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Energetyka rozproszona  
- jako element sektora energetycznego w Polsce  
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cywilnoprawne porozumienie,  

•w skład którego mogą wchodzić: 

•osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze jednostki samorządu terytorialnego,  

dotyczące 

•wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania,  

•dystrybucji lub 

•obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub 

•z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,  

obszar działania 

• jeden powiat lub 5 gmin  

klaster energii reprezentuje koordynator,  którym jest powołana w tym celu:  

•spółdzielnia,  

•stowarzyszenie,  

• fundacja 

• lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii. 

Klaster energii – definicja  



Rozwój energetyki rozproszonej  

Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego  

Zapewnienie efektywności ekonomicznej, przyjaźnie dla środowiska 

Tworzenie optymalnych warunków umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii  

Uwzględnienie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej  

Klaster energii – główny cel  



Klaster energii – elastyczna formuła   

• Ciągłość dostaw energii 
elektrycznej  

• Zanieczyszczenia  

• Zagospodarowanie 
odpadów  

• Zapewnienie prosperity  

Lokalne wyzwania  Lokalne wyzwania  

• Prosumenci  

• Klastry energii  

• Aktywni użytkownicy  

• Efektywne systemy 
ciepłownicze  

Efektywna 
współpraca lokalnej 

społeczności  

Efektywna 
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społeczności  
• Elastyczność w tworzeniu 

rozwiązań dostosowanych 
do lokalnych potrzeb i 
możliwości 

• Minimalizacja ograniczeń 
administracyjnych 

Najlepsze rozwiązania  Najlepsze rozwiązania  



Za to co zyskuje w efekcie działań klastra 
płaci zainteresowany (również 

pośrednio)  

Za to co zyskuje w efekcie działań klastra 
płaci zainteresowany (również 

pośrednio)  

Każdy kto wnosi do klastra wartość 
dodaną jest za to wynagradzany 

Każdy kto wnosi do klastra wartość 
dodaną jest za to wynagradzany 

Reguły wartości w klastrach energii 

* Zarówno płatność, jak i wynagrodzenie może mieć charakter pieniężny, 
jak i niepieniężny oraz być realizowana jako efekt pewnego łańcucha. 



115 zgłoszeń w konkursie z 15 województw   

70 wniosków z 14 województw, które przeszły pozytywną ocenę 
formalną  

9 maja 2018 – ogłoszenie wyników  w Konkursie 33 Certyfikaty 
Pilotażowego Klastra Energii 

kolejny konkurs na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii  do 
końca maja br.  

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii  
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Promocja dobrych 
praktyk w ramach 
klastrów energii  
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strategii klastra  
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Konkurs na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii  
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