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Warunki tworzenia i stan rozwoju spó dzielni i klastrów 
energetycznych w Polsce na tle do wiadcze  niemieckich 

Conditions for the Creation and State of Development 
of Cooperatives and Energy Clusters in Poland Compared 
with Germany 

Synopsis. W polityce energetycznej wykorzystywane s  ró ne formy organizacyjne. Na szczeblu 
lokalnym i regionalnym doskonale sprawdzaj  si  spó dzielnie energetyczne i klastry energii. Ich 
g ówne zalety to: uspo ecznienie procesu wytwórczego, czenie celów spo ecznych i ekonomicznych 
oraz korzystny wp yw na popraw  stanu rodowiska naturalnego. Celem artyku u by o rozpoznanie 
warunków i stanu rozwoju spó dzielni energetycznych i klastrów energii w Polsce i ich wp ywu na 
rozwój lokalny oraz ca ego sektora energetycznego na tle do wiadcze  niemieckich. W Niemczech 
funkcjonuje najwi cej spó dzielni energetycznych w Unii Europejskiej. Prowadz  one do rozwoju na 
szerok  skal  energetyki obywatelskiej, w której integruj  si  interesy wytwórców i konsumentów 
energii. Przeprowadzona analiza pozwoli a wywnioskowa , e spó dzielnie energetyczne powinny 
mie  elastyczne struktury wynikaj ce z lokalnych potrzeb i mo liwo ci, zaczynaj c od spó dzielni 
socjalnych do struktur funkcjonuj cych w formie klastrów o zasi gu regionalnym.  

S owa kluczowe: spó dzielnie energetyczne, klastry energii, energia odnawialna, rozwój lokalny  

Abstract. In energy policy, various organizational forms are used. At local and regional levels, energy 
cooperatives and energy clusters are perfect. Their main advantages are: socialization of the 
production process, combining social and economic goals and a beneficial effect on the improvement 
of the natural environment. The aim of the article was to recognize the conditions and state of 
development of energy cooperatives and energy clusters in Poland and their impact on local 
development and the entire energy sector as compared with similar activities in Germany. Germany 
has the largest number of energy cooperatives that operate in the European Union. They lead to the 
development of civic energy in which the interests of energy producers and consumers are integrated 
on a large scale. The conducted analysis led to the conclusion that energy cooperatives should have 
flexible structures resulting from local needs and possibilities, starting from social cooperatives to 
structures functioning in the form of regional clusters 
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Wprowadzenie  

Dotychczasowe systemy energetyczne krajów wysoko uprzemys owionych 
charakteryzowa y si  wysoce scentralizowanym wytwarzaniem energii (g ównie na bazie 
paliw kopalnych), czego skutkiem by y znaczne szkody ekologiczne. W latach 
dziewi dziesi tych XX wieku w reakcji na te skutki zorganizowane grupy spo eczne 
zacz y tworzy  spó dzielnie energetyczne, jako odpowied  na globalne problemy 
rodowiskowe i zapewnienie oddolnych, zbiorowych rozwi za  dla zaspokojenia lokalnych 

potrzeb. W ten sposób spó dzielnie energetyczne i spo eczno ci lokalne odgrywaj  coraz 
wi ksz  rol  w przy pieszaniu przej cia w kierunku zrównowa onego sektora 
energetycznego (Tarhan, 2015). 

Do wiadczenia wielu krajów europejskich wskazuj , e w polityce energetycznej 
mo na wykorzystywa  nowe formy organizacyjne, które dotychczas doskonale sprawdza y 
si  w realizacji us ug spo ecznych. Form  t  mog  by  spó dzielnie energetyczne jako jedna 
z form prawnych przedsi biorstw spo ecznych. Struktury te powinny otrzyma  szczególne 
preferencje na obszarach wiejskich, gdzie w porównaniu do obszarów miejskich poziom 
bezrobocia, ubóstwa i zagro enia ubóstwem jest znacznie wy szy. Problem wykluczenia 
spo ecznego i energetycznego nabiera szczególnego wyrazu, zw aszcza na terenach 
popegeerowskich, problemowych, na których ludno  uleg a marginalizacji. Wed ug 
raportu IBS (2018) problem zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych ma 
obecnie 12,2% populacji Polski. Z tego badania – na podstawie danych z 2016 r. wynika, 
e taka sytuacja w wi kszo ci dotyczy mieszka ców wsi. Stopa ubóstwa energetycznego 

si ga w tej grupie 20% i dotyczy zw aszcza mieszka ców starych, bez termomodernizacji 
domów jednorodzinnych. 

 Pomimo podejmowanych przez ró ne instytucje i organizacje prób zmiany takiego 
stanu rzeczy, nie uda o si  znale  rozwi zania tego problemu. Ta grupa pozbawionych 
pracy mieszka ców wsi charakteryzuje si  specyficzn  wiadomo ci  i postaw  wobec 
otaczaj cej rzeczywisto ci. Ogranicza to ich mo liwo ci ekonomiczne i zmniejsza szans  
na rynku zawodowym. Na tych terenach cele spo eczne powinny by  traktowane 
równowa nie z celami ekonomicznymi. Obecnie najprostsz  i po dan  form  aktywizacji 
tej grupy spo ecznej powinno by  tworzenie socjalnych spó dzielni energetycznych 
zajmuj cych si  pozyskaniem, przetwarzaniem biomasy a docelowo równie  energii. 
Rozwój wsi wymaga znacznej poprawy jako ci zaopatrzenia w energi . Najlepszym 
rozwi zaniem wydaje si  rozwój rozproszonych róde  energii na obszarach s abo 
zurbanizowanych, wykorzystuj cych lokalne, odnawialne zasoby. Pierwotnym ród em 
energii dla ludzko ci by a biomasa. Na obszarach wiejskich istniej  jej znaczne ilo ci, które 
przy niewielkim nak adzie mo na efektywnie zagospodarowa . Znaczenie wykorzystania 
OZE, zw aszcza biomasy przyczynia si  do rozwoju lokalnego, zw aszcza rozwoju rynku 
pracy (Gradziuk, 2017). Ten kierunek rozwoju bardzo dobrze odzwierciedlaj  pogl dy 
Ernsta Schumachera (1981), który pisa : ”miejsca pracy trzeba tworzy  na obszarach, gdzie 

dzi  w a nie yj  ludzie, a nie w miastach do których emigruj ; stosowane metody 

wytwarzania powinny by  proste, by minimalizowa  popyt na wysokie kwalifikacje, i to 

nie tylko w bezpo redniej produkcji, ale i w sferze poda y surowcowej, w systemie 

organizacyjnym, finansowaniu, marketingu; towary nale y produkowa  g ównie 

z surowców lokalnych i na potrzeby rynków lokalnych”. 

 Z ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2005, Nr 62, poz.552 z pó n.zm.) wynika, e 

na gminach spoczywa obowi zek planowania i zaopatrzenia energetycznego, którego 
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realizacja nie  mo e za sob  takie korzy ci jak: zapewnienie trwa o ci i niezawodno ci 
dostawy wymaganych ilo ci energii, rozwój gospodarczy regionu, racjonalne 
wykorzystanie lokalnych zasobów energii oraz tworzenie miejsc pracy w obr bie 
wspólnoty samorz dowej. W znowelizowanej 22 czerwca 2016 r. ustawie o odnawialnych 
ród ach energii (OZE) (Dz.U. z 2015, poz. 478 z pó n.zm.) wprowadzono definicje 

lokalnych struktur energetycznych - spó dzielni energetycznych i klastrów energii. Z tre ci 
art. 2 pkt.33 a tego aktu prawnego wynika, e spó dzielnia energetyczna jest zrzeszeniem, 
które ma na celu produkcj  energii na u ytek w asny cz onków zlokalizowanych na terenie 
gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. Sumaryczna produkcja energii limitowana jest 
w zale no ci od no nika – energia elektryczna (moc jednostek do 10 MW), biogaz 
(wydajno  do 40 mln m3 rocznie) oraz ciep o (moc cieplna do 30 MWt). Zgodnie 
z definicj  zawart  w art. 2 pkt.15a ustawy o OZE, klaster energii to cywilnoprawne 
porozumienie, w sk ad którego mog  wchodzi  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
oraz instytuty badawcze lub jednostki samorz du terytorialnego, dotycz ce wytwarzania 
i obrotu energi  z OZE. 

 Celem artyku u by o rozpoznanie warunków i stanu rozwoju spó dzielni 
energetycznych i klastrów energii w Polsce i ich wp ywu na rozwój lokalny oraz ca ego 
sektora energetycznego na tle do wiadcze  niemieckich, które stanowi  idealny wzorzec 
dla pozosta ych krajów w tej dziedzinie. 

Materia em badawczym by y dokumenty przedstawiaj ce zmiany prawne 
(w szczególno ci kolejne nowelizacje ustawy o odnawialnych ród ach energii), dane 
statystyczne, raporty oraz do wiadczenia pa stw europejskich (g ównie Niemiec) oraz 
studium przypadku tworzenia klastra energetycznego w pó nocnej cz ci Polski. Metody 
badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analizy danych statystycznych 
pokazuj cych tendencje we wzro cie spó dzielni energetycznych w krajach UE, raporty, 
opracowania GUS-u oraz literatury krajowej i zagranicznej. Analizy te pozwoli y 
sformu owa  wnioski okre laj ce stan rozwoju spó dzielni energetycznych w polskich 
realiach prawnych i gospodarczych. 

Spó dzielnie energetyczne w Niemczech 

Spó dzielnie energetyczne to bardzo powszechna praktyka w Niemczech, Danii, 
Austrii, Szwecji i Holandii. W ostatnich latach zajmuj  one pierwsze miejsce w ród nowo 
tworzonych spó dzielni. Wytyczne za pomoc  których realizuj  swoje warto ci to (Co-
operative Energy, 2004): 

1. Dobrowolne i otwarte cz onkostwo – spó dzielnie s  organizacjami 
wolontariackimi, dost pnymi dla wszystkich osób mog cych korzysta  z ich us ug 
i gotowi zaakceptowa  obowi zki cz onkostwa. 

2. Demokratyczna kontrola cz onków – spó dzielnie to organizacje demokratyczne 
kontrolowane przez swoich cz onków, którzy aktywnie dzia aj  w ustalaniu zasad 
i podejmowaniu decyzji. 

3. Autonomia i niezale no  – spó dzielnie s  autonomicznymi, samopomocowymi 
organizacjami kontrolowanymi przez swoich cz onków. 

4. Edukacja, szkolenia i informacje – spó dzielnie zapewniaj  edukacje i szkolenia 
dla swoich cz onków, wybranych przedstawicieli, mened erów i pracowników, 
aby mogli skutecznie przyczynia  si  do rozwoju spó dzielni. 
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5. Troska o spo eczno  – spó dzielnie pracuj  na rzecz zrównowa onego rozwoju 
swoich spo eczno ci poprzez zasady zatwierdzone przez ich cz onków. 

Zgodnie z danymi europejskiej organizacji REScoop zrzeszaj cej kooperatywy 
energetyczne i grupy obywatelskie (rys. 1) najwi cej spó dzielni energetycznych w 2014 
roku by o w Niemczech – 942, Danii – 657 i Austrii – 390.  

 

 

Rys. 1. Spó dzielnie energetyczne w UE w 2014 roku 

Fig. 1. Energy cooperatives in the UE in 2014 

ród o: opracowanie na podstawie: Odmieni  przysz o  energetyki…, 2015. 

W krajach tych spó dzielczo  ma wieloletni  tradycj  i funkcjonuje stabilne 
ustawodawstwo sprzyjaj ce rozwojowi energetyki odnawialnej. Cz onkowie spó dzielni s  
konsumuj cymi producentami i jednocze nie produkuj cymi konsumentami. Spó dzielnie 
mo na nazwa  innym s owem: organizacj  prosumentów. Dlatego bardziej ni  wszystkie 
formy organizacyjne nadaj  si  do zapewnienia dóbr yciowych i gospodarczych, które 
powstaj  w warunkach naturalnych monopoli. Dotyczy to energetyki jako us ugi 
infrastrukturalnej (Maron, 2014).  

Dynamiczny rozwój spó dzielni energetycznych w Niemczech nast puje od 2008 
roku, ze sta  tendencj  wzrostow . W 2014 roku najwi cej dzia a o w sektorze 
fotowoltaicznym (69%), trzykrotnie mniej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub 
cieplnej z biomasy (21%) a najmniej w wytwarzaniu energii z wiatru (8%) i innych róde  
(2%) (Debor, 2014). rednia liczba cz onków spó dzielni wynosi a 160 osób (wed ug 
niemieckiego prawa do za o enia spó dzielni potrzebne s  jedynie 3 osoby), z czego 91% 
by y to osoby fizyczne, a tylko w 4% banki lub przedsi biorstwa, w 3,5% rolnicy, a w 1,5% 
samorz dy. Aby przyst pi  do spó dzielni energetycznej potrzebne by o rednio 714 euro 
na wykupienie pojedynczego udzia u. Udzia y te zale a y od indywidualnych ustale  
i zaczyna y si  od 50 euro. Jednak redni wk ad w zak adan  spó dzielnie wynosi  a  3172 
euro. Pocz tkowy kapita  przeci tnej niemieckiej spó dzielni energetycznej wynosi  800 
tys. euro a na jedn  spó dzielnie przypada y inwestycje o warto ci 1,6 mln euro (Energy 
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Równie wa ne by o bezpiecze stwo energetyczne, samowystarczalno  energetyczna 
i op acalno  produkcji energii. Cele te w znacznym stopniu mo na osi gn  wybieraj c 
spó dzielnie jako form  prawn  inwestycji energetycznych w Niemczech. Forma ta jest 
preferowana dzi ki mo liwo ci demokratycznego podejmowania decyzji, realizacj  
wspólnych potrzeb, samorz dno ci i solidarno ci w osi ganiu wspólnych celów.  

Na dalszy rozwój spó dzielni energetycznych w Niemczech wp ynie nowelizacja 
ustawy o odnawialnych ród ach energii (EEG) przyj ta 8 lipca 2014 r. w ramach tzw. 
”wielkiej koalicji” partii CDU/CSU i SPD. Nowe zasady wsparcia OZE w Niemczech 

w ramach systemu aukcyjnego przewiduj  wprowadzenie specjalnych warunków dla 

inwestorów prywatnych, spó dzielni energetycznych i innych projektów obywatelskich 

(Przysz o  energetyki, 2015). Najwa niejsze zmiany polegaj  na tym, e lokalne projekty 

s  zwolnione z konieczno ci przed o enia niektórych rodzajów pozwole  na etapie 

sk adania oferty, co ma na celu zmniejszenie ryzyka finansowego do minimum. Ponadto 

wielko  dofinansowania wynosi, inaczej ni  w przypadku innych inwestorów, 

równowarto  najdro szej oferty, jaka w ramach aukcji otrzyma a wsparcie. 

Najistotniejsze jest jednak to, e polityka energetyczna wy czona jest ze sporów 

politycznych i jest kontynuowana niezale nie od wyników wyborów parlamentarnych. 

Spó dzielczo  socjalna i energetyczna w Polsce 

Spó dzielnie socjalne w Polsce maj  krótk  histori , gdy  dopiero przyj ta w 2004 

roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004, Nr 99, poz. 

1001 z pó n.zm.) okre li a mo liwo  ich powstawania a sprecyzowa a zasady 

funkcjonowania uchwalona w 2006 roku ustawa o spó dzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006, 

Nr 94, poz.651 z pó n.zm.). Tworzone w ramach nowych priorytetów przedsi biorstwa 

spo eczne mog  by  nowym i trwa ym elementem polskiej gospodarki. czy yby one 

cechy podmiotu gospodarki spo ecznej z ekonomicznym charakterem przedsi wzi cia. 

Dzia alno  ta mia aby charakter: 

 rynkowy – dzia alno  ekonomiczna wobec innych podmiotów rynkowych 

i konsumentów, 

 publiczny – dzia alno  ekonomiczna prowadzona na zlecenie w adz publicznych, 

 spo eczny – dzia alno  o charakterze reintegracyjnym wobec w asnych pracowników 

lub/oraz spo eczno ci lokalnych (Gostomczyk, 2015). 

Spó dzielnie socjalne powinny by  pierwszym etapem tworzenia spó dzielni 

energetycznych, klastrów energii i docelowo energetyki obywatelskiej, umo liwiaj cej 

powstawanie autonomicznych regionów energetycznych. Anga uj c lokalne zasoby pracy 

w pozyskanie zasobów biomasy, w pierwszej kolejno ci nale y pozyskiwa  wszelkiego 

rodzaju zasoby pochodz ce z prze wietle  piel gnacyjnych drzew przydro nych, 

w parkach, trawy z trawników, z których mo na wytwarza  zr bki i brykiety. Surowce te 

powinny by  wykorzystane w lokalnych, gminnych budynkach komunalnych 

i publicznych, do ogrzewania mieszka  (obecnie 70% wykorzystywanej energii 

wykorzystywanych jest w celach grzewczych). Docelowo pozyskanie biomasy mo na 

rozszerzy  o biomas  le n , odpadow , co pozwoli maksymalnie ograniczy  import w gla 

ze l ska do pó nocnych regionów kraju. 
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Na podstawie danych z rejestru REGON na dzie  31 grudnia 2017 r. w Polsce 
zarejestrowanych by o 1,6 tys. spó dzielni socjalnych. Najwi cej ich powsta o w latach 
2013 i 2014, odpowiednio 307 i 365. Jednak spo ród 1,4 tys. zarejestrowanych na koniec 
2016 r. spó dzielni socjalnych nieca e 2/3 prowadzi o aktywn  dzia alno  (0,9 tys.).  

Z raportu GUS (Informacja sygnalna GUS, 2018) wynika, e w 2016 roku najwi cej 
spó dzielni socjalnych prowadzi o dzia alno  gospodarcz  w sekcjach z zakresu 
zwi zanego z zakwaterowaniem i us ugami gastronomicznymi (19%), us ugami 
administrowania (18%), przetwórstwa przemys owego (13%), opieki zdrowotnej i pomocy 
spo ecznej (12%) oraz budownictwa (9%). Zgodnie z tre ci  „Monitoringu spó dzielni 

socjalnych” (2015) czynno ci zwi zane z wytwarzaniem energii odnawialnej przez 

spó dzielnie socjalne w rejestrach REGON po raz pierwszy pojawi y si  w 2014 roku 

i stanowi y tylko 0,2% wszystkich spó dzielni socjalnych w Polsce, co oznacza, e w tej 

dziedzinie dzia alno  prowadzi y tylko trzy jednostki. W 2018 roku funkcjonowa o 12 

spó dzielni socjalnych zajmuj cych si  odnawialnymi ród ami energii - 30% z nich 

prowadzi o sprzeda  i monta  kolektorów s onecznych, 20% turbin wiatrowych i 20% 

instalacji fotowoltaicznych. Spó dzielnie socjalne: „Elektro-energa” ze Strzelna, „ABC” 

z Niechobrza, „Zielona Praca” z Krakowa i „Brawo” z Elbl ga zajmuj  si  pozyskiwaniem 

biomasy na potrzeby energetyczne oraz produkcj  brykietu i peletu.  

Zgodnie z obowi zuj cym prawem spó dzielnie energetyczn  mo na stworzy  na 

podstawie regulacji Prawa spó dzielczego (Dz.U. z 1982, Nr 30, poz. 210 z pó n.zm.). Nie 

ma ogranicze , co do sk adu osobowego oraz minimalnego wk adu cz onkowskiego. 

Spó dzielni  mo e za o y  co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne. 

W przypadku spó dzielni socjalnych zgodnie z nowelizacj  obowi zuj c  od 31.03.2018 

roku liczba za o ycieli nie mo e by  mniejsza ni  3, je eli za o ycielami s  osoby fizyczne 

i 2, je eli za o ycielami s  osoby prawne. Pierwsz  i jak dotychczas jedyn  funkcjonuj c  

spó dzielni  energetyczn  w Polsce jest spó dzielnia „Nasza Energia”, która powsta a 

w 2014 roku i zosta a powo ana z inicjatywy zamojskiej firmy Bio Power sp. z o.o. oraz 

czterech gmin powiatu zamojskiego. W Polsce idea tworzenia spó dzielni energetycznych 

napotyka pewien opór wynikaj cy ze wiadomo ci kszta towanej przez poziom zaufania 

i zaanga owanie obywateli wp ywaj cego na struktur  w asno ci (Bauwens, 2010). 

Z definicji spó dzielnie nie mog  przynosi  zysków. W przypadku spó dzielni 

energetycznej, która sprzedaj c energi  swoim cz onkom osi gnie zysk, otrzyman  

nadwy k  musi zwróci  cz onkom i nie podlega ona opodatkowaniu, co stanowi korzystny 

mechanizm wspierania OZE. Aktualnie w Polsce istnieje dla tego typu przedsi biorstw 

korzystny klimat w ramach dofinansowania unijnego na lata 2014-2020. Wsparcie 

finansowe dla modelowo wyposa onych spó dzielni energetycznych zajmuj cych si  

pozyskiwaniem biomasy powinno by  przeznaczone na zakup rodków transportowych 

umo liwiaj cych zbiór i gromadzenie biomasy, r baków do jej rozdrobnienia oraz 

brykieciarek do lokalnego wykorzystania nadwy ek s omy (Gostomczyk, 2015). 

Spó dzielnie takie powinny ci le wspó dzia a  z w adzami samorz dowymi, zaopatruj c 

w energi  na ich zlecenie, zw aszcza w zakresie energii cieplnej. Taki model charakteryzuje 

si  wysok  efektywno ci  (niskie koszty energii), produkcja ma charakter lokalny, 

rozproszony oraz sprzyja osi ganiu samowystarczalno ci energetycznej gminy lub regionu. 

Obecnie g ówn  barier  w rozwoju nowych rozwi za  organizacyjnych w sektorze 

energetycznym jest niska aktywno  w adz lokalnych i regionalnych, po cz ci wynikaj ca 

z braku wiedzy oraz pozytywnych do wiadcze  innych krajów. 
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Do wiadczenia pa stw zachodnich dowodz , e spó dzielnie energetyczne ewoluuj  
i mog  przybra  wy sze formy staj c si  cz ci  energetyki obywatelskiej. Mog  stanowi  
form  przej ciow  od prosumenta do klastra energetycznego. Tworz  je wszelkie projekty, 
w których osoby prywatne i/lub lokalne przedsi biorstwa pojedynczo lub wspólnie 
inwestuj  w asny kapita  w obszarze energetyki. Nie ograniczaj  si  one tylko do 
pozyskania i przetworzenia biomasy, dotycz  wszelkich form odnawialnych róde  energii 
tj. fotowoltaiki, energii wiatrowej, wodnej. Jest to równie  bardzo po dana forma dla 
rozwoju biogazowni rolniczych. Wysokie koszty inwestycyjne dla tej formy OZE s  trudne 
do podj cia przez pojedynczych rolników. cz c zarówno kapita y, jak i surowce 
wytwarzane w kilku gospodarstwach mo na stworzy  wspólny projekt, dziel c si  równie  
korzy ciami w postaci dochodów i utylizacji uci liwych odpadów. Ka dy cz onek 
spó dzielni – inwestor staje si  w a cicielem cz stkowym budowanej inwestycji. Produkuj  
one wi cej energii, ni  wynosz  potrzeby jej cz onków. Ich g ówna rola polega na tym, e 
umo liwiaj  one obywatelom, niedysponuj cym odpowiednio du ym kapita em na udzia  
w inwestycjach i rozwoju lokalnych odnawialnych róde  energii. Dzia ania spó dzielni 
energetycznych w ramach energetyki rozproszonej przynosz  korzy ci finansowe 
pojedynczym cz onkom, przyczyniaj  si  do poprawy lokalnego bezpiecze stwa 
energetycznego, sprzyjaj  lokalnemu rozwojowi gospodarczemu i ochronie rodowiska 
(Jasiulewicz i in., 2015). W tym wymiarze spó dzielnie energetyczne powinny by  wa nym 
elementem gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu samorz dowym.  

Klastry energetyczne w Polsce 

Idea klastrów energii wpisuje si  w formu  rozwoju energetyki rozproszonej 
generowanej przez lokalne wytwarzanie i konsumowanie energii w pobli u odbiorcy. 
Wskazane dzia ania klastra to równie  promowanie i inicjowanie lokalnych przedsi wzi  
z zakresu OZE, poprawa efektywno ci energetycznej w celu osi gni cia 
samowystarczalno ci energetycznej gmin i powiatów, wprowadzanie energooszcz dnych 
i wysokoefektywnych technologii, wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciep a 
w skojarzeniu (kogeneracja), zagospodarowanie odpadów komunalnych i ich energetyczne 
przetworzenie. Aktywn  rol  w tworzeniu klastrów powinny odgrywa  jednostki 
samorz du terytorialnego dysponuj ce odpowiednim kapita em intelektualnym i zasobem 
surowcowym. Koncepcja klastra powinna zawiera  opis: poszczególnych jego 
komponentów, wzajemnych powi za  interesariuszy, mo liwe struktury organizacyjne 
porozumie , miejsca i roli jednostki samorz du terytorialnego, roli i funkcji koordynatora 
klastra, relacji z regionalnym operatorem sieci dystrybucyjnej energii oraz warunków 
wprowadzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych. 

Kryteria formalne pozwalaj ce identyfikowa  klastry energetyczne to (Koncepcja, 
2017): 

1. wymóg posiadania umowy klastra energii, 
2. cele klastra na poziomie indywidualnym, lokalnym, regionalnym i krajowym, 
3. zakres funkcjonalny klastra energii, 
4. sposób powo ania koordynatora, 
5. sposób uregulowania relacji klastra energii z odbiorc  energii, 
6. poziom zaspokojenia potrzeb energetycznych cz onków klastra, 
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7. udzia  energii z OZE, z kogeneracji lub energii odpadowej w zu yciu energii 
cz onków klastra, 

8. wzrost wska nika niezawodno ci dostaw energii. 
Rozwój spó dzielni energetycznych oraz klastrów energii wpisuje si  w polityk  

zrównowa onego rozwoju poszczególnych krajów europejskich. W wielu krajach sta y si  
one elementem zielonej ekonomii, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz jedn  ze cie ek 
polityki ochrony rodowiska. Polityka klastrowa wspólnoty europejskiej odbywa si  
poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i rozwi za  organizacyjnych w ramach 
inicjatyw do których mi dzy innymi nale  (Sobol, 2016): 

- Europejska Koalicja Klastrów, jako g ówna platforma wymiany informacji pomi dzy 
w adzami krajowymi i regionalnymi, 

- Europejskie Obserwatorium Klastrów (ECO), utworzone w 2007 roku jako baza 
informacji o inicjatywach klastrowych na terenie Unii Europejskiej, 

- Europejska Fundacja Doskonalenia Klastrów jako inicjatywa o charakterze 
edukacyjno-szkoleniowym, 

- Platforma edukacji o klastrach. 
Funkcjonuj ce w Polsce klastry maj  ró ne struktury oraz sieci wspó pracy 

i powi za . W wykazie klastrów w Polsce (wed ug stanu na dzie  30.09.2015 roku) 
wymienionych by o 134 jednostek, z których 16 (tab. 1) jako bran a wpisano energetyka, 
ciep ownictwo, OZE.  

Prowadzony przez Ministerstwo Energii rejestr wskazuje e w okresie dwóch 
ostatnich lat liczba klastrów energii znacz co wzros a. Na dzie  31 lipca 2017 na li cie 
Ministerstwa Energii zarejestrowanych by o 60 klastrów energii i inicjatyw klastrowych w 
zakresie OZE. W porównaniu do stanu poprzedniego wiele z nich ma wybitnie lokalny 
charakter ograniczaj cy si  do obszaru jednej gminy. Lokalny charakter klastrów sugeruj  
podane przyk adowe ich nazwy: Cz uchowski Klaster Energii, Miastecki Klaster Energii, 
Ostrowski Klaster Energii, Pilski Klaster Energii oraz Klaster Energetyczny Gmina Gubin. 
Powstaj ce klastry energii adresowane s  do szerokiego wachlarza interesariuszy, których 
potrzeby powi zane s  z energi  elektryczn , ciepln , w szczególno ci pochodz c  ze 
róde  odnawialnych. Przyczyniaj  si  one do poprawy lokalnego bezpiecze stwa 

energetycznego i stanu rodowiska naturalnego. Przyk adem takich dzia a  jest S upski 
Klaster Energetyczny. 

S upski Klaster Energetyczny stworzono na bazie oczyszczalni cieków w S upsku, 
której potencja  energetyczny frakcji organicznej w ciekach wyceniono na 5-10 MJ/m3 
=1,4-2,8 kW/m3 a czny potencja  bioenergii 335 GJ/d. Na potencja  ten sk adaj  si : 

- w asne osady z oczyszczalni cieków S upsk (215 GJ), 
- osady nieustabilizowane z innych oczyszczalni powiatu s upskiego (15 GJ), 
- osady z separacji (30 GJ), 
- bioodpady (15 GJ), 
- odpady zieleni (25 GJ), 
- skratki (25 GJ), 
- inne zanieczyszczone mechanicznie bioodpady (10 GJ). 
Odpady te poddawane s  fermentacji suchej, mokrej, dezintegracji i hydrolizie 

w biorafinerii S upsk, pozwalaj cej uzyska  biogaz o warto ci 195 GJ oraz po 
kompostowaniu nawóz organiczny Biotop. Biogaz w uk adzie kogeneracyjnym CHP 
przetwarzany jest w energi  elektryczn  i ciepln  wykorzystywan  do zasilania instalacji 
spó ki, parku wodnego lub innych odbiorców ca orocznych, poniewa  nadwy ka energii 
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cieplnej wynosi 80-100 GJ. Istot  tego projektu jest korzystne oddzia ywanie spo eczne 
wyra aj ce si  ta sz  energi , ni szymi taryfami oraz zbilansowaniem ca ego systemu. 
G ównymi beneficjentami korzy ci b dzie lokalne spo ecze stwo a udzia owcami spó ki 
komunalne, jednostki prywatne i publiczne oraz o rodki akademickie realizuj ce programy 
B+R. Docelowo do klastra do czone zostan  farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, lokalne 
zak ady przetwórcze dostarczaj ce odpady z procesu produkcyjnego oraz lokalne zak ady 
produkcyjne zainteresowane odbiorem ta szego ciep a i energii. Celem strategicznym 
klastra jest wykorzystanie potencja u osadów i odpadów zgodnie z ide  niskoemisyjnej, 
zasobooszcz dnej, inteligentnej gospodarki cyrkulacyjnej w przyjaznym samorz dzie. 
Pozosta e cele szczegó owe to (S upski Klaster Energetyczny, 2017): 
- poprawa ekonomiki wytwarzania energii z wykorzystaniem OZE, 
- stworzenie inteligentnego systemu zarz dzania i bilansowania energi  z wykorzystaniem 
magazynów energii – smart grid, 
- wykorzystanie potencja ów i naturalnych synergii wspó pracy, 
- wype nienie wymogów wynikaj cych z efektywno ci energetycznej dla du ych zak adów. 

Tabela 1. Wykaz klastrów energii w Polsce (wed ug stanu na dzie  30.09.2015 roku) 

Table 1. List of energy clusters in Poland (as of 30.09.2015) 

L.p. Nazwa klastra Nazwa koordynatora Miejscowo  

1. 
Wspólnota Wiedzy i Innowacji w 
Zakresie Generacji i U ytkowania 

Politechnika Wroc awska Wroc aw 

2. Klaster Ekoinnowacje 
Niemiecko-Polska Fundacja Nowa 

Energia 
Lublin 

3. Lubelski Klaster Ekoenergetyczny Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Lublin 

4. Bioenergia dla Regionu 
Centrum Bada  i Innowacji Pro-

Akademia 
Konstantynów 

ódzki 

5. 
Ma opolsko-Podkarpacki Klaster Czystej 
Energii 

AGH Kraków Kraków 

6. Dolina Czystej Energii FITiOE Warszawa 

7. 
Mazowiecki Klaster Efektywno ci 
Energetycznej i Odnawialnych róde  
Energii 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Warszawa 

8. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej 
Stowarzyszenie „Podkarpacka 

Ekoenergetyka” 
Rzeszów 

9. 
Pó nocno-Wschodni Klaster 

Ekoenergetyczny 

Podlaska Fundacja Rozwoju 

Regionalnego 
Bia ystok 

10. Ba tycki Klaster Ekoenergetyczny 
Instytut Maszyn Przep ywowych 

PAN 
Gda sk 

11. Klaster Innowacyjne Strategie Klaster Innowacyjne Strategie S.A. Katowice 

12. 
Klaster na Rzecz Rozwoju Rynku 

Prosumenckiego 

Regionalna Izba Przemys owo-

Handlowa 
Gliwice 

13. 
Polski Klaster Techniczno-

Technologiczny POWERARTH 
IRGIA Sp. z o.o. Katowice 

14. 
wi tokrzysko-Podkarpacki Klaster 

Energetyczny 

wi tokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o. 
Kielce 

15. 
Centrum Innowacji Fotowoltaicznych 

(Dolina Fotowoltaiki) 
EN2EN Kobylniki 

16. Klaster Kotlarski Stowarzyszenie Klaster Kotlarski Pleszew 

ród o: opracowanie na podstawie: Wykaz…, 2015. 
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Inicjatywa budowy klastra jest pocz tkiem tworzenia lokalnego systemu 
energetycznego, zmierzaj cego docelowo do tworzenia autonomicznego, samo 
wystarczaj cego regionu energetycznego. 

Przysz y rozwój klastrów energetycznych zale y od regulacji prawnych dotycz cych 
dopuszczalnych form prawnych, zasad koncesjonowania ich dzia alno ci, trwa o ci 
organizowania dedykowanych aukcji dla instalacji zrzeszonych w ramach klastra, 
mechanizmu rozlicze  wytwórcy energii z jej odbiorc . W pocz tkowym okresie rozwoju 
istotne s  równie  preferencje finansowe w ramach pomocy publicznej dla energetyki 
obywatelskiej. Istniej ce obecnie mo liwo ci wsparcia klastrów funkcjonuj  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), w zakresie odnawialnych róde , zgodnie 
z ustalon  lini  demarkacyjn  (czyli podzia em dzia a  mi dzy RPO a POIi ) oraz poprzez 
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (POIi  2014-2020) – O  I Zmniejszenie 
emisyjno ci gospodarki. Form  dofinansowania projektów realizowanych w ramach 
porozumie  klastrowych s  po yczki i dotacje uzyskiwane na realizacje nast puj cych 
dzia a : 

Dzia anie 1.1 ród a OZE; 
Dzia anie 1.2 Efektywno  energetyczna przedsi biorstw; 
Dzia anie 1.3.1 Termomodernizacja budynków publicznych; 
Dzia anie 1.3.2 Termomodernizacja budynków mieszkalnych; 
Dzia anie 1.4 Sieci elektroenergetyczne; 
Dzia anie 1.5 Sieci ciep ownicze; 
Dzia anie 1.6 ród a wysokosprawnej kogeneracji. 
Podzia  rodków b dzie nast powa  po spe nieniu okre lonych koniecznych warunków 

przy ubieganiu si  o wsparcie z POIi  (2014-2020) przy wykorzystaniu metody punktowej. 
Rosn ce znaczenie energii, zw aszcza tej pozyskiwanej w sposób przyjazny 

rodowisku, powoduje, e poszukiwane s  alternatywne formy organizacyjne cz ce 
interesy wytwórców i rodowisk lokalnych w powi zaniu z ochron  rodowiska. Klastry 
oraz spó dzielnie energetyczne przyczyniaj  si  do wzrostu aktywno ci spo ecznej poprzez 
anga owanie obywateli we wspólne przedsi wzi cia, których korzy ci - zarówno dochody, 
jak i wp ywy z podatków pozostaj  w obr bie gminy. Przyczyniaj  si  one równie  do 
wzrostu sprawiedliwo ci spo ecznej poniewa  umo liwiaj  obywatelom aktywne 
uczestnictwo w osi ganiu samowystarczalno ci energetycznej.  

Podsumowanie 

Analizy do wiadcze  polskich i niemieckich w zakresie rozwoju spó dzielni 
energetycznych wskazuj  na ró norodno  modeli rozwojowych w zakresie 
wykorzystywanych struktur organizacyjnych. Cz onkostwo w tych organizacjach to 
zaanga owanie obywateli w inwestycjach nienastawionych wy cznie na zysk, ale 
przedsi wzi cie lokalne oparte na osi ganiu d ugoterminowych korzy ci dla regionu i jego 
mieszka ców. Dzisiejsze spó dzielnie energetyczne obejmuj  szerokie spektrum dzia a  na 
wielu poziomach rozwoju od kilku rolników zbieraj cych i susz cych drewno do du ych 
projektów hybrydowych. Najprostszym modelem s  spó dzielnie energetyczne 
funkcjonuj ce na zasadach spó dzielni socjalnych. Forma ta najbardziej polecana jest na 
obszarach wiejskich w zakresie pozyskiwania biomasy energetycznej dla lokalnych, 
najcz ciej komunalnych ciep owni. Na obszarach wiejskich funkcjonuje liczna grupa 
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ma ych przedsi biorstw komercyjnych zajmuj cych si  produkcj  drewna kominkowego, 
produkcj  brykietów, sprzeda  zr bków pozyskiwanych w lasach i plantacjach 
dedykowanych. Dzia alno  ta mo e by  kompleksowo prowadzona przez spó dzielnie 
energetyczne. Przy w a ciwej organizacji by yby one w stanie zagwarantowa  ca oroczne 
zatrudnienie tej cz ci ludno ci wiejskiej, która z powodu niskich kwalifikacji nie radzi 
sobie na rynku pracy. Dla zapewnienia ci g o ci zatrudnienia i róde  dochodów powinny 
one zajmowa  si  pozyskaniem biomasy w ramach prac piel gnacyjnych w przydro nych 
zalesieniach i parkach komunalnych, zbioru trawy z terenów rekreacyjnych, komunalnych 
i jej sprzeda y jako surowca lokalnym biogazowniom. W sezonie zimowym podstawow  
dzia alno ci  powinno by  wytwarzanie brykietów, peletów i konfekcjonowanego drewna 
kominkowego. Kolejn  cie k  rozwojow  spó dzielni energetycznych powinna by  
lokalna konsolidacja prosumentów w grupy wyst puj ce jako jednolity podmiot w stosunku 
do znacznie silniejszego na rynku operatora odbioru energii. Ostatni  form  powinny by  
klastry energii o zasi gu regionalnym, które powinny zajmowa  si  opracowywaniem 
i wdra aniem planów rozwoju energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej z wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwi za  dla osi gania wysokiej efektywno ci ekonomicznej, 
energetycznej oraz jak najwy szych efektów ochrony rodowiska. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz do wiadcze  i dzia a  podejmowanych 
w Polsce i Niemczech mo na stwierdzi , e czynnikami rozwoju spó dzielni 
energetycznych i klastrów s : 

- stabilne i spójne ustawodawstwo, 
- proste i przejrzyste procedury administracyjne, 
- d ugoletnie taryfy gwarantowane, zawarte w umowach na sprzeda  wytworzonej 

energii, 
- ograniczenie odpowiedzialno ci finansowej cz onków do wysoko ci wniesionego 

udzia u, 
- zapewnienie realnego wp ywu cz onków spó dzielni na jej funkcjonowanie, 
- wsparcie inwestycyjne, 
- wysoka wiadomo  ekologiczna. 
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