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AGENDA



Podmiotowość prawna

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA KLASTER ENERGII

Posiada osobowość prawną. Nie posiada osobowości prawnej.

Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Koordynator klastra reprezentuje klaster na zewnątrz 
w stosunkach prawnych np. poprzez zawieranie umów 

w imieniu klastra. 



Przedmiot działalności

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA KLASTER ENERGII

Stosunkowo wąski przedmiot działalności. Szeroki przedmiot działalności.

Wytwarzanie oraz równoważenie zapotrzebowania 
energii elektrycznej, biogazu lub ciepła wyłącznie na 
potrzeby własne spółdzielni energetycznej oraz jej 

członków.

Zakres funkcjonowania klastrów obejmuje m.in. 
wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwa 

konwencjonalne lub OZE, dystrybucję energii 

elektrycznej lub ciepła, magazynowanie energii lub jej 

nośników, czy sprzedaż energii lub paliw gazowych 

odbiorcom końcowym.



Terytorialność

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA KLASTER ENERGII

Wymóg lokalizacji spółdzielni na terenach do 3 gmin 

wiejskich lub miejsko-wiejskich, które bezpośrednio 
ze sobą sąsiadują.

Obszar działania klastra nie może przekraczać granic 
jednego powiatu lub 5 gmin. 

Spółdzielnia działa na obszarze jednego operatora 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

sieci dystrybucyjnej gazowej lub ciepłowniczej. 

Działalność klastra nie musi być prowadzona na 
obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, sieci dystrybucyjnej gazowej 

lub ciepłowniczej.



Uczestnictwo

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA KLASTER ENERGII

Spółdzielnia zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, w 
tym jednostki samorządu terytorialnego.

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem, 

w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne i osoby 
prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, a 

także jednostki naukowe i instytuty badawcze.
Posiada do 1000 członków. Brak ograniczeń co do liczby stron porozumienia 

klastrowego (umowy klastrowej).

Liczba założycieli spółdzielni (a tym samym minimalna 
liczba członków spółdzielni) musi wynosić:
• co najmniej 10 osób fizycznych lub

• co najmniej 3 osoby prawne (w tym JST) lub

• co najmniej 5 osób fizycznych (w przypadku 

spółdzielni produkcji rolnej).

Umowa klastrowa musi wskazywać koordynatora 

klastra, którym może być powołana w tym celu 
spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w 

porozumieniu (umowie) dowolny członek klastra.



Systemy wsparcia

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA KLASTER ENERGII

Tzw. system opustów – spółdzielnia może rozliczać się 
z energii wprowadzanej i pobieranej z sieci na zasadzie 

opustów w stosunku ilościowym 1:0,6.

Brak systemu wsparcia dedykowanego klastrom.

Zwolnienia z niektórych opłat - wobec spółdzielni i jej 
członków nie nalicza się i nie pobiera podatku 
akcyzowego (jeżeli łączna moc zainstalowana 

elektryczna wszystkich instalacji OZE spółdzielni nie 
przekracza 1 MW) oraz opłat dystrybucyjnych 

zmiennych, opłaty OZE, opłaty mocowej oraz opłaty 
kogeneracyjnej. 

Możliwość uzyskania pomocy inwestycyjnej w formie 

dofinansowania np. w ramach programu Nowa 

Energia realizowanego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.



PYTANIA UCZESTNIKÓW



Pytania

1. Czy spółka, która ma być koordynatorem klastra, a zarazem być członkiem tegoż klastra, powinna mieć swoją 
siedzibę na terenie obowiązywania klastra?

2. W naszym przypadku spółka swoją siedzibę posiada w Krakowie, w porozumieniu jest wspomniane o spółce córce, 
czy w taki wypadku spółka córka powinna mieć siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego?

3. Jeżeli tak, to czy należy o tym wspomnieć w porozumieniu? Czy lepiej od razu jako członka wpisać spółkę córkę z 
siedzibą na terenie klastra?

4. Koordynator to firma specjalizująca się w  doradztwie technicznym, projektowym, dotacyjnym/finansowym i 
zarządczym projektów z zakresu OZE oraz efektywności energetycznej, czy ten zakres funkcjonowania nie koliduje 
z interesami klastra? Czy będąc w klastrze energii możemy przystąpić do spółdzielni energetycznej? Czy te dwie 
działalności w pewnym zakresie nie nakładają się, co może powodować konflikty. 

5. Czy jest możliwa darowizna nadwyżek energii?

6. Przykładowo mamy klaster, członkami są spółki miejskie oraz gmina; jeżeli jedna ze spółek wybuduje farmę pv o 
mocy do 1 MW czy będzie możliwa sprzedaż energii do szkół lub innych jednostek miejskich bez PZP? (dana 
jednostka może zostać członkiem klastra). Temat był poruszany na ostatnim wykładzie, pytanie czy jest możliwe w 
obecnym stanie prawnym, będzie możliwe po wprowadzeniu zmian czy są takie zmiany planowane, lub czy jest to 
możliwe obecnie ale przy zastosowaniu pewnych “obejść” w granicach prawa.




