzenie
Idea społeczności energetycznych nie jest obca zagranicznemu ustawodawstwu, jednak polski prawodawca, dostrzegł konieczność wprowadzenia regulacji
tej materii stosunkowo niedawno bowiem dopiero w 2016 r., w drodze nowelizacji
Ustawy o OZE. Co warte podkreślenia, inicjatywy klastrowe jako zrzeszenia
przedsiębiorców istniały już od kilkunastu lat78. Nowością jest jednak wykorzystanie koncepcji klastrów w sektorze energii.
Wprowadzone regulacje prawne dotyczące działania klastrów w Polsce miały
na celu realizację potrzeby zrównoważenia energetycznego na obszarach lokalnych. Zapewnienie otoczenia prawnego dla klastrów energii miało pomóc w ich
rozwoju oraz ułatwić powstawanie społeczności energetycznych w Polsce. Konieczność stworzenia podstawowych ram prawnych dla działania klastrów energetycznych wynika z prawa Unii Europejskiej. Unia Europejska zobowiązuje państwa członkowskie do tworzenia ram regulacyjnych dla obywatelskich społeczności energetycznych, jednocześnie pozostawiając formę realizacji tego zadania do
swobodnej decyzji państw79. Państwa członkowskie mają zapewnić, by obywatelskie społeczności energetyczne miały możliwość działania na rynku na równych
zasadach bez zakłócania konkurencji, a prawa i obowiązki mające zastosowanie
do pozostałych przedsiębiorstw energetycznych na rynku powinny mieć do nich
zastosowanie na zasadzie niedyskryminacji i z zachowaniem proporcjonalności.
K. Tomaszewski. Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
Koncepcje i uwarunkowania, Państwo i Prawo, nr 4, 2019, s. 68-78.
79 Dyrektywa 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE.
78
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Jednocześnie, prawodawca unijny zauważa, że ramy prawne tego rodzaju nie jest
przewidują nowych praw i obowiązki, a jedynie zapewniają te które można wywieść z innych, istniejących praw i obowiązków, takich jak swoboda zawierania
umów, prawo do zmiany dostawcy, odpowiedzialność operatora systemu dystrybucyjnego, zasady dotyczące opłat sieciowych i obowiązki w zakresie bilansowania80. W tym kontekście należy pamiętać, że regulacja klastrów energii w Polsce
nie tworzy nowych, odrębnych instytucji prawnych dla klastrów, ale zasadniczo
ma zapewnić możliwość korzystania z istniejących na równi z innymi uczestnikami rynku energii.

4.2. Klaster w ujęciu prawnym
Brak jest definicji prawnej „wspólnoty energetycznej” przyjmuje się jednak,
że jest to pojęcie ogólne, oznaczające lokalne struktury energetyczne, do których
zaliczamy m.in. spółdzielnie energetyczne i klastry energii.
Pod pojęciem spółdzielni energetycznej, zgodnie z art. 2 pkt 33a) Ustawy
o OZE rozumie się spółdzielnię zajmującą się wytwarzaniem energii energetycznej z odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 10 MW lub
biogazu w instalacjach o wydajności nie większej niż 40 mln m3 i równoważeniem
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu. Wymagane jest, aby członkowie spółdzielni zlokalizowani byli na obszarze jednej gminy. Zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze81, spółdzielnia powoływana jest w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w interesie jej członków, a zatem spełnia podstawowe kryterium
wyboru odpowiedniej formy koordynatora. Ponadto spółdzielnię cechuje demokratyczny sposób zarządzania, a mianowicie każdy członek, niezależnie od posiadanych udziałów, ma jeden głos na walnym zgromadzeniu.
Drugą ze struktur są klastry energii. Zgodnie z ustawą o OZE 82 klaster energii
jest to cywilnoprawne porozumienie lokalnie działających podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw.
Klaster działa na podstawie zawartego przez jego członków cywilnoprawnego
porozumienia. Zgodnie więc z definicją zawarta w ustawie jest on więc jedynie
formą umowy, a nie odrębnym podmiotem posiadającym zdolność prawną. Nie
wyklucza to jednak możliwości powołania, w celach reprezentacji, określonego
podmiotu z podmiotowością prawną.

80

Ibidem.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285
z późn. zm.), art. 1 § 1.
82 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z
późn. zm.), art. 2 pkt 15a.
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Zgodnie z definicją klastra z ustawy OZE klaster jest cywilnoprawnym porozumieniem – określenie to może sugerować oczekiwania ustawodawcy w zakresie
struktury prawnej klastra83. Należy jednak podkreślić, że w polskim systemie
prawnym pojęcie to nie jest terminem prawnym84, pomimo tego, że występuje
w orzecznictwie sądów i organów administracji.
Koncepcja funkcjonowania klastrów znajduje podobieństwa w uregulowaniu
prawnym klastra i spółki cywilnej85. Porozumienie klastrowe może być bowiem
zawarte w formie umowy z postanowieniami charakterystycznymi dla umowy
spółki cywilnej. Należy jednak pamiętać, że spółka cywilna jest formą organizacji
współdziałania wspólników, nieprowadzącą do utworzenia organizacji ani jednostki organizacyjnej86. Natomiast porozumienie klastrowe dąży w założeniu do
stworzenia zinstytucjonalizowanej struktury z koordynatorem klastra posiadającym osobowość prawną na czele87. W innych opracowaniach wskazuje się na połączenie w klastrze dwóch form prawnych – umowy cywilnej oraz porozumienia
administracyjnego88. Porozumienie administracyjne jest formą, za pomocą której
organy administracji publicznej podejmują wspólnie z innymi podmiotami zadania
administracji publicznej i wspólnie realizują część lub całość swoich kompetencji89. Taka kwalifikacja umowy klastrowej wydaje się być zasadna między innymi
ze względu na publiczny charakter wykonywanych zadań w klastrze.

4.3. Umowy zawierane w ramach klastra
Wyróżnia się dwa rodzaje umów zawieranych przez klaster energii:
– umowy wewnętrzne między członkami klastra – umowa powołująca klaster, umowę na sprzedaż energii koordynatorowi klastra pełniącego funkcję spółki obrotu w ramach danego klastra, umowę sprzedaży energii elektrycznej przez koordynatora,
– umowy zewnętrzne zawierane z podmiotami spoza członków klastra –
umowy związane z działalnością klastra takie jak np.: umowy na usługi
doradcze, umowy zakupu towarów.

M. Czarnecka, Rozwój klastrów energii w Polsce – uwagi ogólne, Studia Prawo-Ekonomiczne,
T. CIX, 2018, s. 17.
84 Ibidem.
85 Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce, Ministerstwo Energii, s. 140.
86 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1995 r., sygn. akt. III CZP 111/95.
87 M. Czarnecka, Rozwój klastrów…, s. 18.
88 J. Gronowska, A. Walaszek-Pyzioł, Aspekty finansowo-prawne klastra energii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 12/2017, s. 9.
89 J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, LEX, Oficyna 2009.
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Zarówno wymienione wyżej umowy wewnętrzne między członkami klastra,
jak i umowy zewnętrzne z podmiotami spoza członków klastra, stanowią jedynie
przykład umowy danego rodzaju i nie stanowią katalogu zamkniętego.
Na początkowym etapie tworzenia klastra do jednych z ważniejszych dokumentów zaliczyć należy porozumienie klastrowe, jako umowę inicjującą powstanie klastra. Treść tej umowy nie jest przy tym w pełni uregulowana w polskich
przepisach – jest to umowa nienazwana90 i strony same kształtują jej treść. Nie
zaleca się przy tym żadnej konkretnej umowy nazwanej91, co wydaje się wynikać
z niespotykanego dla kodeksu cywilnego charakteru takiego porozumienia. Porozumienie to ma na celu wybranie odpowiedniej formy prawnej dla koordynatora
klastra, modelu w jakim klaster ma wykonywać swoje zadania oraz głównego
przedmiotu działalności klastra.
Ustawa OZE wskazuje minimalne wymogi dla umowy klastrowej. Umowa ta
powinna być zawarta w formie pisemnej, przy czym zgodzić należy się z postulatem rygoru nieważności w przypadku niedochowania formy zawarcia umowy na
piśmie. Wymagane ustawowo elementy, które umowa ta powinna określać to:
– strony (mogą nimi być wskazane niżej podmioty),
– przedmiot działania klastra (tj. wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja lub obrót energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw),
– obszar działania klastra (maksymalnie jeden powiat lub 5 gmin),
– koordynatora klastra wraz z jego formą prawną, sposobem wyboru oraz
odwołania92.
W kwestiach nieuregulowanych w umowie klastrowej takich jak na przykład
rozliczenia między członkami, czy odpowiedzialność za powstałe szkody zastosowanie znajdą najczęściej przepisy kodeksu cywilnego, chociażby w zakresie
działalności klastra, czy odpowiedzialności dystrybutora93. Mimo to, analizując
umowy klastrowe zawarte w Polsce istotne wydaje się bardziej szczegółowe uregulowanie stosunków między członkami w ramach klastra. Do innych elementów,
które warto określić w porozumieniu klastrowym, bądź w odrębnym dokumencie
wydanym na jego podstawie (np. w regulaminie lub statucie) zaliczyć można na
przykład:
– cel działania i zadania klastra,
– organy zarządzające klastrem wraz z ich kompetencjami, sposobem wyboru oraz okresem kadencji,
– prawa i obowiązki uczestników klastra,
– tryb podejmowania decyzji w klastrze,
Umowa nienazwana – umowa nie uregulowana w żadnym akcie prawa krajowego,
w tym w kodeksie cywilnym, której możliwość zawarcia wynika z normatywnej zasady swobody
umów.
91 M. Czarnecka, Rozwój klastrów…, s. 18.
92 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389
z późn. zm.), art. 2 pkt 15a.
93 M. Czarnecka, Rozwój klastrów…, s.18.
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–

częstotliwość spotkań członków klastra (istniejące klastry spotykają się co
najmniej raz w roku),
– zasady przyznawania i pozbawienia członkostwa w klastrze,
– zapewnienie zaplecza biurowego dla inicjatywy klastrowej,
– sposób finansowania klastra (np. składka członkowska),
– tryb zmiany porozumienia klastrowego,
– sposób rozwiązania lub wypowiedzenia umowy klastra oraz jej ewentualne konsekwencje,
– odpowiedzialność stron umowy klastra za niedotrzymanie postanowień
umownych94.
W przypadku, gdy w porozumieniu klastrowym do roli koordynatora klastra
powołany jest jeden z jego członków nie ma potrzeby tworzenia odrębnego podmiotu do jego reprezentacji w postaci aktu założycielskiego koordynatora klastra.
W przypadku jednak powołania odrębnego podmiotu w celu pełnienia roli koordynatora klastra, dla założenia klastra niezbędne jest łącznie:
– zawarcie porozumienia klastrowego (zgodnie z elementami powyżej),
– zawarcie aktu założycielskiego koordynatora klastra energii (może nim
być np. statut spółdzielni czy umowa spółki – w zależności od wybranej
formy prawnej koordynatora, przykładowo opisanych poniżej).

4.4. Członkowie klastra
Rola, prawa i obowiązki poszczególnych członków klastra wynikają z treści
porozumienia, które go tworzy. Chcąc jednak dokonać generalnego podziału należy wskazać trzy podstawowe grupy członków:
– wytwórcy energii,
– koordynator klastra energii,
– odbiorcy końcowi.
Nie jest wykluczone łączenie kilku funkcji wskazanych wyżej przez jeden
podmiot. Dla przykładu członek klastra, np. koordynator, może pełnić funkcję
Operatora Systemu Dystrybucyjnego będącego jednocześnie wytwórcą energii95.
Bardziej kontrowersyjna pod względem prawnym jest dopuszczalność łączenia
funkcji związanej z prowadzeniem obrotu i dystrybucji energii w ramach klastra.
Członek klastra mógłby zarówno wytwarzać, jak i kupować energię od przynajmniej jednego wytwórcy. Miałby również możliwość jej sprzedaży odbiorcom końcowym z klastra. Takie łączenie funkcji w ramach jednego podmiotu może być
sprzeczne z ideą unbundlingu96.

94

M. Szyrski, Energetyka lokalna. Studium administracyjnoprawne, 2019, s. 192.
K. Tomaszewski, Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
Koncepcje i uwarunkowania, Państwo i Prawo, nr 4, 2019, s. 68-78.
96 K. Tomaszewski, Klastry energii…, podobnie M. Czarnecka, Rozwój klastrów…, s.20.
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Aby klaster mógł prawidłowo funkcjonować współpracuje dodatkowo
z podmiotami zewnętrznymi, które najczęściej dostarczają produkty i usługi, które
nie są możliwe do zrealizowania przez członków klastra albo takie, których dostarczenie przez członków byłoby nieekonomiczne lub nieracjonalne. Do podmiotów tych można zaliczyć zwłaszcza:
– dostawców paliw,
– dostawców usług serwisowych i eksploatacyjnych (jak np. Urząd Dozoru
Technicznego czy serwisanci poszczególnych urządzeń bądź maszyn),
– biura projektowe oraz wykonawcy robót budowlanych oraz instalacyjnych,
– dostawców usług energetycznych i wykonawcy audytów energetycznych,
– kancelarie prawne,
– instytucje finansujące działalność i rozwój klastra,
– jednostki badawcze i naukowe97.
Klaster energii reprezentuje na zewnątrz koordynator. Koordynatorem klastra
jest:
– powołana w celu reprezentacji klastra spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja, lub
– wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra
energii (może nim być również powołany w tym celu podmiot, np. spółka
osobowa, czy kapitałowa)98.
Zadaniem koordynatora jest zarządzanie i reprezentowanie klastra energii
w obrocie gospodarczym, w zakresie realizowanych projektów. W zależności od
formy prawnej koordynatora, klaster może podejmować prawa i zobowiązania
osobiście przez koordynatora, bądź przez wszystkich swoich członków. Ustawa
nie precyzuje zakresu i zasad reprezentacji koordynatora w klastrze, w tym zakresie pozostawia swobodę wyboru członkom klastra.
Rolą wytwórcy jest produkcja oraz magazynowanie energii na obszarze działania klastra. Na różnych etapach rozwoju klastra, wytwórca może wykonywać
zadania techniczne i logistyczne, które należą do zadań koordynatora. Wedle przyjętych oczekiwań twórców koncepcji klastrów energii, to wytwórca ma najaktywniej działać dla rozwoju klastra99.
Odbiorcy energii stanowią jednocześnie grupę docelową klastra energii. Mogą
oni być kategoryzowani ze względu na wielkość i stabilność poborów energii, ale
taki podział zawsze będzie ściśle powiązany z celem i warunkami powstania konkretnego klastra.

Koncepcja funkcjonowania…, s. 50.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389
z późn. zm.), art. 2 pkt 15a.
99 Koncepcja funkcjonowania…, s. 51.
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W skład klastra wchodzić mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz
instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce do klastrów należeć mogą spółki, jak i gminy czy też spółki komunalne. Ustawodawca
pozostawił więc szeroki krąg podmiotów, które mogą być członkami klastra100.
Tak szeroki krąg podmiotów mogących uczestniczyć w klastrze należy ocenić pozytywnie jako, że przyczynia się do rozwoju wykorzystania klastrów przez wszystkie zainteresowane podmioty.

4.5. Przykładowe formy prawne koordynatora klastra
Pamiętając o tym, że zgodnie z definicją sam klaster nie ma podmiotowości
prawnej i stanowi jedynie porozumie między jego członkami, o formie prawnej
działania klastra mówić można w kontekście koordynatora klastra. Wybór formy
ma znaczenie przede wszystkim w przypadku powołania na potrzeby reprezentowania klastra, odrębnego od członków, podmiotu.
Istnieje wiele form prawnych koordynatora klastra. Koncepcja funkcjonowania klastrów wymienia w tym zakresie formy prawne wynikające z definicji klastra
w ustawie o OZE – stowarzyszenie, fundacja oraz spółdzielnia, a także spółki osobowe oraz kapitałowe101. Wykorzystanie określonej formy prawnej zależy od potrzeb danego klastra. Podsumowanie najważniejszych cech podstawowych form
prawnych klastra zostało przedstawione poniżej w tabeli nr 4.
Tabela 4. Przykładowe formy prawne koordynatora klastra energii
Stowarzyszenie

Z zasady członkami stowarzyszenia zwykłego oraz członkami założycielami mogą być tylko osoby fizyczne (osoba prawna, a więc np.
spółka kapitałowa, może być jedynie członkiem wspierającym).
Tym samym forma ta będzie właściwa, gdy członkami klastra będą
osoby fizyczne (a np. operator sieci będzie członkiem wspierającym). Aby założyć stowarzyszenie konieczne jest min. 7 osób, które
uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia102. Stowarzyszenia rejestrowe są
osobami prawnymi, które posiadają osobowość prawną od momentu
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Szereg formalności przy
zakładaniu stowarzyszenia103 w połączeniu z brakiem możliwości
działania w stowarzyszeniu osób prawnych powoduje, że ta forma

M. Maśliński, Jaka przyszłość czeka klastry energii?, Czysta Energia, 3/2017.
Koncepcja funkcjonowania…, s. 145.
102 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713).
103 Jak wskazuje A. Rzetecka-Gil. Komentarz do art. 40. [w:] Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. LEX, 2017 - wymóg uchwalania statutu o bardzo rozbudowanej treści, wymóg uchwalenia regulaminu działalności, powołanie zarządu i organu kontroli wewnętrznej.
100
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prawna mogłoby mogłaby mieć zastosowanie dla koordynatora klastra energii jedynie w ściśle określonych sytuacjach104 – podkreślić
należy, że większość klastrów w Polsce zrzesza przede wszystkim
przedsiębiorców (wśród podmiotów skupionych w klastrach dominują przedsiębiorstwa stanowiące ponad 81% wszystkich uczestników)105.
Uproszczoną formą stowarzyszenia, jest stowarzyszenie zwykłe,
które nie ma podmiotowości prawnej 106. Z tego względu podmiotami praw i obowiązków związanych z działalnością klastra są
wszyscy członkowie klastra, będący przede wszystkim osobami fizycznymi. Brak podmiotowości prawnej powoduje, że forma stowarzyszenia uproszczonego w praktyce może nie spełniać wymagań
dla koordynatora klastra.
Fundacja

Założycielami fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne, jak
i osoby prawne (np. spółka kapitałowa) 107. Fundacja posiada osobowość prawną i może sama być stroną praw i obowiązków podejmowanych przez klaster. Problematyczne jest natomiast określenie celu
działania fundacji, który zgodnie z ustawą o fundacjach polega na
realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej
Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna,
ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami108. Prowadzenie
przez fundację działalności gospodarczej podlega szeregu ograniczeniom. Przede wszystkim rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej nie może wyczerpywać całości jej działalności, a ma
mieć jedynie charakter pomocniczy wobec działalności statutowej109. W konsekwencji efekty działalności gospodarczej mają tylko
uzupełniać środki przeznaczone na działalność statutową, niedopuszczalne zaś jest nadanie działalności gospodarczej znaczenia
działalności podstawowej110. Biorąc pod uwagę cel, w jakim zasadne jest powołanie fundacji opisany wyżej wydaje się, że działalność klastrowa mogłaby być potraktowana jako działalność gospodarcza, nierealizująca głównego założenia fundacji. Z tego względu,
koncepcja funkcjonowania klastrów odradza tę formę prawną dla
koordynatora klastra111.

Koncepcja funkcjonowania…, s. 145.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018.
106 A. Rzetecka-Gil. Komentarz do art. 40…
107 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491).
108 Ibidem.
109 Ibidem.
110 A. Rzetecka-Gil. Komentarz do art. 5 [w:] Ustawa o fundacjach. Komentarz. LEX, 2018.
111 Koncepcja funkcjonowania…, s. 146.
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Fundacja może korzystać z pewnych przywilejów podatkowych,
związanych z przyjmowaniem darowizn. Z drugiej jednak strony
działalność fundacji podlega nadzorowi sądu, który w przypadku
nierealizowania celu bądź statutu fundacji może zawiesić zarząd
fundacji i wyznaczyć zarządcę przymusowego.
Spółdzielnia

Członkiem spółdzielni może być osoba prawna i osoba fizyczna, nie
może natomiast tzw. ułomna osoba prawna (spółki osobowe, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe). Do założenia spółdzielni konieczne jest zebranie min. 10 członków założycieli jeśli są
nimi osoby fizyczne, lub 3 członków założycieli jeśli są nimi osoby
prawne112. Spółdzielnia ma osobowość prawną, może więc być
przedmiotem praw i obowiązków podejmowanych przez klaster.
Prawa członków spółdzielni co do zasady są równe. Ustawa – Prawo
spółdzielcze zezwala jednak na wykreślenie ze spółdzielni tylko
w sytuacjach przewidzianych w jej statucie 113. Podobnie, spółdzielnia z zasady jest otwarta na wszystkich nowych członków, którzy
spełnili określone wymagania statutowe (np. są przyłączeni do sieci
w określonym miejscu). Zgodnie z Koncepcją funkcjonowania klastrów forma spółdzielni spełnia wszystkie warunki do prawidłowego
działania koordynatora klastra, z wyjątkiem ograniczenia co do
ułomnych osób prawnych114.
Dodać należy, że obowiązująca od 29 sierpnia 2019 r. nowelizacja
Ustawy OZE wprowadziła koncepcję spółdzielni energetycznej, do
której stosuje się wymienione wyżej przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze. Cel jej istnienia jest podobny do klastra, jednak działalność
w tej formie jest obwarowana dodatkowymi wymogami (m.in. prowadzenia działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejskowiejskiej, grupowana więcej niż 1 tys. członków, czy prowadzenia
działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, biogazu
lub ciepła). Ustawodawca przewidział przy tym szereg ułatwień dla
spółdzielni energetycznych, takich jak zagwarantowanie im udziału
w systemie wsparcia prosumentów poprzez nałożenie na sprzedawcę zobowiązanego obowiązku zakupu energii elektrycznej po
cenie 100%. średniej rynkowej ceny sprzedaży energii elektrycznej
w poprzednim kwartale) 115.

Spółka
osobowa

W Koncepcji funkcjonowania klastra spółki osobowe są odradzane
jako forma koordynatora klastra116. Wynika to przede wszystkim
z tego, że takie podmioty ulegają automatycznemu rozwiązaniu
w razie śmierci bądź wypowiedzenia umowy spółki przez jednego

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 275).
Ibidem.
114 Koncepcja funkcjonowania…, s. 146.
115 Ustawa OZE.
116 Koncepcja funkcjonowania…, s. 146.
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ze wspólników. Skutkuje to brakiem stabilności funkcjonowania koordynatora klastra, gdyż wówczas wystąpienie z niego jednego
z członków powoduje rozwiązanie koordynatora klastra prowadzonego w formie spółki osobowej 117. Dodatkowo spółki te nie mają
osobowości prawnej, a więc co do zasady każdy wspólnik - członek
klastra odpowiada za zobowiązania spółki osobowej 118.
Z drugiej strony spółki te mają zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych (mogą nabywać prawa, zaciągać zobowiązania),
mogą pozywać i być pozywaną, działają pod własną firmą 119.
Koncepcja funkcjonowania klastra jako jedyną spółkę osobową nadającą się do działalności koordynatora klastra wskazuje spółkę komandytowo-akcyjną120. To jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolnością prawną (może
więc zaciągać zobowiązania w imieniu klastra). W spółce tej zakres
odpowiedzialności za jej zobowiązania jest różny dla komplementariuszy i akcjonariuszy, co w przypadku klastrów energii pozwala na
podział ich członków w zależności od pełnionej w nim roli 121. Komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, a więc np. spółka kapitałowa zrzeszająca wytwórców energii. Natomiast akcjonariuszem,
którego odpowiedzialność jest ograniczona, mogą być chociażby jej
odbiorcy końcowi.
Spółka
kapitałowa

Zgodnie z Koncepcją funkcjonowania klastra spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółka akcyjna mogą być odpowiednią formą
dla koordynatora klastra122. Mają one bowiem osobowość prawną
i mogą same podejmować zobowiązania w imieniu klastra. Co
istotne, wspólnicy spółki z o.o. oraz akcjonariusze spółki akcyjnej
nie odpowiadają za zobowiązania spółki123.
Nadanie koordynatorowi klastra formy spółki z o.o. będzie jednak
prostszym rozwiązaniem, głównie ze względu na niski wymagany
kapitał zakładowy (min. 5 tys. zł), czy uproszczoną procedurę jej
powstawania (możliwość rejestracji spółki przez Internet) 124.
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Ibidem.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505
z późn. zm.).
119 A. Kidyba, Komentarz do art. 22, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX, 2020.
120 Koncepcja funkcjonowania…, s. 146-147.
121 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
122 Koncepcja funkcjonowania…, s. 148.
123 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
124 Ibidem.
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W przypadku spółki akcyjnej dołączenie kolejnego członka klastra
do porozumienia (tj. kolejnego akcjonariusza spółki akcyjnej - koordynatora klastra) wiąże się z koniecznością emisji nowych akcji
bądź sprzedaży akcji istniejących, a więc bardziej skomplikowaną
procedurą od wyżej omawianych spółek125. Dodatkowo, do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał co najmniej 100 tys. zł126.
Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie ze statystykami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości większość z badanych klastrów funkcjonuje w formule organizacyjnej umowy porozumienia lub konsorcjum (19 klastrów), albo w formie stowarzyszenia (17 klastrów)127. Dużo mniej popularnymi formami, sporadycznie występującymi są fundacje i organizacje przedsiębiorców.
W każdej z powyższych form klastra występują organy uprawnione do reprezentacji podmiotu, właściwe dla danej formy prawnej. Oprócz organów wymaganych dla opisanych powyżej form prawnych koordynatora klastra, sam klaster
może posiadać dodatkowe organy władzy powołane w porozumieniu (np. zarząd
klastra, rada naukowa lub programowa, grupy zadaniowe). Większość badanych
klastrów zgodnie z badaniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości posiada takie organy klastra128.
Niezależnie od powołania takich formalnych organów, wszelkie umowy zewnętrzne klastra (np. o świadczenie usług dystrybucji, na dostawę towarów czy wykonanie usług, umowy z członkami klastra) podpisywane są przez jego koordynatora, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla tego podmiotu. Koordynator
zawiera również umowy z członkami klastra, którymi są odbiorcy końcowi energii
lub jej wytwórcy. Inaczej jest w przypadku, gdy koordynatorem jest stowarzyszenie
zwykłe czy spółka osobowa, które nie mają zdolności prawnej – wówczas zewnętrzne umowy na potrzeby klastra zawsze zawierają jego członkowie.

4.6. Podsumowanie
Omówiona wyżej regulacja działalności inicjatyw klastrowych zapewnia podstawy tworzenia i funkcjonowania klastrów energii. Ustawa OZE wprowadza definicję klastra energii oraz koordynatora klastra, co stanowi punkt wyjścia dla działań legislacyjnych w tym zakresie.
Jednocześnie, polski ustawodawca nie reguluje form prawnych działania klastra, wskazując jedynie, że jest to porozumienie cywilnoprawne. Podobnie w przy-
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Koncepcja funkcjonowania…, op.cit., s. 149.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
127 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018.
128 Ibidem.
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padku samego koordynatora klastra, ustawa OZE wymienia, że może nim być powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii. Tym samym, pozostawia się swobodę wyboru formy prawnej tworzenia i działania klastra jej członkom. Wydaje się, że taka regulacja spełnia swoje cele, nie ograniczając formalnie
oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
Regulacja klastrów energii w ustawie OZE jest zgodna w większości z wymogami prawa Unii Europejskiej, które pozostawia dużą swobodę regulacji państwom członkowskim. Obywatelskie społeczności energetyczne stanowiące kategorię współpracy obywateli bądź podmiotów lokalnych, są formalnie uznawane
i chronione na mocy prawa Unii oraz prawa polskiego.
Inną kwestią jest natomiast zapewnienie równych praw do rozwoju inicjatyw
klastrowych oraz tworzenie mechanizmy zachęt do ich tworzenia w ramach ustawodawstwa.
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ROZDZIAŁ V
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DOSTĘPNE RODZAJE POMOCY PUBLICZNEJ NA
DZIAŁANIE I INWESTYCJE W KLASTRZE

Wprowadzenie
Społeczności energetyczne mają w założeniu stać się skutecznym i opłacalnym sposobem zaspokojenia potrzeb i oczekiwań odbiorców dotyczących źródeł
energii, usług i zaangażowania podmiotów lokalnych129. Na poziomie unijnym
wskazuje się, że zrealizowane inicjatywy tego typu, przynoszą danym społecznościom korzyści ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe wykraczające poza
same zyski osiągnięte dzięki świadczeniu usług energetycznych. Choć klastry
energii nie są tworzone stricte dla samego zysku pieniężnego, to jednak przy konieczności poniesienia wysokich kosztów początkowych inwestycji kwestie finansowania budowy inicjatywy klastrowej może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez jej członków.
Z tego względu, na początkowym etapie rozwoju klastrów energii w Polsce
duże znaczenie mogą mieć różne mechanizmy wsparcia ze strony państwa.
Z jednej strony, niezbędne jest stworzenie podstawowych ram prawnych, które
pozwolą na bezpieczne i pełnoprawne działanie klastrów energii. Z drugiej strony
jednak konieczne mogą być również pozarynkowe bodźce dla rozwoju inicjatyw
lokalnych w postaci tworzenia klastrów.

Dyrektywa 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz.U. L 158/125, 14.VI.2019).
129
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W niniejszym rozdziale omówione zostaną podstawowe formy wsparcia oraz
możliwe źródła dofinansowania. Uwzględnione zostaną również bardzo istotne
w przypadku dofinansowań kwestie reguł pomocy publicznej.

Korzyści finansowe dla członków klastra
Wśród ogólnych zalet klastrów energii w Koncepcji funkcjonowania klastra
podkreśla się bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym130. Poza tym,
do korzyści funkcjonowania w klastrze energii wskazać można m.in.:
– optymalizacja kosztów zużycia energii przez odbiorców poprzez niższe
koszty dystrybucji,
– korzystniejsza sprzedaż energii na rynku lokalnym przez wytwórców,
– pozytywny odbiór uczestnika klastra przez podmioty lokalne,
– zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
– wspólna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami klastra,
– pozytywny wpływ na rozwój sektora OZE,
– uczestnictwo w rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.
Klaster może wiązać się z korzyściami finansowymi dla jego członków, jednak konkretne wymagają analizy danego przypadku. Pod względem ekonomii dystrybucji i przesyłu energii, zasadniczą zaletą jaką niesie za sobą rozwój klastrów
jest to, iż wyższe jednostkowe koszty produkcji mogą w określonych przypadkach
zostać skompensowane niższymi kosztami sieciowymi wynikającymi
z redukcji zapotrzebowania na energię pochodzącą z KSE. Doprowadzi to nie
tylko do lokalnego spadku całkowitych kosztów zaopatrzenia w energię, ale także
do częściowego, a być może w niektórych przypadkach także całkowitego, uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii.
Jak zaznacza E. Mataczyńska, koszty usług przesyłu i dystrybucji mogą być
różne w zależności od wykorzystywanej na terenie klastra technologii wytwarzania energii131. Koszt inwestycji w budowę źródła wytwarzania energii na potrzeby
klastra, może spowodować, że korzyści finansowanie nie będą widoczne na początku jego działania132. Na ten problem odpowiedzią mogą być różne systemy
wsparcia finansowego klastrów ze środków publicznych.

Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce, Ministerstwo Energii, s. 21.
E. Mataczyńska, Klastry energii – korzyści i szanse realizacji, Analiza Instytut Polityki Energetycznej, nr 2/2017, s. 11.
132 Ibidem.
130
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Potrzeba tworzenia systemów wsparcia finansowego
dla klastra
Prawodawca unijny widzi potrzebę tworzenia ram prawnych systemów
wsparcia klastrów energii, wskazując na lokalne społeczności energetyczne czy
wspólnoty energetyczne w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Na początkowym etapie, rozwój energetyki lokalnej zależy od korzystnych dla
członków i przystępnych regulacji tworzenia i działania klastrów, ale także wsparcia finansowego dla klastrów ze środków publicznych133.
Dokument Czysta Energia podkreśla znaczenie lokalnych społecznościach
energii ze źródeł odnawialnych. Wskazuje się, że obywatele mogą łączyć się
w „społeczności energetyczne”, jednocząc swoje zasoby energetyczne, i korzystać
z zachęt na rzecz produkcji energii ze źródeł odnawialnych134. Dokument przywołuje statystyki wedle których do 2030 r. społeczności energetyczne mogą posiadać
około 17% zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowych i 21% mocy elektrowni
słonecznych135.
Podobnie, dokument Komisji Europejskiej – The European Green Deal podkreśla znaczenie lokalnych społeczności energetycznych w realizacji założonych
w dokumencie celów klimatycznych. Komisja Europejska w powyższym dokumencie zapowiada kontynuacje tworzenia platformy rozwoju społeczności energetycznych136.
Powyższe dokumenty są zgodne z postulatami Europejskiego Komitetu Regionów w zakresie roli lokalnych społeczności energetycznych w transformacji
energetycznej w Unii Europejskiej137. Europejski Komitet Regionów podkreśla tu
znaczenie wsparcia w zakresie korzystnych regulacji prawnych jak i wsparcia finansowego. Wskazuje się, że w prawodawstwie europejskim należy stworzyć
równe warunki działania i minimalne wymagania, by wspierać lokalne społeczności energetyczne, dzięki czemu UE będzie mogła jawić się jako przykład w tym
zakresie138. Zaleca się wprowadzenie zasady niedyskryminacyjnego dostępu lokalnych społeczności energetycznych do rynku w celu ich promowania poprzez politykę i prawodawstwo, które uznają ich rolę i szczególne potrzeby, oraz wprowadzenia polityki i zasad zachęcających do współpracy regionalnej i lokalnej, przy-

M. Błażejowska, W. Gostomczyk, Warunki tworzenia i stan rozwoju spółdzielni i klastrów energetycznych w Polsce na tle doświadczeń niemieckich, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 18,
2/2018.
134 Komisja Europejska, Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, 2019, s. 15.
135 Ibidem.
136 Komisja Europejska, The European Green Deal, 2019, s. 23.
137 Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Modele lokalnej kontroli nad energetyką
i rola lokalnych społeczności energetycznych w transformacji energetycznej w Europie, 2018.
138 Ibidem.
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jęcia uproszczonych i proporcjonalnych procedur regulacyjnych i administracyjnych, a także ułatwienia dostępu do informacji technicznych i gospodarczych, wytycznych oraz finansowania139. Dokument ten wprost uznaje potrzebę udzielania
wsparcia finansowego dedykowanego dla inicjatyw podobnych do klastrów. Zaleca wprowadzenie na szczeblu krajowym systemów wsparcia finansowego specjalnie dla lokalnych społeczności energetycznych, w szczególności na etapie planowania i rozruchu projektów, poprzez uproszczenie dostępu do informacji technicznych i wytycznych w sprawie uruchomienia, finansowania i realizacji projektów unijnych140.
W celu tworzenia zachęt do uczestnictwa w społecznościach klastrowych
wskazuje się dodatkowo, że podmioty wchodzące w skład klastra nie powinny tracić swoich uprawnień wynikających z faktu bycia konsumentem czy gospodarstwem domowym. Taki postulat ma na celu nakłonienie do zaangażowania w działalność społeczności energetycznych mniejszych podmiotów i aktywizacji jak aktywniej społeczności lokalnych141.
Z drugiej strony wspomnieć należy, że zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w Niemczech liczba spółdzielni energetycznych
stale rośnie, niezależnie od systemów wsparcia finansowego. Z blisko tysiąca
funkcjonujących w czasie przygotowywania opinii (rok 2017) co czwarta ze spółdzielni energetycznych finansowała się jedynie z udziałów członków.
W przypadku pozostałych 2/3 środków pozyskiwana była z banków spółdzielczych. Tworzenie spółdzielni energetycznych jest możliwe dzięki wysokiemu poziomowi świadomości ekologicznej w Niemczech142. Wydaje się jednak, że na
obecnym etapie rozwoju modelu społeczności energetycznych i przy ambitnych
celach rozwoju OZE w Unii Europejskiej bodźce społeczne oraz rynkowe mogą
nie być wystarczające.
Pomoc operacyjna
Pomoc operacyjna to pomoc, która dąży do zwolnienia przedsiębiorstwa
z wydatków, które normalnie przedsiębiorstwo to musiałoby ponieść przy normalnym zarządzaniu przedsiębiorstwem lub przy prowadzeniu zwyczajnej działalności143. Zgodnie z wytycznymi, „pomoc operacyjna” to pomoc na pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych w formie bądź kwoty wypłaconej z góry, bądź okresowych rat na pokrycie przewidywanych kosztów operacyjnych (okresowe płatności ryczałtowe).
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Dyrektywa ws. promowania energii z OZE144 podkreśla znaczenie usuwania
barier prawnych i tworzenia zachęt do rozwoju społeczności energetycznych. Państwa członkowskie zapewnić mają by odbiorcy końcowi, w szczególności gospodarstwa domowe, byli uprawnieni do uczestniczenia w społecznościach energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przy zachowaniu swoich
praw lub obowiązków jako odbiorców końcowych i bez podlegania nieuzasadnionym lub dyskryminacyjnym warunkom lub procedurom, które uniemożliwiałyby
ich udział w społecznościach energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej145. Co więcej, dyrektywa wprost odnosi się do tworzenia systemów
wsparcia przez państwa członkowskie, które uwzględniają specyfikę społeczności
energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przy projektowaniu
systemów wsparcia, aby umożliwić tym społecznościom ubieganie się o wsparcie
na równych warunkach z innymi uczestnikami rynku146. Na poziomie unijnym
wprost uregulowane jest więc uprawnienie do korzystania społeczności energetycznych z różnych systemów wsparcia OZE na równi z innymi podmiotami.
Energia produkowana w ramach klastra energii może pochodzić zarówno ze
źródeł odnawialnych (najczęstsze rozwiązanie), jak i nieodnawialnych. Oznacza
to możliwość skorzystania z systemów wsparcia dla OZE, przynajmniej na takich
samych zasadach jak w przypadku innych wytwórców.
Klastry energii mogą uczestniczyć w aukcjach dla odnawialnych źródeł energii na takich samych zasadach jak inni wytwórcy. W szczególności w ramach
wspólnego koszyka aukcyjnego dla danej technologii wytwarzania konkurują z innymi wytwórcami energii. Dla klastrów nie jest również wyznaczana odrębna cena
referencyjna.
Oprócz aukcji OZE klastry energii mogą ubiegać się o wsparcie w ramach
tzw. systemu taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) z zapewnioną stałą ceną zakupu energii, oraz systemu dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium). Dotyczy
on energii elektrycznej wytwarzanej w ramach instalacji wykorzystujących wyłącznie: biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, inny biogaz, hydroenergię, albo biomasę oraz
o mocy mniejszej niż 0,5 MW dla systemu taryf gwarantowanych oraz mniejszej
niż 2,5 MW (1 MW dla instalacji wykorzystującej biomasę) dla systemu dopłat do
ceny rynkowej. System ten pozwala na uzyskanie stałej ceny zakupu energii elektrycznej w wysokości 90-95 proc. ceny referencyjnej.
Klastry wytwarzające energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji mogą korzystać ze wsparcia w ramach Ustawy o CHP na równi z innymi
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, art. 22.
145 Ibidem.
146 Ibidem.
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wytwórcami147. W tym wypadku rządowe dopłaty mogą otrzymać tylko elektrociepłownie emitujące mniej niż 450 kg CO2/MWh, a więc tylko opalane gazem
i biomasą. W przypadku instalacji o mocy pow. 1 MW na premię w pełnej wysokości liczyć mogą tylko jednostki, które wprowadzają do sieci ciepłowniczej148 co
najmniej 70 proc. ciepła wytworzonego w kogeneracji. Jednostki, które wprowadzają mniej ciepła, otrzymać mogą proporcjonalnie niższe wsparcie, co w praktyce
wyklucza z niego elektrociepłownie przemysłowe149. Jedynie w przypadku małej
instalacji o mocy do 1 MW wsparciem może być objęte także ciepło wykorzystywane przez samych członków klastra.
Choć klastry przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej jego
członków, same działania związane z powstaniem tej struktury nie zostały wyszczególnione w katalogu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej kwalifikujących się do uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej150. Klastry mogą natomiast przyczyniać się do podejmowania przez jego
członków działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i na zasadach ogólnych uzyskiwać tzw. białe certyfikaty.
Innym rodzajem korzyści dla klastra jest możliwość redukcji kosztów dystrybucji. W praktyce należy jednak pamiętać, że wielkość obniżki całkowitych opłat
dystrybucyjnych ponoszonych przez członków klastra będzie zależała od specyfiki
lokalnej sieci, a w przypadku zaangażowania podmiotu zewnętrznego także szczegółów umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych151.
Pomoc inwestycyjna
Pomoc inwestycyjna dla klastrów może być przyznawana na dokonanie nowych inwestycji w źródła wytwarzania energii, budowy sieci, czy prace badawczo-rozwojowe. Wsparcie to przyznawane może być w różnych formach, m.in.:
– dotacje bezzwrotne,
– niskooprocentowane pożyczki,
– pożyczki z możliwością umorzenia ostatnich rat do spłaty,
– dokapitalizowanie przedsiębiorstwa.

147

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 z późn. zm.).
148 Sieć ciepłownicza – sieć, do której przyłączona może zostać nieokreślona liczba odbiorców końcowych i do której jest już przyłączony co najmniej jeden odbiorca końcowy niebędący właścicielem,
współwłaścicielem lub eksploatującym jednostkę kogeneracji przyłączonej i wprowadzającej ciepło
do tej sieci ciepłowniczej.
149 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, art. 16 ust. 4.
150 Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce, Ministerstwo Energii, s. 170.
151 Ibidem, s. 136.
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Podstawowym programem oferującym środki dla działalności klastra jest
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), który obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 152. Organizowane w jego ramach konkursy są często wznawiane, warto więc sprawdzić
również przedmiot odbytych już konkursów.
Wśród obszarów wspieranych w ramach POIiŚ dla klastra szczególnie atrakcyjne mogą być m.in.:
– wytwarzanie energii z OZE (organizowano odrębny konkurs na wsparcie
dla koordynatorów i członków klastra, co oznacza, że klastry korzystają
z odrębnej puli wsparcia),
– efektywność energetyczna i korzystanie z OZE,
– źródła wysokosprawnej kogeneracji (w tym wypadku najpewniej kolejne
konkursy nie będą ogłaszane w najbliższym czasie),
– gospodarowanie odpadami,
– sieci elektroenergetyczne, sieci ciepłownicze,
– termomodernizacje budynków mieszkalnych i publicznych 153.
Źródłem wsparcia dla klastrów są też konkursy ogłaszane przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ich ramach najczęściej finansowane są
inwestycje polegające na wdrożeniu innowacyjnych procesów, produktów, usług
lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności
energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czy bardziej
wydajnej gospodarki materiałowej.
Oprócz tego klastry ubiegać mogą się też o preferencyjne pożyczki oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czy BOŚ Bank (różnica w oprocentowaniu dofinansowywana jest przez NFOŚiGW) 154.
Klastry wspierane mogą być w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój – np.: wsparcia dla Krajowych Klastrów Kluczowych (przyznawane dla
koordynatorów klastrów). O wsparcie w tym programie mogą aplikować jedynie
koordynatorzy klastrów o statusie Krajowego Klastra Kluczowego, rozumianego
jako klastra o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych odbywa
się w trybie konkursu i składa się z oceny sześciu obszarów funkcjonowania klastrów: zasoby ludzkie i organizacyjne, zasoby infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk
publicznych, orientacja na klienta. Organizatorem konkursu na przyznanie tego
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Ibidem, s. 209.
Strona NFOŚiGW, http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ dostęp 05.01.2020r.
154 Koncepcja funkcjonowania…, op.cit., s. 251 i nast.
153
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statusu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Status ten przyznawany jest na okres 36 miesięcy i może być odnawiany155.
Wymienione wyżej programy stanowią jedynie przykłady i nie wyczerpują
wszystkich mechanizmów wsparcia dostępnych dla klastrów.

Wymogi prawa pomocy publicznej
Najczęściej wspomniane wyżej metody wsparcia stanowią pomoc publiczna
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej156.
Z tego względu przy aplikowaniu o wsparcie trzeba uwzględniać zasady pomocy
publicznej, pod rygorem konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia.
Zgodnie z uwagami wskazanymi w rozdziale IV, w klastrze, który nie ma
podmiotowości prawnej, beneficjentem dofinansowania mogą być jedynie jego
członkowie bądź koordynator, a nie sam klaster. W zależności więc od formy
prawnej działalności klastra umowy o jej dofinansowanie zawierane mogą być
przez jego koordynatora bądź przez samych członków. Natomiast wybór podmiotu, który stanie się oficjalnie beneficjentem wsparcia ma istotne znaczenie pod
względem zgodności projektu z prawem unijnym.
W zależności od systemu wsparcia, podmiot aplikujący o jego przyznanie
może być różny. Niektóre z nich mogą bowiem nie być dostępne dla przedsiębiorców lub być skierowane tylko do niektórych z nich, np. firm określonej wielkości
(forma wsparcia bądź możliwość aplikowania o nie może być ograniczona np.: do
MŚP)157, posiadających siedzibę w danym województwie158, bądź działających na
rynku od określonego czasu.
Dodatkowo, w przypadku otrzymywania wsparcia dla członka klastra należy
zbadać czy spełnia on wymogi formalne dla pomocy publicznej, np. czy nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej159, czy nie zalega on ze zwrotem poprzedniej
pomocy publicznej uznanej za niezgodną z prawem unijnym160, czy nie wyczerpał
limitu pomocy de minimis (jeżeli taki rodzaj wsparcia przyznawany jest w ramach
określonego systemu).

155Regulamin

Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego 29 marca 2019 r.,
https://www.gov.pl/web/rozwoj/konkurs-o-status-krajowego-klastra-kluczowego,
dostęp
04.01.2020.
156 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2007 (Dz.U. C 326/01,
26.X.2012).
157
Przykładowe programy wsparcia zarezerwowanego dla MŚP: https://www.parp.gov.pl/, dostęp:
05.01.2020.
158 Np.: Regionalne programy operacyjne.
159 Zgodnie z definicją sformułowaną w Komunikacie Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, (2014/C 249/01).
160 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.), art. 25.
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Obok tego, dla podmiotu przyjmującego formalnie pomoc publiczną należy
zbadać zgodność z regułami kumulacji pomocy publicznej. Zasady kumulacji
określają, czy beneficjent w ramach jednego projektu inwestycyjnego może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej. Zbadać więc należy, czy ten sam cel
inwestycyjny - te same koszty kwalifikowalne (np. budowa źródła wytwarzania
energii z OZE) nie był już finansowany z innego źródła dofinansowania. Najczęściej niedopuszczalne jest dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Zwykle każdy program dofinansowania wskazuje maksymalny udział
wsparcia w sumie kosztów inwestycji, wymagając pewnego udziału środków własnych inwestora – klastra. W przypadku skorzystania z różnych mechanizmów
wsparcia co do jednej inwestycji niedopuszczalne jest przekroczenie wyższego
procentowego udziału finansowania kosztów kwalifikowalnych. Kwestia ta wymaga jednak szczegółowej analizy w konkretnym mechanizmie wsparcia.
W razie otrzymania dofinansowania przez członków klastra konieczne wydaje
się również zawarcie dodatkowej umowy zobowiązującej te podmioty do realizacji
celu dofinansowania. W przypadku wsparcia na inwestycje, beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od otrzymania ostatniej
płatności (bądź innego terminu określonego indywidualnie w umowie). Naruszeniem zasady trwałości jest w okresie jej obowiązywania:
– zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar
wsparcia programu,
– zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
– istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki
realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń161.
W praktyce, w przypadku otrzymania przez koordynatora lub przez członka
klastra dofinansowania np.: na źródło wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby klastra, zaprzestanie działalności i zamknięcie przedsiębiorstwa beneficjenta w czasie okresu trwałości może wiązać się z koniecznością zwrotu pomocy
publicznej w związku z naruszeniem zasady trwałości. Możliwe są zmiany podmiotowe beneficjenta wsparcia, jednak muszą one być zgodne z regulaminem
wsparcia i konsultowane z podmiotem przyznającym dane finansowanie tak by
zasada trwałości nie została naruszona.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 71.
161
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Podsumowanie
Wsparcie ze strony państwa może mieć różną formę – może to być wsparcie
na bieżącą działalność klastra, wypłacane okresowo, do wytwarzanej energii elektrycznej, bądź wsparcie inwestycyjne, które zapewnia finansowy wkład w budowę
źródła wytwarzania energii, sieci i przyłączy elektrycznych, bądź innych inwestycji w środki trwałe. We wsparciu na inwestycje istotnym kryterium są warunki
jego przyznawania – przede wszystkim czy środki mają charakter zwrotny czy
bezzwrotny. Klastry mogą korzystać z form wsparcia dostępnych dla OZE bądź
w mniejszym stopniu mechanizmów dedykowanych klastrom.
Choć klastry energetyczne wiążą się z szeregiem korzyści dla ich członków,
takich jak optymalizacja kosztów zużycia energii czy bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym, to jednak koszt inwestycji początkowych może stanowić realną przeszkodę w ich tworzeniu.
Społeczności energetyczne mogą stanowić istotny udział realizacji celu OZE
wynikającego ze zobowiązania unijnych. Ponadto ustawodawstwo unijne wskazuje na konieczność tworzenia mechanizmów finansowych dla pobudzenia inicjatyw klastrowych. Z tego względu tak ważne wydaje się udostępnianie przez państwo wsparcia finansowanego ze środków publicznych dla społeczności lokalnych. Ważne wydaje się w tym zakresie również tworzenie efektywnych mechanizmów wsparcia, które będą dedykowane klastrom energetycznym.
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6.1.

Wprowadzenie

Klastry energii wpisują się w zagadnienie energetyki rozproszonej, który to
temat zajmuje teoretyków i praktyków sektora energetycznego głównie z uwagi na
fakt, że w znacznej większości produkcję energii pochodzącej ze źródeł rozproszonych cechuje brak emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Charakter
technologii do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (często też określanych
jako tzw. „zielone technologie” czy „zielona energia”) sprawia, że są to przede
wszystkim instalacje o niewielkiej mocy wytwórczej i zlokalizowane w sposób
rozproszony, w przeciwieństwie do konwencjonalnych elektrowni wielkoskalowych. Zainteresowanie nowymi, „zielonymi” technologiami do produkcji energii
z wykorzystaniem źródeł odnawialnych znajduje swoje źródło w trzech krytycznych dla współczesnego świata elementach:
1. wzrastającym zapotrzebowaniu na energię (elektryczną i cieplną) konieczną zarówno dla gospodarki (przemysłu i usług), jak i dla społeczeństw dążących do podnoszenia jakości życia,
2. rosnącej świadomości społecznej dotyczącej oddziaływania energetyki na
środowisko162,
3. poszukiwaniu innowacyjnych technologii i tworzeniu nowych gałęzi gospodarczych, które podnoszą konkurencyjność krajowej gospodarki
w skali międzynarodowej.

W. Ehrenhalt, Założenia do strategii rozwoju energetyki w Polsce, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców, kwiecień 2019, s. 5.
162
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Powyższe punkty odnoszą się do koncepcji zrównoważonego rozwoju,
a zatem do zachowania bieżącego rozwoju społeczno-ekonomicznego, który jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych
generacji163. Zgodnie z założeniami tej koncepcji, nie neguje się samego rozwoju
ani nie dąży do jego zahamowania, lecz zakłada naturalne granice jego wzrostu,
idące w parze z dbałością o środowisko i zasoby naturalne, względem których istnieje konieczność zachowania sprawiedliwej dystrybucji między pokoleniami164.
W oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju mówi się o transformacji energetycznej, która mając u podstaw zmiany struktury produkcji i konsumpcji energii
zakłada przejście z konwencjonalnej i scentralizowanej struktury sektora energetycznego do energetyki rozproszonej, opartej na zeroemisyjnych źródłach energii.
Do kluczowych elementów tej transformacji zalicza się przede wszystkim: rozwój
energetyki odnawialnej, popularyzację mikroinstalacji i promowanie prosumeryzmu, upowszechnianie technologii magazynowania energii, digitalizację i zarządzanie sieciami w celu zwiększenia elastyczności w przepływie energii elektrycznej oraz umasowienie transportu zasilanego ogniwami paliwowymi i energią elektryczną165.
Ciągły rozwój powoduje rosnące zapotrzebowanie na energię, którego przy
istniejących możliwościach technologicznych nie jesteśmy w stanie na ten moment
zatrzymać. W konsekwencji popytu na energię, obserwuje się współcześnie silne
uzależnienie od jej dostaw w każdej gałęzi gospodarki oraz w życiu społecznym.
Zapotrzebowanie na energię w sferze społeczno-gospodarczej wzmacnia digitalizacja, która w dobie teleinformacji coraz bardziej się upowszechnia. Z tych przyczyn, sektor energetyczny pozostaje w sferze szczególnego zainteresowania władzy publicznej, tym bardziej, że historycznie energia postrzegana była jako dobro
i usługa publiczna166. Takie podejście pociąga za sobą konsekwencje zarówno społeczne, jak i polityczne, jako że polityka energetyczna ma za zadanie zapewnienie
bezpieczeństwa ekonomicznego, stabilności i ciągłości rozwoju, podnoszenia jakości życia, racjonalnego gospodarowania zasobami oraz ochrony środowiska.
Tym samym, niezaprzeczalnie następuje poprzez sektor energetyczny oddziaływanie na społeczeństwo i należy go uznać jako sferę polityki publicznej167.
W polskim dyskursie publicznym zwraca uwagę prezentacja tematyki energetycznej przede wszystkim w ujęciu technokratycznym, jako pewien obszar wiedzy
O. Greene, Kwestie ochrony środowiska, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do
stosunków międzynarodowych, red. John Baylis, Steve Smith, wyd. UJ, Kraków 2008, s. 588.
164 C. Thomas, Ubóstwo, rozwój i głód, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Kraków 2008, s. 812-816.
165 J. Pyka, Dylematy rozwoju energetyki w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 93, nr
kol. 1957, 2016, s. 429.
166 J. Pyka, Dylematy rozwoju…, op.cit., s. 426.
167 K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne aspekty OZE: którędy do energetycznej demokracji?, Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, red.
K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska, Warszawa 2013, s. 187-188.
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eksperckiej168. Tymczasem nowy model energetyki – bazujący na rozproszonych
źródłach energii – zakłada konieczność aktywnego uczestnictwa w nim niewyspecjalizowanych w tej dziedzinie jednostek, tj. zarówno podmiotów samorządu lokalnego, jak i pojedynczych obywateli. Stąd polityka energetyczna obejmuje obok
kwestii technicznych, ekonomicznych i prawnych także szereg społecznych aspektów. Wszystkie te elementy wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Nie jest też
możliwe, aby rozwijać w tym sektorze jeden tylko aspekt z jednoczesnym zaniedbaniem pozostałych. Kompleksowość planowania kolejnych kroków w polityce
energetycznej zasadza się na dobrej koordynacji poszczególnych działań. Dobrym
przykładem jest elektromobilność, w przypadku której zachęty na zakup pojazdów
elektrycznych w postaci dopłat, jak i przywilejów w ruchu drogowym/parkowaniu,
powinny iść w parze z rozwojem stacji do ładowania oraz źródeł do zasilania tych
stacji, aby nie były one oparte na jednostkach konwencjonalnych. W odpowiednim
momencie dopłaty i przywileje dla pojazdów elektrycznych powinny zostać również zniesione, aby dopuścić uczciwą konkurencję na wolnym rynku. Odpowiednie wyważenie wszystkich tych działań w procesie upowszechniania elektromobilności: kwestii technicznych i infrastrukturalnych, ekonomicznych, prawnych
i przede wszystkim społecznych – bowiem to właśnie konsumenci są elementem
kluczowym całego tego procesu – skutkować może sukcesem polityki elektromobilności.
W oparciu o powyższy przykład, można podzielić społeczne aspekty, służące
rozwojowi energetyki rozproszonej, na pięć kategorii, w skład których wchodzi:
– przestrzenna organizacja systemu energetycznego,
– struktura „governance” energetyki odnawialnej,
– ekonomia polityczna OZE,
– ekologia polityczna OZE,
– (…) bezpieczeństwo energetyczne169.
Powyższe kategorie nawiązują do kluczowych elementów realizacji polityki
energetycznej w odniesieniu płaszczyzny społecznej. Przestrzenna organizacja
systemu odnosi się do zagadnienia decentralizacji struktury produkcji, a także rozmieszczenia i koncentracji instalacji170. Te aspekty zależą nie tylko od istniejącego
potencjału wynikającego z położenia regionu oraz jego możliwości ekonomicznych, ale także od akceptacji lokalnej społeczności wobec określonego kierunku
rozwoju danej gminy lub ich zespołu. Stąd też zwraca się uwagę na drugi aspekt,
jakim jest system rządzenia określany jako governance – czyli zespół procesów
i instytucji służących podejmowaniu decyzji oraz wdrażaniu ich w życie171. Jest to
temat dotyczący m.in. dystrybucji kompetencji ze szczebla centralnego na lokalne
zarówno w odniesieniu do polityki energetycznej w regionie, jak i do struktury
K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne aspekty…, op.cit., s. 186.
K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne aspekty…, op.cit., s. 190-191.
170 Ibidem.
171 W. Rudolf, Koncepcja „governance” i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do
niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 245, 2010, s. 77-80.
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zarządzania sektorem. System rządzenia w strukturze energetyki rozproszonej wymaga decentralizacji z uwagi na indywidualny charakter poszczególnych regionów
w potencjale energetycznym i istotne równice w zapotrzebowaniu na energię
i w społecznej legitymacji OZE.
Jedną z przyczyn braku rozwoju OZE w danym regionie lub też braku społecznej akceptacji dla tego, jest kwestia kosztów energii odnawialnej oraz brak
świadomości korzyści finansowych z nią związanych. Dlatego też do społecznych
aspektów zalicza się ekonomię polityczną OZE, która nawiązuje do takich celów
polityki publicznej jak zapewnienie dobrobytu. Stąd też tworzone są instrumenty
wsparcia dla rozwoju OZE, ale zwraca się w tym aspekcie również uwagę na rynek
pracy związany z technologiami energetyki odnawialnej. Podobnie jak w kwestiach finansowych, konieczny jest wzrost społecznej świadomości dla zrozumienia korzyści, jakie płyną z rozwiązań energetyki rozproszonej, tak samo odnosi się
to do zagadnień dotyczących ochrony środowiska i zmiany sposobu oddziaływania
społeczności na otoczenie naturalne. Ten element odnosi się do kolejnej kategorii,
jaką jest ekologia polityczna OZE, a fundamentalną rolę w tym procesie pełnią
właśnie indywidualne wysiłki jednostek na poziomie lokalnym, których suma
przekłada się na krajowe bezpieczeństwo ekologiczne172.
Ostatnią kategorią społecznych aspektów służących rozwojowi energetyki
rozproszonej jest bezpieczeństwo energetyczne zarówno w szerokim (krajowym),
jak i wąskim (lokalnym) rozumieniu. Rozproszone źródła energii podnoszą poziom dywersyfikacji produkcji energii, a stosowanie w coraz większym stopniu
źródeł odnawialnych zmniejsza zależność od importu surowców173. Z kolei korzystanie z potencjału lokalnego prowadzi do powstania nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy, co z kolei odnosi się do rozwoju technologicznego regionu.
Nowe, energooszczędne i wysokoefektywne technologie służące podniesieniu
efektywności energetycznej, wsparciu kogeneracyjne produkcji energii elektrycznej i ciepła, czy też zagospodarowaniu odpadów komunalnych poprzez ich energetyczne przetworzenie składają się łącznie na wzrost samowystarczalności energetycznej jednostek samorządu terytorialnego (JST)174. W konsekwencji prowadzi
to zapewnienia stabilnych, pewnych i ciągłych dostaw energii na danym obszarze,
a suma takich działań w mniejszej skali przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne kraju.
W zagadnienia opisane wyżej wpisuje się koncepcja społeczności energetycznych, do których zalicza się klastry energii. Klastry energii są narzędziem promo-

K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne …, op.cit., s. 190-191.
Ibidem.
174 M. Błażejowska, W. Gostomczyk, Warunki tworzenia i stan rozwoju spółdzielni i klastrów energetycznych w Polsce na tle doświadczeń niemieckich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego – tom 18 (XXXIII), zeszyt 2, 2018,
s. 27.
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wania lokalnych inicjatyw z zakresu OZE oraz służą rozwojowi energetyki rozproszonej, dzięki której energia elektryczna jest generowana lokalnie i na potrzeby
lokalnych odbiorców. Przede wszystkim zaś należy podkreślić, że kluczowa dla
rozwoju energetyki społecznej, np. w formie klastrów energii, jest aktywna rola
JST175.

6.2.

Klastry energii jako element energetyki obywatelskiej

Pod pojęciem energetyki rozproszonej rozumie się infrastrukturę energetyczną opartą na nisko- i zeroemisyjnych źródłach wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej, posiadającą relatywnie niewielką moc (w porównaniu do centralnych jednostek wielkoskalowych) i pracujących dla potrzeb lokalnych. W skład
tej infrastruktury wchodzą także elementy związane z przesyłem i innymi usługami dystrybucji energii i ciepła na wybranym obszarze. Definicja energetyki rozproszonej bywa rozszerzana o możliwość oddawania nadwyżek wytworzonej
energii do krajowej sieci elektroenergetycznej, co ukierunkowuje to pojęcie
w stronę prosumeryzmu176. Lokalny wymiar energetyki rozproszonej sprawia, że
jest ona atrakcyjna dla samorządów i miejscowej społeczności. Rodzi to prognozy
wskazujące na zmianę paradygmatu w produkcji energii elektrycznej, gdzie nastąpi odejście od scentralizowanej energetyki wielkoskalowej i często sterowanej
przez państwo w kierunku małych i mikro instalacji, konstruowanych blisko lokalnych ośrodków popytu177.
Z powyższą definicją koresponduje pojęcie energetyki obywatelskiej, której
założeniem jest budowa lokalnego systemu rozproszonych źródeł energii przy pomocy finansowania bezpośrednio ze środków obywateli i przedsiębiorców oraz
przy współudziale JST. Koncepcja energetyki obywatelskiej wyraża nowy model
biznesowy w zakresie wytwarzania energii, w którym kluczowy jest aktywny
udział – jak wskazuje na to sama nazwa pojęcia – pojedynczych jednostek i społeczności178. Głównym celem energetyki obywatelskiej jest umożliwienie dostępu
do energii ze źródeł odnawialnych, z naciskiem na wykorzystanie lokalnego potencjału w tym zakresie. Równocześnie, wraz z aktywizacją obywateli w zakresie
ich udziału w systemie elektroenergetycznym, jest podnoszenie stopnia racjonalizacji konsumpcji energii poprzez zwiększenie społecznej świadomości proekologicznej oraz dostęp do środków polepszenia efektywności energetycznej179.

175

Ibidem.
W. Ehrenhalt, Założenia do strategii rozwoju energetyki w Polsce, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców, kwiecień 2019, s. 4.
177 K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne aspekty OZE…, op.cit., s. 185.
178 A. Dyląg, Energetyka obywatelska antidotum na kryzys energetyczny w Polsce, „Marketing i Rynek”, 5/2015, s. 430-442.
179 Ibidem.
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Z przytoczonych wyżej definicji można wywnioskować, że pojęcie energetyki
rozproszonej jest szersze niż energetyki obywatelskiej. Jednak poprzez wyraźną
zbieżność definicji, w dalszej części rozdziału oba pojęcia będą traktowane tożsamo, jako że w ujęciu społecznym różnice między nimi zacierają się.
Energetyka rozproszona przyjmuje wiele form w państwach Unii Europejskiej.
W Niemczech bardzo spopularyzowały się spółdzielnie energetyczne, natomiast w
Polsce w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się idea klastrów
energii180. Pojęcie klastrów energii zostało oficjalnie wprowadzone w Polsce Ustawą
o odnawialnych źródłach energii181 i w sposób korespondujący z unijnymi założeniami dotyczącymi społeczności energetycznych182. Z dokumentów Ministerstwa
Energii, wówczas właściwego dla tych zagadnień, wynika, że klaster rozumiany
jest jako prosument zbiorowy. Zgodnie z zapisami ustawy, potencjalni wytwórcy
stają więc przed wyborem uczestniczenia w systemie elektroenergetycznym jako
prosumenci, lub też w formie kolektywnych podmiotów, jak na przykład klastry183.
Rysunek 2. Model klastra energii elektrycznej.

Źródło: P. Rzepka, M. Sołtysik, M. Szablicki, Modele funkcjonowania klastrów energii, Energetyka,
luty 2018, s.75-76.

W literaturze klastry energii określa się także jako swego rodzaju mechanizmy
z uwagi na funkcje, jakie pełnią wspierając rozwój energetyki w wymiarze lokal-

W. Ehrenhalt, Założenia do strategii rozwoju energetyki w Polsce, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców, kwiecień 2019, s. 4, 31.
181 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478.
182 M. Czarnecka, Rozwój klastrów energii w Polsce – uwagi ogólne, Studia Prawno-Ekonomiczne,
t. CIX, 2018, s. 12.
183 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 49, 56.
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nym. Wskazuje się przy tym na funkcje związane z systemem zarządzania popytem oraz wzrost efektywności kosztowej z perspektywy odbiorców energii184.
Obok tego należy wskazać mechanizmy zasadzające się na funkcji pobudzania do
aktywności lokalnej administracji, społeczności i przedsiębiorców. Chodzi tu
o bodźce i zachęty, które zawiera sama idea klasteryzacji, ale także te tworzone na
szczeblu centralnym, wpisujące się w szeroko rozumiany rozwój energetyki rozproszonej, której wyrazicielem są właśnie klastry energii. Dla uczestników klastra
bezpośrednią zachętą do jego budowy mają być korzyści finansowe. Zgodnie
z założeniami, wytwórcy działający w ramach klastra powinni uzyskać wyższe
ceny sprzedaży energii. Z kolei dla odbiorów, korzyść finansowa ma się zasadzać
na tańszym pokryciu ich zapotrzebowania185.
Początkiem budowy klastra jest oddolna (obywatelska, samorządowa, prywatna) inicjatywa jego utworzenia, wpisująca się w formułę lokalnego systemu
energetycznego, którego celem jest osiągnięcie autonomicznego, samowystarczalnego obszaru energetycznego. Niezależnie od tego, kto jest podmiotem inicjatywy
klastrowej, kluczowa w jego budowie jest aktywna rola JST. Z tego powodu przyjmuje się, że jednostki te powinny dysponować stosownymi zasobami intelektualnymi i surowcowymi186. Obok JST, gwarancją sukcesu w trwałym zakorzenieniu
koncepcji klastrowych w przestrzeni publicznej są obywatele. Zgodnie z obecnymi
założeniami przyjmuje się, że w przyszłym systemie energetycznym konsumenci
będą mieli fundamentalne znaczenie m.in. poprzez uczestnictwo w obywatelskich
inicjatywach energetycznych, indywidualną aktywność jako prosumenci czy też
poprzez elastyczne dopasowanie swojego profilu konsumpcyjnego adekwatnie do
struktury wytwarzania energii w źródłach rozproszonych187.

6.3. Otoczenie międzynarodowe społeczności energetycznych
W nawiązaniu do tez przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach, warto
zaprezentować w tym miejscu znaczenie prawodawstwa międzynarodowego z ograniczeniem do perspektywy społecznej.
Pojęcia klastrów energii, wprowadzone do polskiego ustawodawstwa Ustawą
o odnawialnych źródłach energii, wpisuje się w europejską koncepcję nowego modelu energetyki, określonej w pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. Pakiet zimowy)188. Ogłoszony 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską nowy pakiet
regulacji „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” stanowił propozycję
P. Rzepka, M. Sołtysik, M. Szablicki, Modele funkcjonowania klastrów energii, Energetyka, luty
2018, s.75.
185 Ibidem.
186 M. Błażejowska, W. Gostomczyk, Warunki tworzenia…, op.cit., s. 27-30.
187 P. Rzepka, M. Sołtysik, M. Szablicki, Modele funkcjonowania…, op.cit., s.75.
188 M. Czarnecka, Rozwój klastrów energii w Polsce – uwagi ogólne, „Studia Prawno-Ekonomiczne”,
t. CIX, 2018, s. 12.
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wdrożenia ustaleń Szczytu Rady Unii Europejskiej z października 2015 r., który dotyczył unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Zadeklarowane zobowiązania obejmowały redukcję emisji CO2, zwiększenie pozyskiwania energii
z OZE i podniesienie poziomu oszczędności energii energetycznej w sektorze efektywności. Ostatnie dokumenty składające na Pakiet zostały przyjęte w połowie
2019 r.
To, na co należy zwrócić uwagę w obowiązującej wersji Pakietu zimowego, to
położenie punktu ciężkości na konsumentów energii z naciskiem na kluczowe znaczenie ich aktywnej roli w kompleksowym procesie transformacji energetycznej
oraz w budowie konkurencji na unijnych rynkach energii. Pakiet promuje prosumentów, społeczności i spółdzielnie oraz zakłada wzrost zarówno świadomości jak
i aktywności konsumentów w obszarze systemu energetycznego 189. Z tego
powodu realizacja założeń Pakietu zimowego wymusza tworzenie odpowiednich
narzędzi, które umożliwią odbiorcom uczestnictwo w inicjatywach w zakresie
energetyki obywatelskiej190 oraz nakłada na państwa członkowskie obowiązki
w zakresie umożliwienia tworzenia i działania różnego rodzaju społeczności energetycznych191. Tak, jak wynika to z definicji przedstawionych wcześniej w tekście,
tak samo z unijnych dokumentów wynika, że zasadniczym elementem koncepcji
społeczności energetycznych jest ich lokalne zakotwiczenie, które oparte jest na
rozwiązaniach adekwatnych do potrzeb i możliwości danego obszaru oraz współpracy podmiotów na nim funkcjonujących (mieszkańców, przedsiębiorców i administracji)192. W efekcie, realizacja tych działań ma zapewnić UE bezpieczeństwo
dostaw energii do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw po niewygórowanych
cenach oraz w sposób gwarantujący zrównoważony rozwój. Ma to doprowadzić
do zwiększenia produkcji energii w Unii Europejskiej oraz tym samym zmniejszenia unijnej zależności od konwencjonalnych paliw i eksporterów zewnętrznych,
jak też wzmocnienia odporności Wspólnoty na kryzysy energetyczne193.
Biorąc pod uwagę wymagania UE w zakresie bieżącej i przyszłej polityki
energetyczno-klimatycznej w zakresie dotyczącym samych tylko społeczności
energetycznych, zwraca się często uwagę, że polski sektor energetyczny stoi
przed poważnymi wyzwaniami i szeregiem zadań do zrealizowania. Zaliczyć do
P. Wróbel, Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków” na energetykę, Forum Energii, data publikacji: wrzesień 2019, Warszawa, s. 2.
190 Preambuła pkt. (43) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE.
191 Art. 2, pkt. 16 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
192 Opinia Europejskiego Komitetu Regionów Modele lokalnej kontroli nad energetyką
i rola lokalnych społeczności energetycznych w transformacji energetycznej w Europie, 2019/C
86/05, Dz.U.UE C z dnia 7 marca 2019 r.
193 G. Maśloch, Budowa autonomicznych regionów energetycznych w Polsce – utopia czy konieczność?, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CVI, 2018, s. 253-254.
189

97

Anna Kucharska

nich należy zrównoważenie krajowego miksu paliwowego 194 oraz decentralizację usług i partycypacyjnego zarządzania w taki sposób, aby zapewnić społecznościom energetycznym dostęp do sieci na niedyskryminacyjnych zasadach 195.
Wskazuje się, że dotychczasowy kierunek rozwoju polskiej energetyki nie jest
zbieżny z przebiegiem globalnych mega-trendów w tym sektorze196. W konsekwencji rodzi to poważne zagrożenie dla całej gospodarki, która nie będzie mogła uczestniczyć w nowym podziale pracy, tworzącym się w przemyśle 4.0 i nie
będziemy mogli wypracowywać wartości dodanej, która jest najbardziej pożądana
dla każdego kraju rozwijającego swoją gospodarkę197.
Inną konsekwencją braku dostosowania się Polski do światowych trendów
rozwoju, zakładających upowszechnianie „zielonych” technologii w przemyśle
i biznesie będzie także tak zwany „brudny ślad węglowy”, którym będą obciążone
polskie produkty. Dotyczy to także sektora usług, w którym zagraniczne korporacje nie będą skłonne otwierać filii swoich firm w Polsce, a istniejące oddziały będą
przenosić do innych państw Europy Wschodniej, gdzie standardy środowiskowe
są na wyższym poziomie. W efekcie może to przynieść negatywne skutki dla polskiej gospodarki w postaci deprecjacji przemysłu wytwórczego i usługowego 198.

6.4.

Polskie uwarunkowania dla energetyki społecznej

Ważnym elementem dla istniejącego stanu rzeczy w polskim systemie energetycznym, jak i punktem wyjścia dla dalszego rozwoju tego sektora, jest określenie czynników warunkujących bieżący charakter polityki energetycznej. Jednym
z podstawowych faktorów jest uwzględnienie warunków historycznych, w jakich
przyszło się kształtować polskiej energetyce. W wielu krajach europejskich, np.
Austrii czy Niemczech, już w latach 70. XX w. pojawiały się ruchy proekologiczne, upowszechniające wśród społeczeństwa wiedzę na temat zagrożeń dla środowiska i domagających się działań politycznych na rzecz jego ochrony.
W stosunku do tych zmian zachodzących w społeczeństwach zachodnioeuropejskich, dewastacyjna polityka eksploatacyjna w okresie PRL zakończyła się dwie
dekady później. Elementem, który umożliwił prowadzenie takiej polityki w PRL
były bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Dodatkowo, dając względną
niezależność w wytwarzaniu energii w Polsce, istnienie tych złóż sprawiło, że
także w nowych realiach polityczno-gospodarczych pozostawały one przez długi

B. Fraś, O. Ivashchuk, Rola klastrów w zrównoważonym rozwoju energetyki w Polsce, Polityka
Energetyczna – Energy Policy Journal, z. 2, t. 20, 2020, s. 28.
195 Opinia Europejskiego Komitetu…, op.cit.
196 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii rozwoju energetyki w Polsce, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców, kwiecień 2019, s. 11.
197 Ibidem.
198 Ibidem.
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okres atrakcyjnym źródłem energii. Taka forma produkcji energii sprzyjała tworzeniu dużych, centralnych jednostek wytwórczych, a także spółek kontrolujących
rynek, do których w Polsce należą cztery największe: Polska Grupa Energetyczna
(PGE), Tauron – Polska Energia (Grupa Energetyka Południe), Enea (Grupa Energetyczna Centrum) oraz Energa (Grupa Energetyczna Północ)199. Stąd też charakterystyczny dla polskiego systemu energetycznego jest wysoki stopień centralizacji, któremu towarzyszy niewielka elastyczność. Wskazuje się przy tym na wysoki
stopień dekapitalizacji infrastruktury elektroenergetycznej, wynikający z wieloletnich zaniedbań. W obliczu włączania do systemu dużej ilości małych i mikro instalacji, operujących w oparciu o labilne źródła odnawialne, rodzi to poważne wyzwanie dla stabilności sieci200. Niezależnie od kwestii technicznych, osobnym problem jest także wyraźna zależność energetyki rozproszonej od sieci przesyłowej
i dystrybucyjnej spółek energetycznych. W konsekwencji uniemożliwia to rozwój
wolnorynkowych mechanizmów w sektorze energetycznym201. Należy przy tym
pamiętać o możliwościach dla gospodarki, jakie daje rozwój sektora odnawialnych
źródeł energii. Dostępność technologii w sektorze energetyki odnawialnej jest coraz większa, jej koszty maleją202. Zaniedbania rozwoju tej gałęzi gospodarki skutkować będzie w przyszłości koniecznością importu określonych rozwiązań technologicznych z zagranicy.
Istotne odnotowania problemy stwarza także dotychczasowy brak jednolitej,
stabilnej i konsekwentnej polityki energetycznej wyznaczającej określony kierunek rozwoju tego sektora w Polsce. Charakterystyczne dla sektora energetycznego
są wieloletnie i kosztowne projekty. Częsta zmiana warunków (technicznych, koncesyjnych itp.), wynikających z regulacji prawnych, zwiększa poziom niepewności dla inwestycji długoterminowych oraz zniechęca potencjalnych inwestorów203.
Podobny brak zaufania towarzyszy nastrojom społecznym, ponieważ zaangażowanie w energetyczne inicjatywy obywatelskie, które potencjalnie mogą nie dojść do
skutku lub nabrać znacznego opóźnienia w realizacji, jeśli zmiany na scenie politycznej zagrażają ciągłości w polityce energetycznej, zagraża utraconym lub wyższym kosztom całego przedsięwzięcia. Dodatkowo, eksperci sektora energetycznego wskazują, że rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce mógłby
być znacznie bardziej dynamiczny, ale nie sprzyjają temu istniejące regulacje
prawne i administracyjne204.

K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne aspekty OZE: którędy do energetycznej demokracji?, Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, red. K.
Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska, Warszawa 2013, s. 201, 207.
200 Ibidem.
201 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 16.
202 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 31.
203 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 15.
204 K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne aspekty OZE…, op.cit., s. 203.
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Ważne jest także zapewnienie przejrzystych przepisów, jasnego rozdziału
kompetencji pomiędzy podmiotami oraz koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia205. Tymczasem w Polsce zwraca uwagę duża ilość
ośrodków oddziałujących na kwestie polityki energetycznej, do których należy zaliczyć, oprócz do niedawna działającego Ministerstwa Energii, którego kompetencje względem sektora energetycznego zostały rozdzielone pomiędzy dwa resorty:
Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, także Ministerstwo
Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Regulacji Energetyki. Ponadto, należy podkreślić także występującą w tym obszarze silną centralizację, jak
i fakt, że kompetencje niechętnie są delegowane na JST. Taka struktura governance, właściwej do spraw polityki energetycznej, stanowi hamulec rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce206.
Z kolei w przypadku samych samorządów również dostrzega się brak zaangażowania w sprawy rozwoju energetyki odnawialnej. Świadczy o tym choćby fakt,
że jedynie 22% gmin opracowuje plany lub założenia do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe207. Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem inwestycji OZE oraz budowa samowystarczalności energetycznej gmin jest procesem złożonym208. Dlatego też największą dynamikę rozwoju na
tym polu obserwuje się szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych, które posiadają nie tylko wyższe możliwości budżetowe, ale także wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych systemów energetycznych. Tworzenie tzw. autonomicznych regionów energetycznych, w ramach obszarów podlegających JST, wymaga bowiem wyposażenia samorządów w odpowiednie kompetencje, udostępnienia infrastruktury technicznej oraz aktywnej postawy lokalnej administracji209.
Często wskazuje się, że istniejące regulacje krajowe stanowią ograniczenie w zakresie możliwości wyboru modelu, dotyczącego zaspokajania potrzeb energetycznych na szczeblu lokalnym. Samorządy wskazują także na fakt swojego niewielkiego wpływu na plany rozwoju infrastruktury przedsiębiorstw energetycznych na
obszarze JST210.
Pomimo istnienia licznych wyzwań i pewnych zaniedbań w polskim sektorze

Opinia Europejskiego Komitetu…, op.cit.
K. Szulecki, D. Szwed, Społeczne aspekty OZE…, op.cit., s. 203.
207 M. Sołtysik, Klastry energii jako narzędzie budowy energetyki obywatelskiej, Zeszyty Naukowe
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2018, nr 105,
s. 18-19.
208 M. Sołtysik, K. Mucha-Kuś, R. Rogus, Klastry energii w osiąganiu samowystarczalności energetycznej gmin, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej
Akademii Nauk, 2018, nr 102, s.303-304.
209 G. Maśloch, Budowa autonomicznych regionów energetycznych w Polsce – utopia czy konieczność?, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CVI, 2018, s. 253-258.
210 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 58.
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energetycznym, od kilku lat obserwuje się wzrost zarówno społecznego zainteresowania nowym modelem energetyki, opartym na OZE, jak też wśród decydentów
politycznych. Odzwierciedla to przyrost mocy pochodzących z miro instalacji,
wzrost liczby klastrów energii, a także tworzone programy rządowe na rzecz
wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej211. Rządowy dokument pt. Krajowy
plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wskazuje na konieczność stworzenia w Polsce pozytywnych warunków dla rozwoju produkcji energii z odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu istniejących form energetyki obywatelskiej. W planie tym podkreślono, że polski rząd stawia bardzo mocno na rozwój
inicjatyw klastrowych oraz że docelowo formuła klastra energetycznego ma być
podstawową formą rozwijania odnawialnych źródeł energii w sektorze instalacji
średnich i częściowo dużych212. Podobne założenia przedstawia Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., w której istotną rolę klastrów energii upatruje się w lokalnym bilansowaniu sieci, magazynowaniu energii i wspieraniu stabilnej pracy
krajowego systemu energetycznego podczas dalszego rozwoju OZE213.

6.5.

Korzyści społeczno-ekonomiczne klastrów energii

Wzrastająca popularność społeczna klastrów energii związana jest z korzyściami, jaki ten model energetyki obywatelskiej niesie ze sobą. Jednym z najczęściej powtarzanych powodów, tłumaczących tę postawę społeczną, jest globalny
trend prośrodowiskowy, któremu towarzyszy coraz wyższy poziom świadomości
ekologicznej214. Pociąga to za sobą poczucie konieczności podejmowania działań
na rzecz polepszenia stanu otoczenia naturalnego, do których zalicza się ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko realizowanych inwestycji energetycznych oraz redukcję wykorzystania
konwencjonalnych nośników energii215. Dodatkowo, klastry energii moją także
umożliwić lepszą gospodarkę wodno-ściekową i zarządzanie odpadami poprzez
energetyczne wykorzystanie tych materiałów216. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla
poważnego problemu, z jakim boryka się wiele gmin w Polsce217.

M. Sołtysik, Klastry energii jako narzędzie…, op.cit., s. 21.
Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Założenia i cele oraz polityki i działania, Ministerstwo Energii, Projekt KPEiK 2019, s. 10.
213 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Ministerstwo Energii, Warszawa 2019,
s. 11, 21, 26, 55-56
214 M. Błażejowska, W. Gostomczyk, Warunki tworzenia…, op.cit., s. 24.
215 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit.,, s. 5.
216 M. Błażejowska, W. Gostomczyk, Warunki tworzenia…, op.cit., s. 29.
217 P. Taborek, Dlaczego gminy mają problem z pozbyciem się zebranych surowców?, Portal Samorządowy, dn. 22.10.2019, https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/dlaczegogminy-maja-problem-z-pozbyciem-sie-zebranych-surowcow, 133656.html, dostęp 30.03.2020.
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Na potrzeby środowiskowe odpowiada także przemysł, tworząc nowe gałęzie
gospodarcze wykorzystujące lub wytwarzające „zielone” technologie218.
Z uwagi na fakt, że jest to nowy obszar rozwoju przemysłu, jego rozwój znacząco
może podnieść międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki.
Ekonomiczne korzyści rozwoju klastrów energii odnoszą się nie tylko do
gospodarki w szerszym rozumieniu, ale także do indywidualnych konsumentów.
Dzięki niewielkim i rozproszonym źródłom energii następuje podniesienie konkurencyjności podażowej na rynku poprzez powstanie substytucyjnego produktu
w stosunku do tradycyjnej wielkoskalowej energetyki. Pozwala to na zwiększenie ilości ofert dla konsumentów oraz elastyczności cenowej popytu na energię,
co daje odbiorcom energii korzystniejsze warunki finansowe 219.
Rozwój rozproszonych źródeł energii prowadzi do rozbudowy mikrosieci
energetycznych na obszarach JST. Stawarza to potencjał dla poprawy efektywności energetycznej i pewności dostaw energii. Zmniejszenie odległości przesyłu
i dystrybucji energii od wytwórców do konsumentów prowadzi do niższych nakładów na infrastrukturę sieciową, minimalizacji kosztów i wydatków na nośniki
energii oraz zmniejszenia strat przesyłowych220. W efekcie umożliwia to zwiększenie niezależności energetycznej oraz zapewnienie ciągłości dostarczania energii. Co więcej, lokalny rozwój i modernizacja sieci umożliwia zagwarantowanie
parametrów jakościowych usługi dystrybucji energii elektrycznej, co sprzyja podniesieniu poziomu życia konsumentów w zakresie zaspokojenia ich potrzeb energetycznych221. W ten sposób rozwój klastrów energii jest także elementem walki
z ubóstwem energetycznym. Koncepcja klastrów jest silnie sprzężona
z OZE, wykorzystaniem lokalnego potencjału energetycznego, rozbudową sieci
dystrybucyjnych oraz rozwojem technologii w zakresie efektywności energetycznej, czyli wszystkimi tymi elementami, które podnoszą bezpieczeństwo i gwarancję dostaw energii oraz jakość życia mieszkańców222.
Należy również pamiętać, że zlokalizowane blisko odbiorcy zasoby energetyczne umożliwiają rozwój lokalnych rynków energii 223. Jak wskazano
w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu… największą wartością płynącą
z uspołecznienia odnawialnych źródeł energii w formie klastrów energii jest
wkład wnoszony w rozwój lokalnych gospodarek i tym samym poszczególnych
obszarów JST. Ta wartość zasadza się na wykorzystaniu przede wszystkich lokalnie dostępnych zasobów, do których zalicza się istniejące warunki naturalne,
W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 35.
W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit.,s. 35.
220 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 35, 49.
221 P. Rzepka, M. Sołtysik, M. Szablicki, Modele funkcjonowania…, op.cit., s. 76.
222 I. Herbuś, Ubóstwo energetyczne jako wzrastający problem współczesnych samorządów,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, Zarządzenie, nr 25, t. 2, 2017,
s. 128-129.
223 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 35.
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posiadany potencjał leżący w określonych źródłach energii, kapitał ludzki oraz
gospodarczy (lokalne przedsiębiorstwa)224. Pozwala to na rozwój firm działających na danym obszarze oraz otwieranie nowych. W efekcie takie działania stymulują tworzenie nowych miejsc pracy, mających również charakter rozproszony w skali krajowej, co sprzyja przeciwdziałaniu wobec trendu wyludniania
obszarów małomiasteczkowych i wiejskich na rzecz dużych, silnie zurbanizowanych ośrodków225.

6.6.

Bariery społeczne budowy klastrów energii w Polsce

Fakt istnienia korzyści towarzyszących tworzeniu klastrów energii nie skłania jeszcze lokalnych społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach energetyki obywatelskiej. Konieczne jest, po pierwsze, dobre informowanie obywateli o wartościach, jakie takie inicjatywy niosą ze sobą, a po drugie – umożliwienie im udziału w profitach.
Pierwszy aspekt dotyka zasadniczego kierunku rozwoju krajowej polityki
energetycznej. Pojawia się w tym miejscu problem rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami akceptowalnymi politycznie i społecznie226. Na szczeblu centralnym jest
konieczność dostosowania polityki krajowej do Unii Europejskiej, poruszane są
kwestie powstrzymania zmian klimatycznych czy też dostępności technologii,
które to zagadnienia niejednokrotnie są odległe dla przeciętnego obywatela. Dodatkowo, w obliczu kompleksowych zmian tak kluczowego i wrażliwego sektora,
jakim jest energetyka, pojawia się problem ponadregionalnego utrzymania stabilności systemu w momencie dołączania do niego coraz większej liczby mniejszych
producentów energii, których działalność charakteryzuje do tego częsta
i niemożliwa do przewidzenia zmienność227.
Jednak nawet w odniesieniu do lokalnych wyzwań, jak poprawa jakości powietrza w określonym regionie, lepsza gospodarka odpadami czy poprawa środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu, świadomość mieszkańców jest często
powierzchowna. Niejednokrotnie okazuje się, że lokalne społeczności słabo orientują się w sytuacji swojego regionu i mają niskie rozeznanie w temacie niezbędnych działań, które należałoby przedsięwziąć228. Dlatego potrzebna jest dobra polityka informacyjna prowadzona przede wszystkim przed lokalne samorządy,
zdolne wskazać konkretne i bliskie problemy. Przy tym, działania mające na celu

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu…, op.cit., s. 10.
W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 34.
226 A. Stasik, Transformacja energetyczna – konieczna, ale czy możliwa?, Seria: Analizy – gospodarka, ekologia, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, maj 2019, s. 1-2.
227 Ibidem.
228 Diagnoza sytuacji polskich JST w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków, lipiec 2016 r., s. 41.
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poprawienie społecznej świadomości względem wyzwań środowiskowych powinny również obejmować informacje na temat dostępnych rozwiązań oraz wskazywać źródła ich (do)finansowania.
W odniesieniu do drugiego aspektu, dotyczącego udziału w korzyściach
z energetyki odnawialnej, mowa jest o ekonomicznej stronie inicjatyw obywatelskich. Niejednokrotnie nie wystarczy tylko uwypuklenie zagrożenia zmianami klimatycznymi oraz problemu degradacji otoczenia, konieczne jest także wskazanie
na indywidualne profity, jakie mogą osiągnąć konsumenci przy zaangażowaniu
w energetykę obywatelską. W procesie zarządzania zmianą potrzebne jest wskazanie nie tylko na długoterminowe korzyści, ale również te krótkoterminowe. Jest
to szczególnie ważne w sytuacji, jeśli początkowy wkład finansowy jednostki jest
w jej poczuciu wysoki lub też jeśli zmianom towarzyszą istotne niedogodności.
Ryzyko wystąpienia sprzeciwu lokalnej społeczności wobec budowy klastra energii jest znacznie mniejsze w momencie, gdy mieszkańcy mają współudział we własności i związanych z nią korzyściach229.
Wskazuje się również, że aspektem zniechęcającym społeczności do aktywnej
postawy wobec nowych projektów są skutki negatywnych doświadczeń z wcześniejszych inwestycji gminnych, np. ze względu na ich wpływu na otoczenie czy też
sposób prowadzenia konsultacji społecznych230. Ponadto, istotną rolę odgrywa aktywność władz lokalnych i ich gotowość do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Zgodnie z powiedzeniem, że „przykład idzie z góry”, w przypadku słabego
zaangażowania samorządu w rozwój inicjatyw obywatelskich, mieszkańcy tracą
zainteresowanie, traktując je jako tymczasową modę.
W ramach występujących barier społecznych, charakterystycznym elementem
dla różnego rodzaju dużych inwestycji w najbliższej okolicy jest podejście określane jako tzw. NIMBY (ang. not in my backyard). Takie zachowanie charakteryzuje postawę, w której jednostka jest przychylna ogólnym założeniom danej polityki, np. budowie instalacji do wytwarzania energii odnawialnej, ale jednocześnie
nie zgadza się na realizację takich projektów w swojej okolicy. Tego rodzaju podejście często spotykane jest w sytuacji, kiedy istnieją obawy wobec możliwych
uciążliwości związanych z takimi przedsięwzięciami231.

6.7.

Środki pobudzania społecznej aktywizacji

Pomimo występowania licznych barier ze strony lokalnych społeczności
względem ich aktywnego udziały w budowie energetyki obywatelskiej, badania
A. Stasik, Transformacja energetyczna – konieczna, ale czy możliwa?, Seria Analizy – gospodarka, ekologia, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, maj 2019, s. 1-4
230 Diagnoza sytuacji polskich JST w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków, lipiec 2016 r., s. 41.
231 Ibidem.
229
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CBOS wskazują na relatywnie wysokie zainteresowanie energetyką prosumencką
wśród Polaków. Większość osób interesuje się przede wszystkim wytwarzaniem
energii na własne potrzeby. Dostrzega się, że takiej postawie towarzyszy zwykle
podejście proekologiczne, przywiązywanie dużej wagi do zagrożeń otoczenia naturalnego oraz przekonanie jednostki o jej wpływie na stan środowiska232. Podobne
wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, gdzie większość respondentów było zdania, że stan środowiska naturalnego ma wpływ na
jakość ich życia233. Oznacza to, że polityka informacyjna i edukacja społeczeństwa
ma sens oraz przynosi rezultaty. W tym celu należałoby oczekiwać aktywności
przede wszystkim ze strony samorządów, które mają znacznie lepsze możliwości
dotarcia do poszczególnych jednostek z uwagi rozmiar obszaru im podlegającego.
Ponadto, władze lokalne znacznie lepiej orientują się w specyfice regionu i jego
indywidualnych wymaganiach. Są zatem w stanie wskazać konkretne potrzeby
oraz sposoby ich rozwiązania.
Jednym z rozwiązań cieszących się popularnością wśród konsumentów są
aplikacje pozwalające śledzić indywidualne zużycie energii czy udział energii
z mikroinstalacji w stosunku do poboru energii z sieci dystrybucyjnych. Przekazywane odbiorcom na bieżąco informacje, np. pokazujące trend wytwarzania energii
przez dany klaster, to jeden z elementów łatwego trafienia do społeczności. Podobnie jak tworzenie kalkulatorów do przeliczania oszczędności powstałych
w wyniku np. wykonania izolacji termicznej, wymiany okien lub sprzętu RTV
i AGD na taki o wyższej efektywności energetycznej234. Brak wiedzy konsumenta
na temat korzyści dotyczących bezpośrednio jego portfela przekłada się na brak
motywacji do podjęcia działań na rzecz zmian.
Bodźce ekonomiczne są jednym z najbardziej istotnym aspektów. Mogą mieć
one formę ulg, dopłat czy innych przywilejów związanych z energetyką obywatelską. Do tego typu bodźców zaliczyć należy także wpływ mechanizmów rynkowych, m.in. elastycznego kształtowania się cen energii czy możliwość rozliczeń
indywidualnych. Do tego potrzebne są jednak odpowiednie regulacje, korzystne
warunki realizacji inwestycji oraz przewidywalne kwoty zysków lub zwrotów
z takich inwestycji235. Ważne dla indywidualnych odbiorców są także osiągane
profity w postaci niższych rachunków za energię lub też świadomość, że ceny
energii byłyby wyższe, gdyby określone rozwiązania nie zostały wprowadzone.
Do środków aktywizacji społecznej należą także te o charakterze negatywnym, czyli narzędzia wymuszające zainteresowanie się określonym zagadnieniem
lub przyjęcie konkretnej postawy. Można do nich zaliczyć wyższe ceny energii,

M. Gwiazda, Energetyka obywatelska [w:] Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej
i stanie środowiska, red. M. Gwiazda, P. Ruszkowski, Opinie i Diagnozy nr 34, CBOS, Warszawa
2016, s. 19.
233 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 33.
234 M. Gwiazda, Energetyka obywatelska…, op.cit., s. 20.
235 W. Ehrenhalt, Założenia do strategii…, op.cit., s. 17, 35.
232
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obowiązek wymiany liczników na inteligentne, dodatkowe opłaty za energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Działania bezpośrednio uderzające w „kieszenie” konsumentów wprawdzie budzą sprzeciw, ale jednocześnie zmuszają jednostki do przemyślenia swojej indywidualnej strategii energetycznej i zgodnie
z zasadami ekonomii – do takiego czerpania z dostępnych koszyków dóbr w ramach posiadanego budżetu, aby osiągnąć maksymalny poziom satysfakcji.

6.8.

Podsumowanie

Wymiar społeczny, przybierający w Polsce formę klastrów energii, które zdobywają coraz większą popularność, to jeden z filarów mającej miejsce współcześnie transformacji energetycznej. Klastry energii dają szanse na stymulowany oddolnie rozwój JST, wzrost ich bezpieczeństwa energetycznego, czerpanie z indywidualnych właściwości regionów, a także angażowanie obywateli w te procesy,
co daje im poczucie posiadania realnego na swoje otoczenie.
Leżąca u podstaw energetyki obywatelskiej decentralizacja zakłada jednak nie
tylko techniczne aspekty odnoszące się do infrastruktury, ale również delegację
kompetencji ze szczebla centralnego na JST. Koniecznością jest tu także chęć
i wola samorządów lokalnych do podjęcia aktywności związanej z możliwościami,
które oferuje koncepcja klastrów energii. Polskie uwarunkowania o charakterze
społecznym dla rozwoju klastrów charakteryzuje szereg wyzwań, dostrzegalny
jest jednak również szeroki potencjał tej koncepcji oraz pozytywne nastawienie
obywateli wobec takich inicjatyw.
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PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA – PRZEGLĄD
KLASTRÓW ENERGII

7.1. Wprowadzenie
Powiększająca się ekologiczna świadomość społeczeństwa, zintensyfikowana
promocja rozwiązań pro środowiskowych oraz chęć energetycznego uniezależnienia się obserwowane są zarówno na poziomie pojedynczych jednostek, jak
i całych lokalnych społeczności. Korespondujące rozwiązania znajdują coraz
częstsze zastosowania praktyczne koncentrujące się wokół:
– poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
– zapewnienia stabilności zasilania w energię elektryczną,
– racjonalizacji wykorzystania występujących lokalnie zasobów energetycznych,
– działań poprawiających efektywność energetyczną,
– pobudzania innowacyjności w zakresie sposobu wytwarzania
i magazynowania energii, a także jej dystrybucji i bilansowania; wszystkie
te aspekty stanowią zbiór cech opisujących specyfikę klastra energii.
Popularyzacja i upowszechnienie idei organizacji procesów energetycznych
w strukturach klastrów energii, nastąpiły wraz z ogłoszeniem przez Ministerstwo
Energii w sierpniu 2017 roku I konkursu na certyfikowany klaster energii. Do konkursu przystąpiło 115 klastrów, aktywnie działających w 15 województwach i statystycznie reprezentujących około 17% wszystkich polskich gmin. System weryfikacji dojrzałości klastra do samodzielnego funkcjonowania i dalszego rozwoju
przewidywał dwa etapy: ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.
W trakcie pierwszego etapu, weryfikacji podlegały kwestie formalne, na podstawie których wytypowano 70 aplikacji, spełniających kryteria właściwej formy
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prawnej, kompletu wymaganych dokumentów, powołania koordynatora i innych
elementów wynikających wprost z definicji ustawowej. Wybrane w ten sposób
klastry energii zaproszone zostały do drugiego etapu oceny. Formuła weryfikacji
merytorycznej zakładała możliwość prezentacji strategii klastra przez jego przedstawicieli, połączonej z pytaniami i dyskusją z zaproszonymi ekspertami. Do grona
eksperckiego zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Energii, wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz środowisk energetycznych i finansowych.
Ocenione pozytywnie klastry energii swoim zasięgiem obejmowały obszar 263
gmin, stanowiących 11% wszystkich gmin w kraju. Rozstrzygnięcie konkursu,
poza wyłonieniem lidera: Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, skutkowało
nadaniem Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii jeszcze 32 klastrom z 12 województw.
Sukces I konkursu na certyfikowany klaster energii oraz idące w ślad za tym
duże zainteresowanie społeczne i samorządowe, przyczyniły się do ogłoszenia kolejnej edycji w sprawdzonej już formule. Konkurs rozstrzygnięty został w listopadzie 2018 roku. Aplikacje konkursowe złożyło wówczas 68 podmiotów, z czego
certyfikat otrzymały 33 klastry. Mapę inicjatyw klastrowych dla obu konkursów
zilustrowano na rysunku 3.
Rysunek 3. Klastry energii aplikujące o certyfikat

Źródło: opracowanie własne.

Ocenie merytorycznej w obu konkursach podlegała najogólniej ujmując dojrzałość, oryginalność oraz społeczna akceptacja zaprezentowanych koncepcji,
a także jakość i racjonalność strategii stanowiącej swoisty biznes plan realizacji
zamierzeń klastra. Zdecydowana większość klastrów energii koncentrowała się na
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aspektach związanych z budową samowystarczalności w obrębie energii elektrycznej, a nieco mniejsza ilość w obrębie energii elektrycznej i ciepła. Plany klastrów dotyczyły zatem zarówno rozbudowy i budowy nowych źródeł wytwórczych, jak i rozbudowy i budowy infrastruktury dystrybucyjnej energii elektrycznej i ciepła. Wszystkie klastry koncentrowały się na wykorzystaniu swoich walorów i atrybutów wynikających z położenia geograficznego i występujących tam
zasobów.
W ramach konkursów na Certyfikowany Klaster Energii promowana była innowacyjność proponowanych rozwiązań bazująca na unikatowości lokalnych zasobów energetycznych i położenia geograficznego. W ocenie autorów warte krótkiego scharakteryzowania są:
1. Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego. Utworzenie
klastra stanowiło kluczowe zadanie pilotażowego projektu „Kotarz Arena
– Centrum Aktywnego Wypoczynku”, którego jednym z zadań było
promowanie rozwoju gminy Brenna i subregionu pod kątem
turystycznym. W ramach inwestycji klastra przewidziano budowę
elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 5MW wykorzystującej zbiorniki
wody niezbędne do naśnieżania stoków narciarskich, małe elektrownie
wodne o mocy 200kW, farmę fotowoltaiczną o mocy 2MW,
kogeneracyjne źródła gazowe i biogazowe do zasilenia w ciepło dużego
kompleksu hotelowego i aquaparku.
2. Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice. Jedną
z podstawowych cech klastra było jednoczesne połączenie rolniczego
i przemysłowego charakteru gminy, w tym koncepcja wykorzystania
metanu pozyskiwanego z lokalnych kopalń węgla kamiennego do
produkcji energii i ciepła na potrzeby gminy i uczestników klastra.
W ramach klastra opracowana została również koncepcja minicentrów
energetycznych, mających charakter wysp energetycznych i mających na
celu zarządzanie infrastrukturą krytyczną w sytuacjach kryzysowych np.
w trakcie występujących powodzi.
3. Klaster Energii Tomaszów. W ramach klastra zaplanowane zostało m.in.
wykonanie odwiertu geotermalnego w celu wykorzystania zasobów
energetycznych wód podziemnych do zasilenia miejskiej sieci
ciepłowniczej i ograniczenia tym samym emisji CO2 z lokalnej,
konwencjonalnej ciepłowni.
4. Ostrowski Rynek Energetyczny. Na szczególną uwagę zasługiwała
koncepcja wykorzystania lokalnej sieci dystrybucyjnej i budowy zaplecza
wytwórczego i odbiorczego w ramach infrastruktury OSDn. Posiadanie
w strukturze klastra własnej sieci pozwalało na budowę konkurencyjnych
cenowo ofert i łatwiejszy rozwój klastra. Klaster energii ORE został
powołany do życia w lipcu 2018 roku. Uczestnikami ORE – na moment
jego zawiązania – zostali: samorząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
grupa kapitałowa CRK (dziewięć spółek komunalnych), ponad 40
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lokalnych firm (zarówno potencjalnych odbiorców energii elektrycznej
jak i jej producentów), firmy IT oraz jednostka naukowa.
5. Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Jednym z elementów
wyróżniających klaster była dojrzała i przemyślana struktura
organizacyjna, a także skala działania. Klaster funkcjonuje na terenie 14
gmin i obejmuje około 1 000 km2. W jego skład wchodzi ponad 40
zrzeszonych podmiotów, a na jego terenie mieszka 150 tys. mieszkańców.
Głównym celem i wyzwaniem dla Klastra jest niezależność energetyczna
Żywiecczyzny ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla
zdrowia, przy zrównoważonej gospodarce w zakresie środowiska
naturalnego. Klaster dysponuje własną siecią dystrybucyjną, co umożliwia
realne konkurowanie cenowe i jakościowe względem lokalnego
dystrybutora i sprzedawcy.
Zapewnienie rozwoju klastrów energii, powinno być oparte o lokalny potencjał energetyczny i inwestycje w nowe moce wytwórcze, co wywołuje potrzebę
identyfikacji i monitoringu parametrów generacji w ramach krajowego systemu
elektroenergetycznego. Planowana aktywność inwestycyjna zadeklarowana przez
klastry na etapie aplikacji konkursowych na Certyfikowany Klaster Energii, objęła
swoim zasięgiem średnio i długoterminową perspektywę rozwojową, kumulującą
się według szacunków na kwotę około 3,5 mld zł. W jej ramach zakładano powstanie nowych jednostek wytwórczych o łącznej mocy 916 MW. W przedstawionych
założeniach źródła te bazować miały na pełnej gamie nośników energii pierwotnej
i odnawialnej. Dominującą grupą o przewidywanej mocy 539 MW miały być źródła wiatrowe i fotowoltaiczne, w tym prosumenckie, wykazujące się niestabilnym
poziomem generacji. Kolejna grupa, której moc zainstalowana w zamyśle osiągnie
241 MW miała objąć elektrownie wodne, elektrownie wodne przepływowe, kogenerację oraz biogazownie. Źródła interwencyjne, w tym elektrownie szczytowopompowe i agregaty prądotwórcze miały zapewnić 101 MW. Strukturę planowanych inwestycji w nowe moce w klastrach energii, zilustrowano na rysunku 4.
Wytyczone kierunki rozwoju, określone planami strategicznymi klastrów
zgłoszonymi do konkursów, pozwalają na identyfikację zakładanego poziomu samowystarczalności energetycznej klastrów energii zarówno obecnie jak i w perspektywie 10 lat. Z analizy dokumentów wynika, że sumaryczny poziom zapotrzebowania dla całej analizowanej populacji klastrów, zilustrowany na rysunku 5, bilansowany jest w 27% generacją lokalnych źródeł energii, z czego 16% to źródła
odnawialne, a 11% to źródła kogeneracyjne. Na przestrzeni najbliższych 10 lat
liczonych od momentu powstania klastrów planowane było uzyskanie pełnej samowystarczalności, z czego aż 53% generacji opartej miało być o OZE. Z analizy
strategii rozwoju klastrów aplikujących o certyfikat wynika także istotna różnica
i występująca dysproporcja między planami uzyskania samowystarczalności
w klastrach certyfikowanych i niecertyfikowanych. W klastrach, które nie otrzymały certyfikatu bilans pokrycia zapotrzebowania z własnych źródeł w momencie
składania aplikacji był średnio na zerowym poziomie.
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Rysunek 4. Plany inwestycyjne w nowe moce wytwórcze [MW] w certyfikowanych
klastrach energii

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Plany pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł w ramach klastrów energii

Źródło: opracowanie własne.
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Celem zilustrowania realnych inicjatyw, a także podkreślenia skali podejmowanych działań, przedstawiona zostanie charakterystyka wybranych, certyfikowanych klastrów, które w ocenie autorów charakteryzują się szerokim spektrum działania, dużą dojrzałością i stopniem rozwoju.
Realizacja strategii klastrów koncentruje się głównie na poprawie lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w energię elektryczną m.in.
poprzez efektywne wykorzystanie istniejących i budowę nowych źródeł wytwórczych. Ponadto podejmowane działania koncentrują się na wzmocnieniu lokalnej
gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów
energetycznych, poprawie lokalnego środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza, a także integrowaniu przedsiębiorstw i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu oraz realizacji wspólnych interesów
członków klastra. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie podniesienia świadomości ekologicznej oraz wdrożenia i utrwalania standardów produkcji energii
z OZE, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wysokiej efektywności energetycznej.

7.2. Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego
Klaster energii, o powierzchni 395,72 km2, koordynowany przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A, zlokalizowany na południu kraju w województwie
Małopolskim, swoim zasięgiem obejmujący część Powiatu nowotarskiego: Gminę
Czorsztyn, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ oraz Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.. Obszar klastra zamieszkiwany jest przez 40 877
osoby236, a średnia gęstość zaludnienia dla tego obszaru wynosi 102 os/km2. Klaster posiada swoją infrastrukturę energetyczną, która wchodzi w skład zasobów
ZEW Niedzica S.A. (31,1 km linii SN i nn) i funkcjonuje w połączeniu z siecią
Tauron Dystrybucja S.A.
Z uwagi na uwarunkowania hydrologiczne, obszar klastra posiada duży potencjał energetyczny. Na jego terenie, działa kilka elektrowni wodnych między innymi EW Niedzica o mocy maksymalnej 92 MW oraz MEW Sromowce o mocy
2 MW, których średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi odpowiednio
80 GWh oraz 8,2 GWh. Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne stanowi ponadto rezerwuar wodny o pojemności użytkowej od 36,5
do 234,5 mln m3. W strategii rozwoju klastra uwzględnione zostały źródła fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 4,5 MW, elektrownia biomasowa oraz źródła
hydroenergetyczne o mocy 8MW. Wszyscy odbiorcy ZEW Niedzica S.A. posiadają inteligentne liczniki energii, dostarczające informacje gdzie i w jaki sposób
zużywana jest energia elektryczna. Dzięki bieżącemu opomiarowaniu istnieje
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http://www.gminy.pl/powiaty/128.html, dostęp: 31.03.2020.
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możliwość pozyskiwania profili zapotrzebowania odbiorców, rejestrowania zdarzeń typu: spadek napięcia, czy brak zasilania. Umożliwia to projektowanie rozwiązań optymalizacyjnych zarówno w kwestii zużycia energii jak i jej kosztu.
Rysunek 6. Mapa powiatu nowotarskiego

Źródło: http://www.gminy.pl/powiaty/128.html, dostęp: 31.03.2020.

7.3. Klaster energyREGION Michałowo
Klaster energii, o powierzchni 1 387 km2, zlokalizowany na północnymwschodzie kraju, swoim zasięgiem obejmujący część Powiatu białostockiego:
Gminę Michałowo, Gminę Gródek, Gminę Tykocin oraz Gminę Zabłudów.
Oprócz gmin, w skład klastra wchodzą także spółki: Zielona Energia Michałowo
– główny wytwórca energii elektrycznej i cieplnej oraz Lider Klastra, a także koordynator klastra – IEN Energy Sp. z o.o., dom pomocy Społecznej „Jawor”
w Jałówce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie. Obszar klastra zamieszkiwany jest przez 27 339 osoby, a średnia gęstość zaludnienia dla tego obszaru
wynosi ok. 20 os/km2.
Aktualnie, na terenie klastra funkcjonują źródła energii w postaci biogazowni rolniczej o mocy 0,6 MW – generującej rocznie ok. 5 GWh energii elektrycznej oraz 13,5 GJ energii cieplnej oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy
0,66 MW, mikroinstalacji PV o łącznej mocy 20 kW, a także trzech 60 kW pomp
ciepła.
W ramach rozwoju klastra237 planuje się utworzenie lokalnego systemu elektroenergetycznego OSDn wraz z uzbrojeniem w media energetyczne terenu
strefy przemysłowej. Ponadto, rozważa się budowę biogazowni rolniczej o parametrach analogicznych do istniejącej, a także budowę fotowoltaicznych jednostek wytwórczych o łącznej mocy ok. 1 700 kW. Strategia rozwoju przewiduje
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Formularz strategii rozwoju klastra, www.klastermichalowo.pl, dostęp: 31.03.2020.
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także budowę magazynu energii – zbiornika biogazu rolniczego oraz zespołu generatora o mocy 600 kW i inwestycji w e-mobilność.
Rysunek 7. Mapa powiatu białostockiego

Źródło: http://gminy.pl/powiaty/219.html, dostęp: 31.03.2020.

7.4. Wałbrzyski Klaster Energetyczny
Klaster energii, o powierzchni 205,83 km2, zlokalizowany na południowymzachodzie kraju na terenie województwa Dolnośląskiego, swoim zasięgiem obejmujący część Powiatu wałbrzyskiego: Gminę Wałbrzych, Gminę BoguszówGorce, Gminę Głuszyca, Gminę Jedlna Zdrój, Gmina Szczawno-Zdrój. Koordynatorem klastra jest Control Proces S.A.W skład klastra wchodzi ponadto 8 spółek prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wałbrzychu, Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o.o., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Wałbrzyskie Centrum Sportowo
– Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” sp. z o.o. w Wałbrzychu, MSM Energy sp.
z o.o., a także Politechnika Wrocławska będąca partnerem naukowo-badawczym
oraz spółka El-Wind. Obszar klastra zamieszkiwany jest przez 131 920 osoby,
a średnia gęstość zaludnienia dla tego obszaru wynosi ok. 641 os/km 2.
Celem strategicznym Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego jest budowa
samowystarczalnego energetycznie obszaru i gospodarki efektywnie korzystającej z wysokosprawnych źródeł wytwórczych pracujących w oparciu
o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych.
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Rysunek 8. Mapa powiatu wałbrzyskiego

Źródło: http://gminy.pl/powiaty/219.html, dostęp: 31.03.2020.

Operacjonalizacja strategii klastra realizowana jest wielopłaszczyznowo,
a podstawowe, zadania skupiają się m.in. na planowaniu i realizacji projektów
w zakresie wdrażania inteligentnych systemów zarzadzania stroną podażowo-popytową energii wraz z utworzeniem inteligentnych sieci energetycznych i inteligentnego opomiarowania dostarczającego informacje gdzie i w jaki sposób zużywana jest energia elektryczna oraz umożliwiającego poprawną koordynację działań techniczno-handlowych. W obszarze zainteresowań jest także wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji w celu
równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Na terenie klastra, generacja OZE skupiona jest głównie wokół indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. W strategii
rozwoju klastra uwzględnione zostały źródła fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej ok. 5 MW.

7.5. Podsumowanie
Promocja i rozwój lokalnego wymiaru energetyki mającego na celu dążenie
do niezależności energetycznej wpisuje się w zarówno w politykę wspólnotową,
jak i koresponduje z krajową promocją obywatelskiego kształtowania rozwoju regionalnego. Klastry energii wpisują się w ten trend i stanowią jedną z podstaw
i ram tworzenia nowego kształtu rynku energii w Polsce. Przeprowadzony przegląd strategii rozwoju klastrów energii uczestniczących w konkursach na certyfikowany klaster energii, wskazuje na długoterminowe plany budowy samowystarczalności energetycznej w oparciu o pełen katalog typów źródeł, z jednoczesnym
naciskiem na promocję kogeneracji i źródeł odnawialnych. Obywatelski wymiar
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energetyki ma szansę przełożyć się w horyzoncie najbliższych 10 lat na budowę
ponad 900 MW mocy, w tym około 240 MW w źródłach o tzw. stabilnym profilu
generacji.
Polityka rozwoju klastra w każdym z analizowanych przypadków ukierunkowana była na wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych i to podejście jest
właściwe, efektywne i ekonomicznie uzasadnione. Warto podkreślić,
w ślad za strategiami klastrów, że lokalne wykorzystanie zasobów umożliwi też
zaangażowanie i wykorzystanie lokalnych społeczności i zaktywizuje społeczeństwo.
Klastry energii jako jedna z form budowy energetyki obywatelskiej nie wykluczają współistnienia i synergii działania z innymi promowanymi formami
i kierunkami tworzenia nowoczesnej energetyki np. spółdzielniami energetycznymi czy prosumentem.
Rozwój klastrów energii, a co za tym idzie uzyskanie zakładanego wskaźnika
samowystarczalności energetycznej zależne jest w głównej mierze od determinacji
członków klastra, jak i funkcjonowania programów wspierających, w tym w szczególności w obszarze finansów. Trzy lata doświadczeń w istnieniu klastrów dają
obraz różnej dynamiki ich działania i stopnia zaangażowania, co jednak nie
wpływa na globalny obraz tych aktywności i zasadność promocji tego kierunku
budowy energetyki obywatelskiej.
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8.1. Wprowadzenie
Klaster energii, zgodnie z definicją, powinien prowadzić do zbudowania lokalnych obszarów dystrybucji i obrotu energią, czyli zebrania zainteresowanych
bezpośrednią współpracą lokalnych wytwórców energii i jej odbiorców. W każdym przypadku, niezależnie czy rozważamy dostawę ciepła czy energii elektrycznej, bez własnej infrastruktury dystrybucji energii do odbiorców, w praktyce bardzo trudno rozwinąć inicjatywę klastrową posiadając wyłącznie źródła wytwórcze
i grupę zainteresowanych podmiotów zakupem energii.
W tym rozdziale zostaną przedstawione przykłady dwóch funkcjonujących
klastrów energii ze szczególnym uwzględnieniem genezy ich powstania i lokalnych warunków, które pozwoliły im się rozwinąć. Zostały one wybrane spośród
wielu certyfikowanych klastrów, ze względu na oryginalną strukturę właścicielską, warunki, w jakich zostały tworzone oraz osiągnięte rezultaty na lokalnym
rynku energii.
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8.2. Klaster Ostrowski Rynek Energetyczny
Pierwszym przykładem będzie klaster o nazwie Ostrowski Rynek Energetyczny (w skrócie ORE). Cel wyznaczony przez sygnatariuszy ostrowskiego klastra, to osiągnięcie samowystarczalności energetycznej budowanej w kooperacji
Samorząd – Przedsiębiorcy (sektor MSP) – Ludność238.
Geneza powstania klastra
W latach 90-tych XX wieku został przeprowadzony proces przejęcia mienia
państwowego w postaci majątku ciepłowniczego wchodzącego w skład dawnego
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu na rzecz podmiotu komunalnego. W tym celu powołano zakład budżetowy, który w 1996 roku
został przekształcony w spółkę komunalną – Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA
(OZC). Zakład ten wraz z innymi spółkami miejskimi wszedł w strukturę holdingu
komunalnego, którego akcje wprowadzono do publicznego obrotu. W latach 90tych Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA zajmował się przede wszystkim modernizacją źródeł ciepła, sieci przesyłowych i węzłów ciepłowniczych. Podstawowym
źródłem Elektrociepłowni „Ostrów” były kotły węglowe, które dzięki modernizacji umożliwiły podłączenie nowych obiektów do systemu ciepłowniczego, a zarazem likwidację 138 kotłowni lokalnych. W ramach modernizacji systemu przesyłu
ciepła dokonano niemal całkowitej wymiany magistrali o długości niemal 2,7 km.
Kluczowym momentem w procesie transformacji OZC SA była modernizacji źródeł
wytwórczych i przejście w 2000 roku na paliwo gazowe do zasilania gazowych bloków kogeneracyjnych, a następnie budowa w 2008 roku źródła kogeneracyjnego
biomasowego opartego na turbinie w technologii ORC. Lokalna firma działająca
w branży drzewnej o nazwie Sklejka-Eko posiadała duże ilości odpadów w postaci
zrębki drzewnej. Ten surowiec stał się podstawą zasilania bloku biomasowego z turbiną ORC. Kocioł o mocy 9 MW pracujący w skojarzeniu z turbiną firmy Turboden
pozwolił uzyskać 7,2 MW mocy cieplnej oraz 1,5 MW mocy elektrycznej. W specjalnym palenisku w raz z kotłem wytwarzane jest ciepło ze spalania biomasy.
W kotle znajduje się olej termiczny (300/250°C), przekazujący energię do bloku
ORC, w którego obiegu pracuje olej silikonowy o specjalnych parametrach. W Polsce pracuje już kilka takich kotłowni zasilanych biomasą (m.in. hotel Arłamów, tartak Olczyk, EC Lębork). Instalacja biomasowa w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym była pierwszym takim projektem w Polsce.
Współpraca OZC z firmą Sklejka-Eko zaowocowała budową kilkukilometrowego odcinka linii SN, który posłużył do doprowadzenia alternatywnego w stosunku
do lokalnego OSD źródła zasilania. Linia ta stanowiła bezpośrednią linię zasilającą,
J. Popczyk, Innowacje i zmiany w energetyce – wirtualny system energetyczny. Samowystarczalne
miasto. Konferencja pt. Energia dla Ostrowian. Ostrów Wielkopolski 21.06.2018,
https://youtu.be/3v9QYyFUyiM, dostęp 18.02.2020.
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która na początku zabezpieczała 70% zapotrzebowania na energię elektryczną w firmie Sklejka-Eko, a w późniejszej fazie stała się głównym źródłem zasilania. Współpraca lokalnego wytwórcy energii z lokalnym producentem posiadającym surowiec
energetyczny w postaci biomasy drzewnej był zalążkiem budowy koncepcji klastra
energii. Partnerstwo OZC-Sklejka-Eko stanowi przykład lokalnej współpracy podmiotów, które czerpią obopólne korzyści ze współpracy wpisując się w poprawę
bezpieczeństwa energetycznego, samowystarczalności, efektywności energetycznej
i gospodarki obiegu zamkniętego (związek symbiotyczny). Kolejnym etapem prowadzącym do rozwoju projektu było wybudowanie kolejnych odcinków sieci SN,
które posłużyły do zasilania obiektów innych miejskich spółek komunalnych, a następnie obiektów komercyjnych. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA stał się klasycznym OSDn, który dystrybuował i sprzedawał energię elektryczną na podstawie
wydanych koncesji na dystrybucję (DEE) oraz obrót (OEE). Ta działalność w nieznacznym stopniu konsumowała wytwarzaną w OZC energię (kilkanaście procent).
Znaczna większość energii była sprzedawana na rynku hurtowym. Autorzy tej koncepcji podkreślają, że od początku był to OSDn budowany z pełną świadomością
i od podstaw, a nie ustanowiony na bazie upadłych zakładów pracy. W tamtym czasie rynek odbiorców końcowych nie był przygotowany na zakupy energii od lokalnych dostawców, pełne jego uwolnienie nastąpiło zgodnie przyjętym harmonogramem wprowadzania zasady TPA dopiero 1 lipca 2007 roku239.
Struktura własnościowa i cele kierunkowe klastra
Inicjatywa powstania klastra energii w Ostrowie Wielkopolskim jest ściśle
powiązana z modelem gospodarki komunalnej. Ostrów Wielkopolski jest miastem
poszukującym innowacyjnych i awangardowych, nowoczesnych rozwiązań, którego specyfiką w kontekście inicjatywy klastrowej jest to, że spółki miejskie funkcjonują w holdingu/grupie kapitałowej, a nie jako niezależne byty. Podobny przypadek jest jeszcze tylko w Krakowie. Dlaczego jest to ważny aspekt w działalności
ostrowskiego klastra oraz kolejnych kroków jego powstawania? Ponieważ spółki
gminne tworzące holding wchodzą etapami do modelu klastra wnosząc infrastrukturę techniczną w zamian zgłaszając zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Wszelkie działania planuje i koordynuje spółka matka tego holdingu – Centrum
Rozwoju Komunalnego SA (CRK). Pozwala to na prowadzenie zwartych i skoordynowanych działań, które stanowią synergię w tak utworzonej strukturze (rysunek 9). Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada pełną kontrolę nad Centrum
Rozwoju Komunalnego SA – spółką matką dla 9 spółek zależnych. Dzięki takiej
konstrukcji własnościowej, zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy mogą przy-

A. Dembny, Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster energii z własną siecią dystrybucyjną. Materiał z XXV Konferencji Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej. Kazimierz Dolny 0709.10.2019.
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stępować do inicjatyw (usług i partnerstwa) klastra z większym poczuciem bezpieczeństwa, niż ma to miejsce w przypadku struktury spółek prywatnych, które
nie mają ugruntowanej pozycji w lokalnej społeczności.
Rysunek 9. Struktura własnościowa GK CRK SA w Ostrowie Wielkopolskim

Źródło: A. Dembny, Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster energii z własną siecią dystrybucyjną.
Materiał z XXV Konferencji Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej. Kazimierz Dolny
07-09.10.2019.

Koncepcja pilotażowa klastra pierwotnie zakładała zbudowanie struktury wokół miasta z jego jednostkami oraz spółek grupy CRK SA. Liderem klastra zostało
Centrum Rozwoju Komunalnego SA, a funkcję koordynatora klastra powierzono
Ostrowskiemu Zakładowi Ciepłowniczemu SA, który posiadał kompetencje i doświadczenie w energetyce. Współpracę z klastrem nawiązała także Polska Izba
Magazynowania Energii. Na tamtym etapie założono, że zadaniem klastra jest
osiągnięcie stanu samowystarczalności energetycznej.Po kilkumiesięcznym okresie prac studialnych wypracowano przebudowano model klastra, m.in. nadając mu
własny brand (markę handlową) – ORE (Ostrowski Rynek Energetyczny). Inicjatorem powstania klastra było. Głównym zadaniem ORE jest połączenie ze sobą
lokalnych wytwórców energii elektrycznej z jej odbiorcami. Celem jest zorganizowanie bezpośredniego obrotu energią elektryczną, z pominięciem spółek handlowych energetyki zawodowej. Taki kierunek zmian w energetyce jest wspierany
przez instytucje UE, które promują energetykę rozproszoną i obywatelską.
Klaster energii ORE w Ostrowie Wielkopolskim, należy do grupy klastrów
certyfikowanych, jest jedną z dynamicznie rozwijających się inicjatyw tego typu
w Polsce. Bazuje on na trzech filarach:
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–

stworzenie własnego miejskiego systemu energetycznego i zapisanie go
jako projektu w Strategii CRK na lata 2018 – 2024,
– konieczność znalezienia kompleksowego rozwiązania na: rosnące koszty
zakupu energii elektrycznej i ciepła, wzrost zanieczyszczenia środowiska,
znalezienie synergii efektów z wdrożenia w życie wielu idei: energetyki
rozproszonej, gospodarki cyrkularnej (GOZ), samowystarczalności energetycznej, wspierania rozwoju OZE, wspierania konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz lokalnej integracji,
– powołanie koordynatora klastra energii do realizacji i koordynacji działań
rozwojowych ORE.
W lipcu 2018 roku powołano klaster ORE, a certyfikat Ministerstwa Energii
otrzymał w listopadzie 2018 roku. Koordynatorem stała się spółka celowa powołana do wykonywania ustawowych czynności o nazwie CRK Energia Sp. z o.o.
Docelowo ma ona zarządzać siecią energetyczną w klastrze, łączyć produkcję
i odbiór energii elektrycznej w klastrze, a także bilansować klaster na rynku systemowym.
Cele kierunkowe, jakie przyjęto dla klastra są następujące:
– bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność dla lokalnej społeczności przez budowę własnej sieci elektroenergetycznej, która będzie należała do członków ORE i jego partnerów), a tym samym uniezależnienie
się od Krajowego Systemu Energetycznego wraz z jego zagrożeniami
(wzrostem ceny, możliwością technicznej dostawy energii elektrycznej,
występowaniem ryzyka przywrócenia stopni zasilania),
– walka z niską emisją i zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego –
poprzez docelowe wyeliminowanie z obszaru lokalnego wszelkich źródeł
energii elektrycznej zasilanych kopalnymi nośnikami energii. Rozwój
elektromobilności w klastrze ma także przyczynić się do redukcji niskiej
emisji z transportu,
– gospodarka o obiegu zamkniętym – poprzez identyfikację efektów synergii pomiędzy uczestnikami ORE a otoczeniem lokalnym, wykorzystując
przy tym zasoby energetyczne, surowcowe i możliwości magazynowania
energii,
– wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki – zapewnieni dostępu do
tańszej energii elektrycznej – co implikuje utrzymanie i powstawanie nowych miejsc pracy, stabilne wpływy z udziału w podatkach, pozostawienie
marży z obrotu energią elektryczną w zasobach klastra zamiast w spółkach
obrotowych dużych koncernów energetycznych,
– integracja i aktywizacja lokalnej społeczności – zachęty do udziału w klastrze i jego rozwijania, w formie bezpośredniej i pośredniej,
– promowanie energetyki prosumenckiej – doradztwo i wspieranie mieszkańców i lokalnych MŚP w budowie własnych instalacji OZE oraz sukcesywne lokowanie instalacji fotowoltaicznych w instytucjach samorządowych.
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Potencjał klastra
Klaster „Ostrowski Rynek Energetyczny” powołano w szerszym wariancie,
który objął powiat ostrowski. Został on utworzony z 54 podmiotów, które można
podzielić w następujący sposób:
– Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z jednostkami podległymi,
– Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego SA,
– lokalni przedsiębiorcy,
– firmy IT (w zakresie zabezpieczenia obsługi informatycznej),
– jednostka naukowa.
Możliwości wytwórcze oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną
w klastrze na bazie grupy założycielskiej przedstawiono na rysunku 12. Roczny
wolumen wynosi około 80 GWh, gdzie skalę zapotrzebowania całego miasta
Ostrowa Wielkopolskiego można szacować na poziomie około 160-200 GWh
rocznie240.
Rysunek 10. Potencjał produkcji i zużycia energii elektrycznej w ostrowskim klastrze energii ORE

Źródło: A. Dembny, Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster energii z własną siecią dystrybucyjną.
Materiał z XXV Konferencji Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej. Kazimierz Dolny
07-09.10.2019.

Największym wytwórcą obecnie jest źródło kogeneracyjne Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA (36 GWh). Dużym wolumenem energii dysponują
farmy wiatrowe, natomiast generacja energii z farm fotowoltaicznych, źródeł biomasowych i biogazowych jest dopiero planowana. Ta pierwsza ma fundamentalne
znaczenie dla potrzeb zbilansowania klastra, gdyż uzupełnia się z profilem produkcyjnym OZC jako typowa elektrociepłownia produkuje więcej w zimie i godzinach pozaszczytowych. Źródła biomasowe i biogazowe są związane z priorytetowymi dzisiaj projektami zagospodarowania odpadów. Z chwilą powstania
będą stanowiły formę magazynów energii dla klastra. Ich budowa jest uzależniona
240

Ibidem.
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od znalezienia źródeł finansowania zewnętrznego, na które najprawdopodobniej
będzie trzeba poczekać do tzw. nowej perspektywy unijnej.
Po stronie odbiorczej nie ma dzisiaj w klastrze dominujących podmiotów.
Ciekawym przypadkiem jest ładowanie autobusów elektrycznych z własnej sieci
dystrybucyjnej – MZK SA, jedna ze spółek grupy kapitałowej, która odpowiada
za komunikację miejską, od marca 2018 roku całkowicie przeszła na zasilanie
z sieci dystrybucyjnej OZC własnych obiektów oraz 4 autobusów elektrycznych.
Zakup energii elektrycznej odbywa się już wewnątrz klastra. Na terenie MZK oraz
innych spółek grupy CRK projektowane jest posadowienie dużych instalacji fotowoltaicznych. Miesięczne zbilansowanie członków klastra w 2018 roku przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1. Miesięczne zbilansowanie klastra w MWh

Źródło: A. Dembny, Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster energii z własną siecią dystrybucyjną.
Materiał z XXV Konferencji Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej. Kazimierz Dolny
07-09.10.2019.

Zasięg sieci dystrybucyjnej klastra pokazano z kolei na rysunku 11. Jest to
sieć kablowa SN o długości około 23 km. W planach jest budowa kolejnych odcinków, następny ma domknąć „pętlę” wokół miasta, przewidywane są także dodatkowe odnogi sięgające do wszystkich zurbanizowanych obszarów miasta, gdzie
znajdują się duże skupiska Odbiorców zainteresowanych przyłączeniem. Inwestorem dotychczasowych odcinków był Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA oraz
WODKAN SA. Kolejne odcinki będą budowane także przez CRK Energia. Fakt
ten podkreśla, że dobrze zintegrowana grupa kapitałowa w takiej inicjatywie jak
klaster doskonale uzupełnia się.
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Rysunek 11. Zasięg własnej sieci SN klastra energii w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek kolorem jasnym niebieskim jest planowany)

Źródło: Mapa Sieci ORE, http://www.crkenergia.pl/p/ore.html, dostęp: 03.02.2020.

Klaster traktuje sieć SN jako własny podstawowy „kręgosłup” przesyłowy.
Jest to rodzaj sieci szkieletowej, gwiaździście rozchodzącej się z siedziby elektrociepłowni OZC. W tym miejscu, sieć ta ma punkt styku w GPZ z siecią OSD. Nie
jest ona siecią wyspową. Złączona i zsynchronizowana z siecią energetyki zawodowej daje gwarancję, że w przypadku awarii któregoś ze źródeł wytwórczych
klastra zapewni ciągłość dostaw energii elektrycznej. Z drugiej strony – sieć energetyki zawodowej może także liczyć na pobranie nadmiaru energii z klastra.
Zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji w klastrze, sieć szkieletowa SN
będzie utrzymywana i rozbudowywana przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy,
który jednak nie będzie podejmował aktywności w działalności przyłączeniowej.
Klaster planuje dostarczać również energię za pomocą sieci OSD –
z chwilą, gdy stanie się to sensowne ekonomicznie po zmianie regulacji rynkowych w zakresie dystrybucji – stąd na wykresie 2 pokazano partnerów spoza własnej sieci. Dzisiaj, parterom spoza własnej sieci klaster nie jest w stanie dostarczyć
energii elektrycznej w zakresie sprzedaży na warunkach silnie odbiegających od
rynkowych.
Siłą klastra ostrowskiego jest przede wszystkich fakt posiadania własnej sieci,
objętej koncesjonowaną działalnością dystrybucyjną. Nowoczesne, skablowane linie o przepustowości 6-8 MW nie są narażone na warunki atmosferyczne, nie wy-
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magają kosztownej eksploatacji i nadzoru. Pozwalają w sposób przyjazny traktować inwestorów zainteresowanych przyłączeniem projektowanych przez nich źródeł wytwórczych OZE – w szczególności PV, którym odmówiono przyłączenia do
sieci energetyki zawodowej. Umożliwiają także przyłączenie odbiorców. Niskie
koszty działania przekładają się także na dużo niższe stawki opłat dystrybucyjnych. Na wykresie 2 znajduje się porównanie średnich stawek opłat dystrybucyjnych (średnia ze wszystkich opłat dystrybucyjnych od założonego wolumenu) dla
trzech przykładowych grup taryfowych. Porównania dokonano na podstawie oficjalnych taryf dystrybucyjnych, zatwierdzonych przez Prezesa URE.
Wykres 2. Średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w zł/MWh w Energa Operator SA
i ORE

Źródło: A. Dembny, Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster energii z własną siecią dystrybucyjną.
Materiał z XXV Konferencji Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej. Kazimierz Dolny
07-09.10.2019.

Przeciętny odbiorca z grupy B23 zużywający 1,5 GWh rocznie z tytułu przełączenia się do sieci klastra uzyska około 22 tys. zł oszczędności w opłatach dystrybucyjnych, Odbiorca w grupie C11 zużywający 50 MWh rocznie zaoszczędzi
13 tys. zł. Odbiorca z grupy C21 zużywający 200 MWh rocznie zaoszczędzi 45
tys. zł. Oszczędności są wystarczająco duże, aby zachęcać nowych odbiorców do
współpracy z klastrem.
Klaster zamierza także od początku 2020 roku rozpocząć sprzedaż i dystrybucję energii dla odbiorców indywidualnych (na koncesji OEE Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego). To jeden z priorytetów działania, mający za zadanie udowodnić, że inicjatywa klastrowa wraz z całym swoim dobrodziejstwem obejmuje
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także mieszkańców, a nie tylko samorząd i podmioty gospodarcze. Właśnie w tym
celu zbudowano ostatnio prawie 3 kilometrowy nowy odcinek sieci, który po raz
pierwszy przechodzi przez ścisłą substancję miejską. Koordynator prowadzi w tej
chwili zaawansowane rozmowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami
i ogólnie – zarządcami budynków – w celu przełączenia zasilania na poziomie złącza kablowego całych budynków. Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest
bardzo duże. Mieszkańcy, widzą rozwijającą się od dwóch lat inicjatywę klastrową
zaczynają ją traktować jako coś swojego, a możliwość zakupienie energii od takiego podmiotu – jako swoistą patriotyczną lokalną powinność.
Koordynator klastra
Koordynatorem klastra jest firma CRK Energia Sp. z o.o. Jej aktywność biznesowa koncentruje się wokół sześciu obszarów:
1. koordynacji klastra ORE łącząc podaż lokalnych wytwórców energii
elektrycznej z popytem odbiorców zainteresowanych udziałem w klastrze,
2. obrotu energią elektryczną na rynkach hurtowym i lokalnym, giełdzie
energii oraz jej sprzedażą dla odbiorców końcowych,
3. dystrybucją energii, na którą spółka otrzymała 20 stycznia 2020 roku
promesę URE;
4. organizacją grup zakupowych zapewniając profesjonalną obsługę procesu zakupowego dla JST i zainteresowanych podmiotów,
5. doradztwem i konsultacjami w zakresie energetycznym i okołoenergetycznym animując i wspomagając energetykę prosumencką,
6. prac badawczo-rozwojowych, poszukując nowoczesnych i awangardowych rozwiązań dla zapewnienia odbiorcom i dostawcom dostępu do topowych technologii stosowanych na świecie.
Koordynator klastra, spółka CRK Energia, przyjęła na siebie rolę dystrybutora
końcowego, który na mocy własnej koncesji na DEE będzie budowała odczepy od
sieci SN wraz ze stacjami SN/nn oraz siecią odbiorczą nn. W klastrze wymodelowano więc coś na kształt „większego przesyłu” i końcowej usługi dystrybucyjnej.
Obsługa klienta w całości będzie należała do koordynatora klastra. Nie rozstrzygnięto kto będzie sprzedawcą. Docelowo zadanie będzie to pełnić również CRK
Energia, jednak, w tej chwili w związku z drastycznym zawyżeniem wymogów
kapitałowych od podmiotów występujących o koncesję na OEE (URE oczekuje
kapitału w wysokości 10 mln zł), koordynator klastra musi zakumulować kapitał
i przygotować się do roli sprzedawcy energii. Proces ten zajmie kilka lat. W okresie przejściowym stroną umów sprzedażowych będzie OZC, zaś CRK Energia będzie pełnić rolę agenta sprzedażowego.
Docelowym kierunkiem spółki CRK Energia jest pozyskanie obu koncesji
(OEE, DEE), pełnienie funkcji OSDn oraz jednocześnie wykonywanie zadań
spółki obrotu w miniaturowej skali. Koordynator, ze względu na istniejące w Pol-

127

Tomasz Mirowski, Artur Dembny

sce mechanizmy rynku energii na pewno nie będzie chciał pełnić roli bezpośredniego uczestnika rynku, jego umiejscowienie w kompetencjach wskazuje rysunek
12. Koordynator zamierza zatem być pośrednim uczestnikiem rynku.
Rysunek 12. Funkcja CRK Energia jako koordynatora klastra

Źródło: A. Dembny, Ostrowski Rynek Energetyczny – klaster energii z własną siecią dystrybucyjną.
Materiał z XXV Konferencji Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej. Kazimierz Dolny
07-09.10.2019.

Szanse rozwojowe
Dalekosiężne plany rozwoje klastra energii w Ostrowie Wielkopolskim obejmują osiągnięcie następujących celów:
– rozbudowanie klastra do poziomu samowystarczalnego systemu energetycznego, obejmującego znaczną część powiatu ostrowskiego,
– osiągnięcie wolumenu obrotu energią elektryczną na poziomie 200 GWh
do roku 2024,
– osiągnięcie i utrzymanie poziomu 100% udziału energii z OZE w zarządzanym miksie energii elektrycznej,
– dalsze rozbudowanie własnej sieci elektroenergetycznej w celu poszerzania obszaru niezależności energetycznej,
– budowa własnych źródeł wytwórczych energii i ciepła,
– poszerzenie działalności klastra na całą Aglomerację Kalisko-Ostrowską.
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8.3. Klaster Energii energyREGION Michałowo
Drugi przykład klastra energii, który jest zlokalizowany w gminie Michałowo,
w powiecie białostockim, różni się od pierwszego przykładu źródłami wytwórczymi oraz lokalizacją (gmina wiejsko–miejska).
Geneza powstania klastra
W Michałowie, 7-tysięcznej miejscowości została wybudowana pod koniec
2015 roku biogazownia rolnicza o mocy 0,6 MW. Inwestorem była spółka Zielona
Energia Michałowo Sp. z o.o., która finansowanie na inwestycję pozyskała ze
środków WFOŚiGW (2,5 mln pożyczki) oraz RPO woj. Podlaskiego. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 10,1 mln zł. W biogazowni głównym surowcem do produkcji jest kiszonka kukurydzy, kiszonka trawy, obornik, odpady organiczne
z przemysłu spożywczego, np. odpady owoców i warzyw oraz substrat płynny
(gnojowica), służący głównie do prowadzenia prawidłowego procesu technologicznego. Kolejną inwestycją spółki była farma fotowoltaiczna zlokalizowana
obok biogazowni o mocy 660 kWp.
Struktura własnościowa i cele kierunkowe klastra
Główną przesłanką porozumienia klastrowego w Michałowie była niska emisja pochodząca z obiektów spalania węgla i odpadów.
Porozumienie klastrowe zostało utworzone przez następujące podmioty:
– Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o. – założyciel klastra,
– IEN Energy Sp. z o.o. – założyciel klastra,
– Gmina Michałowo – członek klastra,
– Gmina Zabłudów – członek klastra,
– Gmina Gródek – członek klastra,
– Gmina Tykocin – członek klastra,
– GOK Michałowo – członek klastra,
– Ośrodek Pomocy Społecznej „Jawor” – członek klastra.
Celem Klastra Energii energyREGION Michałowo jest aktywna działalność
w siedmiu zdefiniowanych obszarach i osiągnięcie w nich wymiernych efektów:
1. wytwarzanie energii i równoważenie zapotrzebowania poprzez:
a. zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji,
b. wspieranie rozwoju lokalnych systemów wytwórczych odnawialnych
źródeł energii, w szczególność źródeł fotowoltaicznych,
c. rozwój oraz modernizacja lokalnego systemu dystrybucyjnego
energii elektrycznej i cieplnej oraz związanych z tym usług
operatorskich,
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d. rozwój systemów magazynowania energii,
2. wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie pewności
zasilania,
3. zwiększenie dostępności energii (w tym niższe koszty energii),
4. likwidacja niskiej emisji,
5. rozwój elektromobilności i transportu niskoemisyjnego,
6. zwiększenie świadomości energetycznej i ekologicznej wśród lokalnej
społeczności,
7. aktywizacja terenów wiejskich.
Zdefiniowano także misję klastra, która brzmi: Nadrzędną wartością Klastra Energii energyREGION Michałowo jest dobro mieszkańców Gminy Michałowo, dlatego klaster energii aktywnie działając w obszarze energetyki podejmuje się budowy lokalnej wspólnoty energetycznej w oparciu o lokalne źródła
energii wykorzystujące energię odnawialną. Klaster energii będzie dążył do obniżenia cen energii, poprawy stanu środowiska naturalnego, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz wspierania działań edukacyjnych w zakresie
związanym z energetyką i środowiskiem241.
Potencjał klastra
Prekursorem powołania klastra energii była biogazownia rolnicza. Doprowadzenie 1 100 m sieci cieplnej z biogazowni do dwóch obiektów miejskich – pływalni i Zespołu Szkół w Michałowie pozwoliło na likwidację dwóch kotłów olejowych. Różnica w koszcie 1 GJ ciepła po przyłączeniu sieci ciepłowniczej:
41 zł (86 zł/GJ(olej opałowy) – 45 zł/GJ(ciepło z biogazowni))
Niemal 36% zapotrzebowania miasta Michałowo na energię elektryczną jest
pokrywane ze źródeł należących do klastra. Na rysunku 13 przedstawiono mapę
z lokalizacją biogazowni oraz sieci.

Klaster Michałowo 2020. Materiały wewnętrze Klastra Energii energyREGION Michałowo
udostępnione na potrzeby realizacji rozdziału nt. klastrów.
241
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Rysunek 13. Mapa sieci ciepłowniczej Klastra Energii energyREGION Michałowo
oraz odbiorcy ciepła oznaczeni od 1 do 6

Legenda:
1. Urząd Miejski
2. Gminny Ośrodek Zdrowia 3. Gminne Przedszkole
4. Gminny Ośrodek Kultury 5. Szkoła Podstawowa
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
------ planowana sieć ciepłownicza
------ istniejąca sieć ciepłownicza
------ tereny inwestycyjne (TMK Projekt S.C.) planowana sieć cieplna
Źródło: Materiały wewnętrze Klastra Energii energyREGION Michałowo udostępnione na potrzeby
realizacji rozdziału nt. klastrów.

W planach rozwoju klastra jest budowa nowej biogazowni oraz magazyn energii na bazie zbiorników biogazowych. Program e-mobility: stacja ładowania dla
2 autobusów miejskich elektrycznych, nowe instalacje PV prosumenckie.
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8.4. Podsumowanie
Funkcjonowanie klastrów energii w praktyce napotyka ciągle na szereg barier,
które uniemożliwiają im pełne funkcjonowanie, a w wielu przypadkach nawet rozpoczęcie działalności zawartej w celach statutowych.
Do najważniejszych barier należy zaliczyć242 :
– brak zapowiadanej, dedykowanej klastrom koncepcji funkcjonowania,–
w efekcie tego, koordynatorzy klastrów chcący działać lokalnie muszą
występować o „normalną” koncesję na OEE, co dzisiaj przy obecnym stanie prawnym bywa ciężkie do spełnienia, zwłaszcza dla jednostek samorządowych; takie zabezpieczenie nie jest też potrzebne dla podmiotu,
który zamierza działać lokalnie, na znikomym wolumenie energii i najczęściej – za pośrednictwem POB, co w zasadzie chroni go przed ekspozycją
na pewne istotne ryzyka rynkowe, np. ceny RB,
– brak tzw. GUD-ów klastrowych, czyli Generalnych Umów Dystrybucji,
które umożliwiłyby rozwój lokalnej dystrybucji energii; istotne byłoby
m.in. uwolnienie handlu wewnątrz klastrowego od niektórych opłat, np.
opłaty jakościowej,
– brak korelacji prawa zamówień publicznych z ideą klastra – klastry,
w których członkiem są JST, w zasadzie nie mogą im sprzedać energii
poza procedurą przetargową,
– trudności z pozyskaniem finansowania – brak dedykowanego finansowania na rozwój i inwestycje w klastrach energii utrudnia sprawną realizację
projektów w klastrach,
– brak zaplecza kadrowego – część klastrów po przejściu przez okres certyfikowania, wyróżnień, nagród, konferencji, stanęła przed dylematem braków kadrowych do prowadzenia działalności klastra.
W zakresie zlikwidowania powyższych barier trwają w tej chwili zaawansowane prace w gronie grupy klastrów, grup eksperckich powołanych przez Ministerstwo Klimatu oraz kancelarii prawnych. Licząc na szybkie usunięcie problemów już dzisiaj można ocenić, że inicjatywy klastrowe bardzo silnie osadziły się
w koncepcji energetyki rozporoszonej i prosumenckiej. Lokalny ich charakter uruchomił procesy silnego zaangażowania się samorządów (gmin i powiatów). Efekty
te można już dostrzec po zwiększonej liczbie inwestycji w instalacje OZE.
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ZAKOŃCZENIE
Zaprezentowana publikacja nie wyczerpuje tematu klastrów energii, które należy widzieć w szerszym ujęciu niż tylko definicji wprowadzonej ustawą OZE.
Klastry energii, to przede wszystkim forma aktywizacji odbiorców, wzrost świadomości, że transformacja sektora energii rozpoczyna się od lokalnych inicjatyw.
Niezależnie od tego w jakiej formie zostaną zaimplementowane w prawodawstwie
polskim społeczności energetyczne opisane w dyrektywach Pakietu czysta energia, klastry energii naznaczyły już pewien kierunek, który będzie rozwijany, być
może modyfikowany, jednak w dużej większości wpisujący się w politykę unijną.
Oczywiście najważniejsze będzie takie dopracowanie szczegółów funkcjonowania
lokalnych inicjatyw, aby przede wszystkim nie doprowadzić do dyskryminacji jakiejkolwiek grupy odbiorców. Pamiętać też należy, że za pośrednictwem jedynie
przepisów nie uda się wypracować takich rozwiązań. Proces dochodzenia do dojrzałych form inicjatyw lokalnych może być rozłożony w czasie, którego długość
zależy od wielu czynników. W zależności od punktu widzenia oraz od reprezentowanej strony, te czynniki będą różne, o różnym stopniu ważności. Jest to jednak
opracowanie na kolejny, obszerny materiał.
Wnioski i rekomendacje:
1. Istnieje konieczność dokonania weryfikacji zapisów w polskim prawodawstwie
normujących działalność społeczności energetycznych oraz doprowadzenia ich
do zgodności z zapisami Pakietu czysta energia. Konieczność implementacji dyrektyw ze wskazanego pakietu do prawodawstwa polskiego upływa odpowiednio dla dyrektywy rynkowej z końcem roku 2020 oraz dla dyrektywy wspierającej rozwój OZE do połowy roku 2021. Jest zatem dobry okres na zaproponowanie takich zmian w krajowym prawodawstwie, które będą korespondowały
z wymogami nałożonymi przez UE, a jednocześnie usystematyzują i wesprą
rozwój społeczności energetycznych. Zaznaczyć tu należy, że kierunek przyjęty
przez polskie prawodawstwo w tym zakresie jest co do zasady zgodny z przepisami dyrektyw.
2. Przy implementacji zapisów dotyczących społeczności energetycznych należy
pamiętać, aby nadmiernymi regulacjami oraz zbyt rozbudowanym wachlarzem
dostępnych, promowanych form społeczności, nie skomplikować nadmiernie
i tak już skomplikowanego licznymi powiązaniami, rynku energii, gdyż przełoży się to w sposób bezpośredni na efektywność prowadzenia działalności
przez społeczności oraz wpłynie negatywnie na chęć angażowania się odbior-
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ców w powstające inicjatywy. Z pewnością, po dokonanej ostatecznej implementacji, rynek „sam zdecyduje”, które z inicjatyw rozwiną się szybciej i bardziej.
3. Większy nacisk w regulacjach krajowych należy położyć na aktywizację odbiorców, w tym wpływanie na ich świadomość o byciu współodpowiedzialnym
nie tylko za stabilną pracę systemu elektroenergetycznego, ale przede wszystkim za wsparcie procesu dekarbonizacji, który jest kluczem do zachowania środowiska naturalnego w formie niezmienionej.
4. Wsparciu aktywizacji odbiorców powinno służyć zwiększanie kompetencji JST
oraz wachlarza dostępnych na tym szczeblu narzędzi, w tym finansowych. Przy
tym, ważne jest zapewnienie jasnego rozdziału kompetencji pomiędzy podmiotami posiadającymi kompetencje w zakresie sektora energetycznego oraz koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia.
5. Klastry energii w Polsce jako specyficzne struktury, ze względu na ich nowatorstwo i nadrzędne cele, wymagają badań benchmarkingowych ukierunkowanych na identyfikację oraz promocję dobrych praktyk w zakresie ich tworzenia
i funkcjonowania. Benchmarking powinien stanowić integralną część procesu
ciągłego doskonalenia istniejących klastrów energii w Polsce, instrument wspomagający potencjalnych uczestników na etapie planowania i tworzenia tego
typu struktur klastrowych oraz instrument kształtowania polityki klastrowej
w obszarze energii przez instytucje do tego powołane. Nie można traktować
benchmarkingu jako instrumentu wykorzystywanego do poszukiwania idealnego rozwiązania zapewniającego klastrom energii natychmiastowy sukces.
6. Ze względu na fakt, że brakuje w Polsce wytycznych i zaleceń w takich obszarach funkcjonowania klastrów energii, jak: realizacja procesów, wykorzystanie
zasobów, pomiar dokonań i zarządzanie relacjami z otoczeniem, jest zasadne,
aby podmiot nadzorujący program ich rozwoju (aktualnie Ministerstwo Aktywów Państwowych) podjął działania zmierzające do realizacji benchmarkingu
międzyklastrowego. Zadanie to powinno zostać zlecone profesjonalnemu zespołowi ds. realizacji tego typu przedsięwzięć.
7. Za istotne należy uznać kontynuowanie dążeń do budowy jednolitej, stabilnej
i konsekwentnej polityki energetycznej wyznaczającej określony kierunek rozwoju tego sektora w Polsce. Częsta zmiana warunków (technicznych, koncesyjnych itp.), wynikających z regulacji prawnych, zwiększa poziom niepewności
dla inwestycji długoterminowych oraz zniechęca potencjalnych inwestorów.
Podobny brak zaufania towarzyszy nastrojom społecznym, ponieważ zaangażowaniu w energetyczne inicjatywy obywatelskie, które potencjalnie mogą nie
dojść do skutku lub nabrać znacznego opóźnienia w realizacji, zagraża przerwanie ciągłości w realizowanej przyjętej polityki energetycznej.
8. Najważniejsze bariery dotykające klastry energii w Polsce, które należałoby zlikwidować w celu usprawnienia ich rozwoju i pełnego funkcjonowania obejmują
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takie elementy, jak brak zapowiadanej kompleksowej koncesji klastra, brak korelacji prawa zamówień publicznych z ideą klastra, niewystarczające mechanizmy finansowania oraz brak wykwalifikowanego zaplecza kadrowego.
9. Rozwój klastrów energii, a co za tym idzie uzyskanie zakładanego wskaźnika
samowystarczalności energetycznej zależne jest w głównej mierze od determinacji członków klastra, jak i funkcjonowania programów wspierających, w tym
w szczególności w obszarze finansów. Trzy lata doświadczeń w istnieniu klastrów dają obraz różnej dynamiki ich działania i stopnia zaangażowania, co jednak nie wpływa na globalny obraz tych aktywności i zasadność promocji tego
kierunku budowy energetyki obywatelskiej. Ważne jest aby wspólnie odnaleźć
taki kierunek, który przełoży się na globalną aktywizacje odbiorców. Do tego
celu można wykorzystać już istniejące inicjatywy i na ich podstawie oraz z ich
zaangażowaniem stworzyć „sandboxes” czyli piaskownice regulacyjne, aby
przetestować najbardziej dopasowane rozwiązania. Leżąca u podstaw energetyki obywatelskiej decentralizacja zakłada nie tylko techniczne aspekty odnoszące się do infrastruktury, ale również delegację kompetencji ze szczebla centralnego na JST. Koniecznością jest tu chęć i wola samorządów lokalnych do
podjęcia aktywności związanej z możliwościami, które oferuje koncepcja klastrów energii. Polskie uwarunkowania o charakterze społecznym dla rozwoju
klastrów charakteryzuje szereg wyzwań, dostrzegalny jest również szeroki potencjał tej koncepcji oraz pozytywne nastawienie obywateli wobec takich inicjatyw. Odpowiednia promocja i wiarygodna informacja na poziomie lokalnym
jest podstawowym elementem zdobywania zaufania i aktywizacji odbiorców.

Autorzy

136

NOTY O AUTORACH
Dr Artur Dembny – doktor nauk ekonomicznych, autor licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących sektora energetycznego, rynku przetargów
publicznych na zakup energii elektrycznej. Specjalizuje się teorii portfelowej i modelach budowy portfeli w celu ograniczania ryzyka. Autor modyfikacji modelu
jednowskaźnikowego W.F.Sharpe'a. W latach 90-tych pracował na rynku kapitałowym. W Energetyce Kaliskiej SA kierował wydziałem odpowiedzialnym za
udział spółki w rynku hurtowym oraz sprzedażą do klientów TPA. Zarządzał zespołem odpowiedzialnym za portfel kontraktów warty około 100 mln. dolarów.
W Grupie Energa najpierw zajmował się rynkiem lokalnym (prognozowaniem zapotrzebowania oraz kontraktacją energii z OZE), a potem zarządzał na poziomie
n-1 departamentem sprzedaży ukierunkowanym na Instytucje Publiczne, gdzie odpowiadał za udział koncernu w przetargach. Jest jednym z pierwszych licencjonowanych maklerów giełd towarowych w Polsce. Makler Towarowej Giełdy Energii
SA. Sędzia Sądu Giełdowego na Towarowej Giełdzie Energii SA. Biegły sądowy
w zakresie obrotu giełdowego. Wykładowca akademicki przedmiotów zawodowych.
ORCID: 0000-0002-6578-9837
Dr Anna Kucharska – doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce
i administracji, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech, członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Autorka wielu publikacji naukowych, analiz i raportów eksperckich. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje politykę i bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem
państw niemieckojęzycznych.
ORCID: 0000-0002-5184-0902
Dr Ewa Mataczyńska – Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego
Łukasiewicza. Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: Zastosowanie

137

metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej. Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym.
Zaangażowana między innymi w tematy związane ze zmianami na rynku energii
wynikającymi z zapisów Pakietu czysta energia. Przedstawiciel PGE Dystrybucja
w europejskim stowarzyszeniu operatorów systemów dystrybucyjnych E.DSO
SHAPING SMARTER GRIDS FOR YOUR FUTURE.
ORCID: 0000-0002-8367-9914
Dr inż. Tomasz Mirowski – pracownik naukowy w Zakładzie Zrównoważonego
Rozwoju Przemysłu Mineralnego i Energetycznego Instytutu Badawczego Gospodarki Mineralnej i Energetycznej PAN w Krakowie, Polska Akademia Nauk. Jego
główne obszary badawcze obejmują szacowanie efektywności odnawialnych źródeł energii (ze szczególnym uwzględnieniem biomasy), szacowanie potencjału odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz analizy potencjału efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Jest współautorem rozdziału
„Termochemiczne przetwarzanie biomasy stałej” w książce „Zastosowania energetyczne małej skali. Teoria i praktyka”. Autor i współautor ponad 70 publikacji,
w tym 4 książek. Był koordynatorem czterech grup badawczych w projektach
PLGrid Plus i PLGrid NG. Projekt PLGrid służy krajowej i międzynarodowej
współpracy w zakresie badań w obszarze e-nauki, w tym w sektorze energetycznym. Jest doradcą w Programie Operacyjnym Smart Growth 2014-2020, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Regionalnym Programie Operacyjnym dla Małopolski w kadencji 2014-2020 w obszarze Regionalnej Polityki Energetycznej
(OZE i efektywność energetyczna).
ORCID: 0000-0003-4897-9142
Mgr Aleksandra Pawłowicz – doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik, ekspert z zakresu prawa pomocy publicznej z doświadczeniem pracy w międzynarodowych kancelariach w obszarze doradztwa regulacyjnego dla sektora
energetycznego oraz sektora energochłonnego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor publikacji w zakresie prawa energetycznego oraz prawa pomocy
publicznej.
ORCID: 0000-0002-2502-3087
Dr inż. Maciej Sołtysik – Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz sp. z o.o.
Członek Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej,
International Association for Energy Economics. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Autor i współautor około 60 referatów naukowych.
Zaangażowany w projekty związane z rozwojem energetyki obywatelskiej, w tym
m.in.: członek zespołu autorskiego ekspertyzy ministerialnej „Koncepcja funkcjo-

138

nowania klastrów energii w Polsce”, ekspert w ministerialnym zespole oceniającym aplikacje konkursowe klastrów energii. Uczestnik międzynarodowego projektu „Gmina Samowystarczalna Energetycznie”.
ORCID: 0000-0002-9639-3616
Dr Magdalena Szydełko – Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Wydział
Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwentka
kierunku zarządzanie i marketing w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (temat rozprawy: „Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw tworzących
klaster”). Jest autorką lub współautorką ponad pięćdziesięciu publikacji z zakresu
benchmarkingu, klastrów, logistyki, zarządzania jakością i zarządzania procesami.
Aktualnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na wykorzystaniu benchmarkingu na potrzeby różnych specyficznych form organizacji
gospodarczych.
ORCID: 0000-0002-9661-3519
Mgr Joanna Wróbel – magister ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach, pracownik PSE Innowacje sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w strukturach samorządowych oraz w projektach związanych
z rozwojem rynku, w tym m.in. obejmujących obszar energetyki rozproszonej,
energetyki obywatelskiej, klastrów energii, smart city. Członek International Association for Energy Economics oraz Polish Association for Energy Economics.
ORCID: 0000-0001-6554-8745

139

140

141

