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PRZEDMOWA

Energetyka obywatelska, obecna w innych krajach Unii Europejskiej, 
budzi się w Polsce. Czym są spółdzielnie energetyczne, kto w nich party-
cypuje i komu się to opłaca?

Przed Wami odpowiedzi na pytania odnoszące się do wspólnotowości 
energetycznej. Stowarzyszenie BoMiasto prezentuje raport „Spółdziel-
nie energetyczne w Polsce: społeczne uwarunkowania ich powstawa-
nia” autorstwa dr. Łukasza Trembaczowskiego z Uniwersytetu Śląskiego 
i dr Justyny Orłowskiej. Badanie wyjaśnia, jak działają spółdzielnie ener-
getyczne w Polsce i za granicą, wskazuje na największe trudności z jakimi 
borykają się prosumenci oraz jaka przyszłość czeka ten rodzaj wspólnoto-
wości w naszym kraju.

Jeżeli chcecie partycypować w energetyce obywatelskiej, znajdziecie tu 
również odpowiedź na pytanie, jak zacząć i założyć spółdzielnię energe-
tyczną.

Polecamy niniejszą publikację wszystkim, którzy podobnie jak my, człon-
kowie Stowarzyszenia BoMiasto, chcą lepszej, lokalnej i zielonej energii.

Patryk Białas
Prezes Stowarzyszenia BoMiasto
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WSTĘP

W ostatnich latach dużo mówi się o tym, że „zielona transformacja” czy 
„transformacja energetyczna” musi być sprawiedliwa. Chodzi przede 
wszystkim o to, żeby likwidacje wysokoemisyjnych zakładów przemysło-
wych lub ich całkowite likwidacje nie wiązały się z gwałtownym wzro-
stem bezrobocia, czy pauperyzacją związanych z wydobyciem węgla 
grup społecznych. Jednym z warunków koniecznych dla przeprowadze-
nia transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy jest angażowa-
nie w procesy przekształceniowe, planowanie i przebudowy regionalnych 
gospodarek na bardziej zrównoważone interesariuszy z danych regionów 
i lokalne społeczności. Regionem, który znajduje się w centrum tej debaty 
ze względu na dużą liczbę wysokoemisyjnych zakładów przemysłowych 
jest województwo śląskie, ale w transformację powinna być zaangażo-
wana cała Polska.
 
Transformacja energetyczna ma społeczny wymiar jeszcze w innym zna-
czeniu. Wymaga współpracy, podejmowania wyzwań na niespotykaną 
dotąd skalę, często kompromisów, ryzyka w imię dobra wspólnego. Spo-
sób w jaki korzystamy z zasobów Ziemi do produkcji energii, uniemożliwi 
zdrowe i dostatnie funkcjonowanie przyszłym pokoleniom. Zmiana para-
dygmatu gospodarczego leży w centrum obniżenia emisji gazów cieplar-
nianych i ścieżki do lepszej jakości życia. Przełom, który musi się dokonać 
w najbliższych dekadach wymaga zatem wzajemnego zaufania i dojrza-
łego społeczeństwa obywatelskiego.
 
Przykładem działania wspólnotowego, które ma pozytywne skutki dla 
klimatu jest budząca się w Polsce energetyka obywatelska. Jak piszą 
działacze ruchu „Więcej niż Energia” promującego tę ścieżkę wspierania 
transformacji energetycznej „energetyka obywatelska to wielka szansa 
dla polskiej gospodarki – jej rozwój przyczyni się do stworzenia setek 
tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacje. To 
także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, dzięki ograni-
czeniu zależności od dostaw surowców energetycznych zza granicy.” 
 
Energetyka obywatelska jest jednym z elementów, które pozwalają na 
przeformułowanie funkcjonującego paradygmatu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zwróceniu się ku zasobom danego regionu i lokalnej spo-
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łeczności. Stopniowe uniezależnianie się od wielkoskalowego systemu 
energetycznego i inwestowanie w odnawialne źródła energii daje szansę 
na lepsze środowisko, oszczędność i niezależność od wzrostu cen.

Jedną z form energetyki obywatelskiej są spółdzielnie energetyczne któ-
rym poświęcony jest ten raport. Zjawisko jest wciąż nowe na gruncie 
polskim, dlatego znaczną część procesu badawczego zajęło samo szu-
kanie istniejących spółdzielni. Choć zainteresowanychpomysłem na taką 
formułę gospodarowania energią jest coraz więcej gmin, te, którym ideę 
udaje się przekuć w konkret, jest na razie zaledwie kilka. W tym rapor-
cie skupiliśmy się na opisaniu kontekstu i warunków powstania trzech 
przypadków: „Słoneczny Serock” w woj. mazowieckim, Spółdzielni Ener-
getycznej Ziemi Chełmskiej i zlokalizowanej w woj. śląskim spółdzielni 

„Nasza Energia”.
 
Twórcy wszystkich trzech zbadanych spółdzielni imponują zapałem, 
świetnym przygotowaniem i wiarą, że uda się zrealizować zamierzone 
cele, mimo przeciwności. Mają również poczucie przecierania szlaków, 
nie obawiają się ryzyka, bo są silnie przekonani co do zasadności swojej 
inwestycji, nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim czasu i wysiłku. Naj-
lepszym sprawdzianem, czy dobrze dziś zdecydowali, będą kolejne zimy, 
które – ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku surowców, mogą 
wiele rodzin zepchnąć w kryzys ubóstwa energetycznego. Jeśli działal-
ność już istniejących i powstających dziś spółdzielni zostanie pozytywnie 
zweryfikowana przez kolejne miesiące, będą mogły stać się modelem do 
naśladowania przez gminy aspirujące do podobnych rozwiązań
 

METODOLOGIA

Badania z założenia miały stanowić ogólną diagnozę sytuacji w obszarze 
energetyki obywatelskiej w Polsce ze szczególnym odniesieniem 
do spółdzielni energetycznych. Temat jest dość szeroki i jeszcze 
nie rozpoznany empirycznie na dużą skalę, dlatego badania miały 
charakter eksploracyjny. Po wstępnym rozpoznaniu, planowano 
przeprowadzenie dogłębnego studium przypadku jednej z najbardziej 
zaawansowanych spółdzielni energetycznej w Polsce. Planowaliśmy 
analizę dostępnej dokumentacji spółdzielni, wywiady pogłębione z jej 
liderami, „szeregowymi członkami”, a także obserwację uczestniczącą 
poprzez zapisanie się do spółdzielni i uczestniczenie w jej spotkaniach. 
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Wraz z postępem badania takie podejście okazało się nie optymalne 
z dwóch względów. Kontakt ze spółdzielnią, mimo podejmowanych 
prób był bardzo utrudniony. Jak się później okazało, mogło to wynikać 
z przeciążenia lidera wspólnoty obowiązkami i słabego wsparcia ze 
strony pozostałych jej członków. Badacze odnieśli też wrażenie, że presja 
jaka ciąży na pierwszych powstających w Polsce tego typu wspólnotach 
mogła spowodować niechęć do ujawniania informacji dotyczących 
jej pracy „od kuchni”. Mogła tutaj zadziałać chęć zaprezentowania przez 
liderów spółdzielni „gotowego produktu” w późniejszym, nieokreślonym 
terminie, który nie mieścił się w terminarzu tego badania.
 
Jednocześnie, wraz z rozmowami z kolejnymi informatorami i pogłębio-
nym przeglądem dostępnej wiedzy, udało się namierzyć kolejne spół-
dzielnie z różnych regionów Polski. Ciekawym podejściem okazało się 
więc porównanie kontekstów i warunków, w jakich te pionierskie wspól-
noty energetyczne powstają. Ostatecznie, zdecydowaliśmy się na zbada-
nie i opis trzech spółdzielni z różnych regionów Polski:

1. Słoneczny Serock, woj. mazowieckie
2. Spółdzielnia Energetyczna Ziemi Chełmskiej, woj. lubelskie
3. Nasza Energia, woj. śląskie

 
Studium przypadku każdej ze spółdzielni polegało na a) przeglądzie 
dostępnych w internecie informacji na jej temat, b) wywiadzie z liderem 
spółdzielni (nie zawsze był nim prezes spółdzielni), c) rozmowie z „szere-
gowym członkiem” wspólnoty. Poza opisem aktualnych działań, genezy, 
planów czy napotykanych trudności istniejących spółdzielni, przeprowa-
dzono wywiady eksperckie, które dostarczyły dodatkowej wiedzy i spoj-
rzenia „z boku” na temat rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce.
 
Dobór rozmówców, zarówno w przypadku ekspertów, jak i członków 
spółdzielni odbywał się na zasadzie „kuli śnieżnej”. Zidentyfikowani 
eksperci, przekierowywali do innych, którzy ich zdaniem, mogli najlepiej 
przyczynić się do postępu badania. Z kolei, liderzy spółdzielni, których dane 
dostępne są w KRS pełnili funkcję „odźwiernych” i przedstawiali badaczom 
kolejnych rozmówców. W sumie, w dniach 9 września-12 października 
2022 - przeprowadzono 13 wywiadów trwających po kilkadziesiąt minut. 
Wywiady odbywały się według ramowego scenariusza, różniąc się jedną 
z części, w zależności od tego, czy były przeprowadzane z ekspertem czy 
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członkiem spółdzielni. 12 spośród 13 wywiadów odbyły się online lub przez 
telefon. Jeden, został przeprowadzony osobiście ze względu na preferencje 
rozmówcy.
Na potrzeby tego badania, przeprowadzono wywiady pogłębione z nastę-
pującymi spółdzielcami:

1. Jakub Szymański - prezes spółdzielni „Słoneczny Serock”
2. Rafał Szymański - członek spółdzielni „Słoneczny Serock”
3.  Mateusz Berger - główny konsultant „Spółdzielnia Energe-

tycznej Ziemi Chełmskiej”  
4.  Pragnący zachować anonimowość Członek „Spółdzielnia 

Energetyczna Ziemi Chełmskiej” 
5.  Janusz Buda – jeden liderów spółdzielni „Nasza Energia 

Mszana”
6.  Robert Szymański – członek spółdzielni „Nasza Energia 

Mszana”
 
Dodatkowo, wywiady zostały przeprowadzone z następującymi ekspertami:

7. Zuzanna Sasiak – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
8. Andrzej Szablewski – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
9.  Tomasz Drzał - Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów 

 Energii
10. Kamil Szewczyk - ekspert, aktywista, BoMiasto
11.  Ryszard Rabiega - konsultant spółdzielni energetycznych, 

BioPower
12. Michał Chwastek – zastępca burmistrza gminy Słomniki
13. Rafał Krenz – CoopTech Hub

 
Wszystkie rozmowy zostały za zgodą rozmówców nagrane. Warto zazna-
czyć, że wymienione spółdzielnie mogą nie wyczerpywać listy istnieją-
cych spółdzielni. Do tych udało się dotrzeć w założonym harmonogramie 
badania. Podczas wywiadów pojawiały się sugestie dotyczące innych 
regionów i gmin, które chciałyby założyć spółdzielnie energetyczne, nie 
padły natomiast konkretne nazwy. Ponadto, jeden z rozmówców, który 
doradza nowopowstającym wspólnotom energetycznym, nie mógł uja-
nić nazw swoich klientów.
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DEFINICJE I POJĘCIA

Temat energetyki obywatelskiej nie jest nowy, ale dyskusja wokół niej 
nabrała dynamiki od pojawienia się spółdzielni energetycznych jako poję-
cia w nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. ustawie o odnawialnych źródłach 
energii (tzw. ustawa o OZE). Podczas badań, dość wyraźnie zauważono 
również brak uwspólnionych definicji i naprzemiennego używania nie-
których pojęć w języku potocznym, mimo odmiennych znaczeń. Dotyczy
to w szczególności „klastra energii” i „spółdzielni energetycznej”, a także 
„energetyki obywatelskiej” i „energetyki rozproszonej”. W wywiadach 
„spółdzielnia” częściej kojarzyła się z inicjatywą oddolną, społeczną, a „kla-
ster” nosi znamiona komercyjnych założeń. W rzeczywistości ustawowe 
różnice są nieco inne, ale pomyłki znaczeniowe są w pełni zrozumiałe 
w świetle stosunkowej nowości omawianych zjawisk. Poniżej postaramy 
się uporządkować wiedzę i pojęcia.
 
Energetyka obywatelska
 
To takie podejście do produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii, w któ-
rym system opiera się na uczestnictwie osób prywatnych, organizacji, 
instytucji i firm spoza sektora energetycznego. Produkcja energii elek-
trycznej i ciepła jest tu lokalna, małoskalowa i zakłada wykorzystanie źró-
deł odnawialnych i rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną. 
Ma być z założenia „alternatywą dla scentralizowanego i zdominowanego 
przez wielkie spółki systemu energetycznego” (CEE Bankwatch Network, 
2015). Energetyka obywatelska opiera się na energetyce prosumenckiej 
i rozproszonej.
 
Energetyka rozproszona
 
Alternatywne podejście w produkcji energii elektrycznej, w którym klu-
czową rolę odkrywają niewielkie, lokalne jednostki produkcyjne, bazu-
jące zazwyczaj na odnawialnych źródłach energii. Ich podstawowym 
celem jest zapewnienie usług energetyczne w całym kraju w równo-
miernym stopniu adekwatnie do potrzeb. Jan Popczyk w swojej książce 
na ten temat podkreśla wartość tego rozwiązania w obliczu pojawiają-
cych się awarii sieciowych, powodujących przerwy w dostawach prądu, 
a także niewystarczającej przepustowości istniejących sieci przesyłowych  
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(Popczyk 2011). Na dzień 30 czerwca 2022 r. funkcjonowało w Polsce 1 121 
375 mikro-instalacji podłączonych do sieci o łącznej mocy ponad 8,35 GW, 
co stanowiło odpowiednio wzrost o prawie 31% i 38% względem końca 
2021 r. (PTPiREE).
 
Energetyka prosumencka
 
Jest to taki model działania rynku energetycznego, w którym odbiorcy 
energii, są jednocześnie producentami ciepła lub energii elektrycznej (są 
tym samym tzw. prosumentami: producentami i konsumentami). Trady-
cyjnie, system energetyczny jest scentralizowany z kilkoma potężnymi 
źródłami energii, która jest transportowana na duże odległości przez sieci 
przesyłowe i dystrybucyjne. Energetykę prosumencką tworzą mikro-pro-
ducenci w instalacjach o małej mocy, które działają przede wszystkim dla
zaspokojenia własnych potrzeb, a nadwyżki mogą sprzedawać (ale zaro-
bek nie jest ich głównym celem). Energetyka prosumencka opiera się na 
małoskalowych instalacjach OZE, np. małe turbiny wiatrowe, panele foto-
woltaiczne czy przydomowe biogazownie (Instytut na Rzecz Ekorozwoju 
2019; Federacja Konsumentów).
 
Spółdzielnia energetyczna
 
Spółdzielnia energetyczna oznacza spółdzielnię, której przedmiotem 
działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, 
w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebo-
wania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby 
własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefi-
niowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napię-
ciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, 
lub sieci ciepłowniczej.
 
Innymi słowami, jest to grupa ludzi, która decyduje się na wspólną pro-
dukcję energii ze źródeł odnawialnych na własny użytek, ale i nadwyżek 
– na sprzedaż. Członkowie spółdzielni stają się jednocześnie inwestorami we 
wspólną instalację, która powstanie na potrzeby spółdzielni. Możliwe jest też 
przyłączenie do spółdzielni indywidualnej, przydomowej instalacji z OZE.
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Rysunek 1: Jak działa spółdzielnia energetyczna
Źródło: Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Klaster energii
 
Klaster energii jest to porozumienie działających lokalnie podmiotów, 
które zajmują się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprze-
dażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w trans-
porcie oraz paliw. Z perspektywy Krajowego Systemu Energetycznego, 
klastry energii są ograniczonymi obszarami, dążącymi do samobilanso-
wania (Krajowa Izba Klastrów Energii). Wobec klastrów nie istnieje wymó 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
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kryterium spółdzielnia 
energetyczna

klaster 
energetyczny

Osobowość prawna Posiada osobowość 
prawną

Nie posiada 
osobowości prawnej

Przedmiot działalności Wytwarzanie oraz równo-
ważenie zapotrzebowania 
na energię elektryczną, 
biogazu lub ciepła
wyłącznie na potrzeby 
własne spółdzielni oraz jej 
członków

M.in. wytwarzanie energii
elektrycznej w oparciu 
o paliwa konwencjonalne 
lub OZE, dystrybucję ener-
gii elektrycznej lub ciepła, 
magazynowanie energii
lub jej nośników, czy 
sprzedaż energii lub paliw 
gazowych odbiorcom koń-
cowym

Aspekt terytorialny Do 3 gmin wiejskich lub 
wiejskomiejskich, które 
bezpośrednio ze sobą 
sąsiadują

Do 5 gmin lub 1 powiat

Liczba członków Posiada do max. 999 
członków Liczba założycieli: 
minimum 10 osób
fizycznych lub minimum 
3 osoby prawne

Brak ograniczeń

 

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE
W POLSCE

Spółdzielnia energetyczna została do polskiego prawa wprowadzona 
w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 
2016 r., zwanej ustawą o OZE (Art. 2, pkt. 33a). Rozwiązanie, jakim są spół-
dzielnie energetyczne, stanowiło odpowiedź na konieczność wypełnie-
nia dyrektyw UE w zakresie obywatelskich społeczności energetycznych 
i rozwoju OZE (warto przypomnieć konieczność spełnienia odpowiedniego 
udziału OZE w miksie energetycznym, który dla Polski wynosił 15%). 
Przywołana ustawa określa spółdzielnię energetyczną jako jednostkę 
o osobowości prawnej zdefiniowanej w ustawie o Prawie Spółdzielczym  
z września 1982 r. lub ustawie z października 2019 r. dotyczącej spółdzielni rolniczych.
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Polski ustawodawca, regulując działalność spółdzielni energetycznych, 
wprowadził kilka wymogów, które muszą zostać spełnione. Zgodnie 
z zapisami ustawowymi, spółdzielnie mogą powstawać w gminie wiej-
skiej i miejsko-wiejskiej (lub trzech sąsiadującyc ze sobą gminach tego 
rodzaju). Działalność spółdzielni została określona jako wytwarzanie za 
pomocą OZE energii elektrycznej, ciepła i gazu (z biogazowni) i równo-
ważeniu zapotrzebowania w ramach członków spółdzielni. Jednocześnie 
wprowadzony został wymóg pokrycia przez OZE co najmniej 70% rocz-
nego zapotrzebowania na energię (lub ciepło). Wielkość instalacji ogra-
niczona jest do 10MW w przypadku produkcji energii elektrycznej, 30MW 
w przypadku generacji ciepła i 40 mln m3 w przypadku biogazu. Liczba 
członków spółdzielni została ograniczona do tysiąca osób.
 
Zgodnie z zapisami ustawy, pozycja wszystkich członków spółdzielni jest 
taka sama, a głosy uczestników spółdzielni są równoważne, niezależnie 
od wielkości udziału. Zapis taki czyni spółdzielnie energetyczne niehierar-
chicznymi i zapobiega koncentracji udziałów przez dominującego członka. 
Ponadto, spółdzielnie energetyczne mogą liczyć na zwolnienie z opłat za 
usługę dystrybucji i na rzecz sprzedawcy z tytułu rozliczenia, zwolnienie 
z pobierania opłaty OZE, mocowej i kogeneracyjnej wobec energii wyge-
nerowanej i zużytej przez członków a także zwolnienie z konieczności pozy-
skiwania świadectw pochodzenia oraz zwolnienie z podatku akcyzowego  
(tylko dla instalacji do 1MW).
 
Spółdzielnia energetyczna ma osobowość prawną, a nabywa ją z chwilą 
wpisania do KRS. Gdy spółdzielnia posiada już własną, choćby szczątkowa 
instalację jest również wpisywana do rejestru Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa. Na dzień 24 sierpnia 2022 (bez zmian w dniu publikacji 
raportu) Wykaz spółdzielni energetycznych wskazuje dwa podmioty.
 
„Spółdzielnia Energetyczna Nasza Energia” mogła już wykazać posia-
danie własnej instalacji, ponieważ czterech z piętnastu spółdzielców 
posiada indywidualne instalacje fotowoltaiczne, z których produkuje 
energię. Dwie spółdzielnie, które zostały ujęte w tym badaniu, planują 
budowę wspólnych instalacji wiosną 2023 roku. Wtedy również będą 
mogły uzyskać wpis do rejestru KOWR. Natomiast ze spółdzielnią „Eisall” 
nie udało nam się skontaktować.
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Sposób rozliczania się spółdzielni energetycznej
 
Ponieważ spółdzielnie energetyczne wytwarzają energię ze źródeł odna-
wialnych, ilość wyprodukowanej energii nie zawsze będzie dokładnie taki, 
jakie zapotrzebowanie w danym momencie. Przykładowo, w słoneczne 
dni w instalacji fotowoltaicznej mogą być produkowane nadwyżki, a w 
pochmurne prawdopodobnie pojawią się niedobory. Jednym z proble-
mów z odnawialnymi źródłami energii, na który nie znaleziono jeszcze 
dziś dobrego rozwiązania jest brak możliwości skutecznego magazyno-
wania wyprodukowanej energii, gdy pojawiają się jej nadwyżki (nie jest 
w pełni wykorzystana na bieżące potrzeby). W przypadku spółdzielni 
energetycznych, funkcję takiego „magazynu pełni sieć dystrybucyjna. 
W rzeczywistości, energia ta nie jest magazynowana, tylko wykorzysty-
wana przez innych użytkowników sieci, którzy mają w danym momencie 
większe potrzeby. Przeciętny dom jednorodzinny wykorzystuje na wła-
sne potrzeby zaledwie 20-30% energii ze swojej mikroinstalacji. Działa 
to w dwie strony, tzn. użytkownik – spółdzielca może skorzystać z ener-
gii z sieci, gdy sam nie jest w stanie wyprodukować jej tyle, żeby pokryć 
swoje potrzeby. Trzeba jednak zaznaczyć, że wymiana nie odbywa się w 
stosunku 1:1, a za usługę „magazynowania” trzeba zapłacić. Spółdzielnia i 
operator sieci rozliczają się na podstawie pomiarów rejestrowanych przez 
liczniki zainstalowan u wszystkich spółdzielców. Po zbilansowaniu energii 
wytworzonej przez spółdzielcó do energii pobranej, dane przekazywane 
są przez operatora do sprzedawcy, który rozlicza się ze spółdzielnią w sto-
sunku 1 do 0,6. To rozliczenie finansowe nazwane jest net-metering. Model 
funkcjonowania rozliczeń spółdzielni energetycznych reguluje Rozporzą-
dzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie 
dokonywani rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych 
oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (Dz.U. 2022 poz. 703).
 
Net-metering a net-billing: na czym polega różnica?
 
Są to dwie metody rozliczania wytwórców energii odnawialnej z dystry-
butorem sieci. Net-metering opiera się na podejściu ilościowym i obowią-
zuje on obecnie w rozliczaniu spółdzielni energetycznych z dystrybutorem sieci.
 
Oznacza, że za każdą jednostkę energii przekazaną do sieci, jej wytwórca
może odebrać konkretną jej część w wybranym momencie.
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Net-billing to rozliczenie kwotowe energii, opierające się na aktualnych 
cenach hurtowych. W momencie odbioru energii z sieci płaci się za niego
jak pozostali użytkownicy.  SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE
ZA GRANICĄ

W Europie i na świecie wspólnoty energetyczne mają już swoją trady-
cję sięgającą co najmniej lat 90-tych. Absolutnymi liderami w produkcji 
i konsumpcji energii w Europie w takiej formie są Niemcy, Dania i Holan-
dia. Według badania European Union’s Joint Research Center w 2020 r., 
kraje te mogły się pochwalić odpowiednio 1750, 700 i 500 działającymi 
spółdzielniami energetycznymi. Niedaleko za nimi jest Wielka Brytania, 
w której działa dziś ponad 400 wspólnot energetycznych.
 
Gwałtowny wzrost zainteresowania energetyką obywatelską można też 
zaobserwować we Włoszech. Jak wynika z raportu Legambiente Rene-
wables Communities w 2021 roku było w tym kraju ok. dwudziestu aktyw-
nych lub będących w trakcie aktywowania wspólnot energii odnawialnej, 
rozsianych po całym kraju. W większości przypadków indywidualne insta-
lacje mają moc od 20 do 60 kW. Badanie przeprowadzone przez Politec-
nico di Milano szacuje, że liczba spółdzielni energetycznych będzie we 
Włoszech rosnąć w sposób wykładniczy, przez co do 2025 r. ma ich być aż 
40 000. Mają one obejmować około 1,2 miliona gospodarstw domowych, 
200 000 biur i 10 000 małych i średnich przedsiębiorstw.

•  Na szczególne zainteresowanie zasługuje Energy Commu-
nity z archipelagu Scilly w Wielkiej Brytanii, która ekspery-
mentuje z pozyskiwaniem energii z morza, żeby walczyć 
z ubóstwem energetycznym.

•  Na nowojorskim Brooklynie działa spółdzielnia Energy Com-
munity, która wymienia się energią ze źródeł odnawialnych 
za pośrednictwem aplikacji.
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•  W Australii, działa dziś ok. 100 wspólnot energetycznych, 
a pierwszą z nich była Hepburn Wind, produkująca energię 
od 2011 roku; energia z wytwarzanych przez nią wiatraków 
starcza na zaspokojenie potrzeb ponad 2000 domów jedno-
rodzinnych.

 
Powstawanie i działalność wspólnot energetycznych reguluje unijna dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. 
dyrektywa RED II). Wyraźnie zapisano w niej, jakie są prawa i przywileje 
wspólnot energetycznych w krajach UE. Nie mogą one podlegać nieuzasad-
nionym procedurom, które mogą utrudnić czy spowolnić ich powstawanie. 
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy, spółdzielnie powinny mieć prawo do 
produkcji, zużywania, magazynowania i sprzedaży energii odnawialnej. Musz 
także podlegać sprawiedliwym i transparentnym procedurom i opłatom 
sieciowym, które realnie odzwierciedlają koszty ponoszone przez operato-
rów sieci. Dodatkowo, państwa członkowskie powinny zapewnić powstającym 
i już istniejącym wspólnotom energetycznym narzędzia ułatwiające dostęp do 
finansowania i informacji, jak również wspierać organy publiczne w tworze-
niu i dostępie do społeczności energetycznych działających w oparciu o OZE 
(Więcej niż Energia).

 SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE
W POLSCE – 
STUDIUM PRZYPADKÓW

W badaniu skupiono się na trzech różnych spółdzielniach energetycz-
nych w Polsce. Interesowały nas motywacje członków, sytuacje gmin, 
w których je założono, a takż największe przeszkody, z jakimi się borykają. 
Tylko jedna z opisywanych spółdzielni jest wpisana do rejestru KOWR, 
pozostałe dwie zostały zidentyfikowane przez pogłębion poszukiwania 
w internecie i dzięki wiedzy rozproszonej w środowisku osób zaintereso-
wanych/ włączonych w problematyką wspólnot energetycznych. Każda 
ze spółdzielni znajduje się w innym regionie Polski i ma inny profil gospo-
darczo-społeczny. Mimo to, wszystkie posiadają pewne wspólne cechy, 
które mogły mieć znaczący wpływ na sam fakt ich powstania.
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Założenie i prowadzenie spółdzielni energetycznej wymaga przejścia 
przez procedury biurokratyczne, zgromadzenia obszernej dokumenta-
cji, co wiąże się z koniecznością zaangażowania swojego czasu pro bono. 
Podejmują się więc tego wysiłku osoby wyłącznie silnie zmotywowane 
i głęboko więżące w sens i powodzenie inwestycji. Głównym bodźcem do 
powstania wszystkich trzech spółdzielni była chęć uniezależnienia się od
gwałtownych wzrostów cen energii. Członkami spółdzielni są zarówno 
osoby prywatne, które chciały ograniczyć rachunki za prąd, jak i przedsię-
biorcy, którzy obawiali się, że ich biznesy mogą być poważnie zagrożone 
przez niepewną sytuację na rynku energii. Tym samym „spokój i bezpie-
czeństwo” to główne motywacje założycieli i członków do podjęcia trudu 
utworzenia i utrzymania spółdzielni. Innym powodem, który również
przewijał się w niemal wszystkich wypowiedziach była chęć zatrzymania 
wyprodukowanego lokalnie kapitału na miejscu, w swojej gminie. Prze-
konanie, że zainwestowane praca i pieniądze będą miały bezpośrednie 
przełożenie na jakość życia samych mieszkańców i lokalnej społeczności 
był dla naszych rozmówców bardzo ważny. Mimo, że założenie własnej 
spółdzielni jest w dzisiejszych warunkach w Polsce zaledwie krokiem 
do uniezależnienia się od zcentralizowanego systemu energetycznego, 
możliwość samodzielnego gospodarowania energią zdaje się przynosić 
dużą satysfakcję.
 
Podczas rozmów ze spółdzielcami bardzo wyraźnie przebijała wiara 
w sens podjętego przedsięwzięcia, a także poczucie bycia pionierami 
przełomowego rozwiązania, jakim jest energetyka obywatelska. Wszy-
scy mieli poczucie uczestniczenia w nowatorskim przedsięwzięciu, prze-
cierania szlaków, być może stawania się modelem do naśladowania dla 
innych.
 
Co zaskakujące, nie pojawiały się w ogóle obawy związane z ryzykowno-
ścią podjętych inwestycji, czy scenariusze zakładające niepowodzenie. 
Panuje przekonanie, że takie podejście do produkcji i konsumpcji energii 
jest właściwie jedynym możliwym i znajdującym uzasadnienie w dzisiej-
szych czasach rozwiązaniem. Trzeba jedynie pokonać pojawiające się na 
drodze trudności. Jakie to trudności, będzie można przeczytać w dalszej 
części raportu.
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Rysunek 2: Spółdzielnie
energetyczne, które
wzięto pod uwagę
w badaniu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Słoneczny Serock”, czyli unia personalna społecz-
nośc i samorządu
 
Serock to miasto w województwie mazowieckim zamieszkałe przez 4691 
osób. Ze względu na bliskie położenie ujścia Bugu i Narwi, a także Zalewu 
Zegrzyńskiego, zarówno Serock jak i okoliczne wsie uchodzą za region 
o dużym potencjale rekreacyjnym. W 2021 roku powstała tu jedna z naj-
bardziej rozpoznawanych spółdzielni energetycznych „Słoneczny Serock”. 
Prezesem zarządu jest Jakub Szymański, Kierownik Referat Gospodarki 
Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Gminy Serock. 
Zaangażowanie w powstanie spółdzielni mieszkańca gminy, który jed-
nocześnie pracuje na rzecz gminy zawodowo było jednym z kluczowych 
czynników, które zadecydowały o powodzeniu spółdzielni. Pozwoliło to na 
połączenie interesów mieszkańców i władz samorządów, których wspar-
cie było i jest bardzo istotne. Podstawową motywacją do założenia spół-
dzielni „Słoneczny Serock” było zapewnienia stabilności bezpieczeństwa
energetycznego opartego na odnawialnych źródeł.
 
Żeby za tym iść przemawiały względy praktyczne. Powstanie podmiotu 
na poziomie lokalnym z własnym kapitałem to idealna sytuacja z punktu 
widzenia samorządu.
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Od pomysłu do tego, na jakim etapie spółdzielnia jest dziś prowadziło 
wiele kroków, czy – jak mówi Jakub Szymański puzzli, z których ostatecz-
nie powstanie w pełni działająca spółdzielnia energetyczna. Dużą rolę 
odegrała współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. 
Krzysztofa Żmijewskiego, które wniosło do projektu ekspertyzę i prze-
wodnictwo na początkowym etapie. Na tej podstawie powstały materiały
informacyjne, które następnie zostały rozdystrybuowane pośród miesz-
kańców Serocka i okolicznych wsi. Po kilku spotkaniach o charakterze 
informacyjnym wyłoniła się grupa założycielska spółdzielni złożona z ok. 
30 osób. W 2021 odbyło się oficjalne spotkanie założycielskie, na którym 
ustalono funkcje i konkretne działania. W październiku „Słoneczny Serock” 
został wpisany do KRS.
 
Spółdzielnia ma działać na podstawie wspólnej instalacji wytwórczej, 
dlatego jednym z ważnych elementów układanki było znalezienie odpo-
wiedniego terenu. Gmina zaoferowała grunt, który nadawał się do tego 
idealnie. To składowisko odpadów położone w miejscowości Dębe, nie-
czynne od dekady. Wcześniejsze pomysły na wykorzystanie tego terenu, 
szczególnie propozycja utworzenia kompostowni, budziły kontrowersje 
wśród mieszkańców. Jest to teren zdegradowany, a na byłych wysypi-
skach nie można stawiać obiektów budowlanych przez min. 50 lat. Po 
szeregu kosztownych ekspertyz, potwierdzających bezpieczeństwo insta-
lacji i wykluczających zagrożenie dla środowiska w związku z budową 
takiej elektrowni, udało się pozyskać na to zgodę. Tym samym zostanie 
zagospodarowany teren, który praktycznie nie może zostać wykorzystany 
w inny sposób. Również Operator Systemu Dystrybucyjnego pozytywnie 
zaopiniował ten teren pod kątem wykorzystania go pod planowaną inwe-
stycję.
 
Zdjęcie 1: Zdjęcie satelitarne terenu nieużytku, na którym powstanie 
elektrownia solarna spółdzielni „Słoneczny Serock”
Źródło: Google Maps
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Kolejnym krokiem jest wyłonienie wykonawcy na budowę instalacji. 
W założeniu elektrownia będzie miała potencjał 350 kW, czyli mogłaby 
obsłużyć ok. 120 osób. Dziś zapisanych jest 60 osób jako pełnoprawni 
członkowie, którzy wpłacili wpisowe w wys. 300 zł. Kim są spółdzielcy 

„Słonecznego Serocka”?
 
Na liście członków mamy cały przekrój społeczny: sklepikarzy, właściciela 
przychodni, generalnie właścicieli gospodarstw o zapotrzebowaniu ok. 2 
tys. KW rocznie. Ale mamy też członków z dużo większym apetytem na 
energię – są to przedsiębiorcy o wysokim zużyciu, ale i mieszkańcy, którzy 
nie chcieli lub nie mogli zainstalować fotowoltaiki na własnych działkach.
 
Kolejnych kilkadziesiąt osób znajduje się na liście rezerwowej. Mimo 
chętnych, na razi nie są przyjmowane nowe osoby, ponieważ jest jeszcze 
sporo niewiadomych. Największą będzie dokładna cena udziału w insta-
lacji. Na razie szacowane jest 4000-4500 zł brutto za KW mocy i to będzie 
przeliczane na udziały. Każdy członek spółdzielni wykupuje odpowiednią 
liczbę udziałów na podstawie własnych potrzeb i średniego zużycia energii.

Spółdzielnia jest podmiotem, który daje możliwość skalowania kosztów.
Można więc się przyłączyć, niezależnie od tego, ile energii potrzebuje. 
Przeciętne, średniej wielkości gospodarstwo domowe będzie musiało 
wykupić udziały za ok. min. 15 tys. zł.

 
Gmina jest dość zamożna, więc pieniądze na inwestycję powinny się 
znaleźć. Z drugiej strony, jest też duże oczekiwanie na dofinansowanie 
spółdzielni, np. ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Poza składką członkowską w spółdzielni, docelowy koszt utrzymania 
nie będzie wysoki i wyniesie wg. szacunków ok. 40 zł od przeciętnego 
gospodarstwa domowego. Do tego dojdzie ubezpieczenie i podatek od 
nieruchomości. Wiele kosztów można ograniczyć oferując własną pracę. 
Instalacja ma powstać na początku 2023 roku i dać jak najszybciej szansę 
spółdzielni przetestowania wyjściowych założeń.
 
Spółdzielnia boryka się jednak z niskim zaangażowaniem jej członków 
we wspólne działania. Wobec Zarządu stawiane są wysokie wymaga-
nia, mimo, ze wykonują swoją pracę na rzecz spółdzielni nieodpłatnie. 
Może to wynikać z jednej strony, z tego, że reanimacja idei spółdzielczo-
ści w Polsce wymaga czasu, a dziś nie jest jeszcze w pełni rozumiana. 
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Innym powodem może być pewien dysonans wewnątrz społeczności 
okolicznych gmin. Ponieważ są to rekreacyjne tereny w pobliżu War-
szawy, mieszkańcy dzielą się na dojeżdżających „działkowiczów” i „auto-
chtonów”. Nierzadko ich interesy się różnią.
 
„Nasza Energia”, czyli „od pomysłu do przemysłu”
 
Spółdzielnię „Nasza Energia” zainicjował energiczny duet lokalnych 
przedsiębiorców, zapalonych zwolenników energii odnawialnej. W jej 
powstanie zaangażowały się trzy gminy: Mszana, Godów i Świerklany, do 
rejestracji doszło we wrześniu 2021 roku.
 
Jeden ze spółdzielców opowiedział o trudnej przeszłości gminy. Miały 
tam żyć ze sobą w konflikcie pokolenie przyjezdnych z Jastrzębia Zdroju, 
którzy osiedlili się w Mszanie w latach 60-tych i 70-tych i ówczesnych 
miejscowych. Na porządku dziennym było wzajemne szydzenie z odmien-
nych zwyczajów, często dochodziło do spięć, a nawet bijatyk. Dziś kolejne 
pokolenia są już w pełni zintegrowane i to właśnie one w większości zasi-
lają spółdzielnię osobowo. Warto też dodać, że Mszana to gmina dość 
majętna. Jej mieszkańcy to często byli górnicy, którzy poza wysoką - jak 
na polskie warunki - emeryturą, zdarza się, że mają także kawałek ziemi. 
Często ich dzieci emigrują do Niemiec, przez co starsi mieszkańcy mają 
dostęp do nowinek od zachodnich sąsiadów, gdzie energetyka obywatel-
skie prężnie się rozwija.
 
Jak wyglądało budowanie spółdzielni krok po kroku? Spółdzielcy najpierw 
przygotowali statut, jeden z nich pracował już w spółdzielniach mieszka-
niowych, więc bazował na wcześniejszym doświadczeniu. Powstał regu-
lamin i doszło do zebrania założycieli. Jak deklarują rozmówcy, zasady 
działania spółdzielni są bardzo transparentne, a zakres odpowiedzialno-
ści jest adekwatny do posiadanych udziałów. Zarejestrowano spółdzielnię
w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. W przeciwieństwie do pozostałych 
dwóch, opisywanych tu spółdzielni, „Nasza Energia” będzie bazowała na 
już istniejących indywidualnych instalacjach na domach czterech z jej 
członków (ich moce wynoszą odpowiednio 3 kW, 4 kW oraz 2 x 10 kW.).
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Zaczniemy od mikroinstalacji, każdy buduje na co go stać i podłącza
się do wspólnej sieci; z czasem potencjał będzie wzrastał (…)

 

Takie podejście, tzn. bazowanie na istniejących instalacjach wytwórczych 
pozwala na zgłoszenie spółdzielni do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa i korzystanie z dodatkowych przywilejów. Dodatkowym atutem 
jest też to, że spółdzielcy, którzy już dziś mają instalacje, nie muszą na 
nowo inwestować. Przyłączenie się do przedsięwzięcia nie jest więc dla 
nich żadnym ryzykiem, mogą jedyni lepiej gospodarować produkowaną 
energią. Jeden ze spółdzielców zainwestował ok. 20 tys. zł w panele na 
swoim dachu, przy czym otrzymał 3 tys. dofinansowania. Jego roczne 
rachunki za prąd są na poziomie 200 zł. Tym samym, inwestycja powinna 
się zwrócić w mniej niż dekadę, a do tego dochodzi niezależność od 
rosnących cen prądu.
 
Zaspokajanie potrzeb energetycznych gospodarstw domowych to pod-
stawowy cel spółdzielni, ale jej twórcy myślą długofalowo.

Myślimy, żeby spółdzielców było powyżej kilkuset, myślimy o wykorzy-
staniu nadwyżek energii do chłodni do przechowywania lokalnych prze-
tworów, o wyrobie części do maszyn spawalniczych, tam gdzie duże 
zapotrzebowanie na energię, tam będą nowe pomysły. Może wia traki, 
jak się coś zmieni w ustawie, może biogazownia, może ekologiczna spa-
larnia śmieci zasilana fotowoltaiką.

Takie myślenie wykracza poza możliwości, jakie dziś dają przepisy regu-
lujące działalność społeczności energetycznych. Spółdzielcy są jednak 
nastawieni optymistycznie i mają nadzieję, że prawo będzie im sprzyjać. 
Na razie skupiają się na obecnych wyzwaniach. Obecnie największym jest 
podpisanie umowy z lokalnym dostawcą, co – jak zaznaczają rozmówcy 
nie jest proste.

Największą przeszkodą jest dostawca, bo zwodzi, podaje inne terminy
podpisania umowy, na pewno bronią swoich interesów, bo jak będziemy
gospodarzyć energię, operator, nie będzie dostawał swoich 20%.

 
Rozmówca odnosi się do części energii, która będzie oddawana opera-
torowi sieci w zamian za „magazynowanie” nadwyżek energii. Jego zda-
niem, korporacje energetyczne mogą utrudniać powstawanie spółdzielni, 
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ponieważ mogą obawiać się utraty status monopolistów na rynku. Na 
dopisanie się do spółdzielni czekają kolejni chętni, ale zapisy wstrzymano 
do czasu podpisania umowy z dostawcą energii.
 
Założyciele spółdzielni są bardzo zmotywowani, wykonują wymagającą 
poświęcenia czasu i wysiłku pracę pro bono. Są spirytus movens spół-
dzielni. Spotykają się z ludźmi, sąsiadami i opowiadają o zasadach funk-
cjonowania spółdzielni energetycznej. Zwracają też uwagę na dobrą 
współpracę z samorządem, który tę działalność ułatwia. Jak wynika 
z wywiadów w okolicznych gminach rośnie też świadomość ekologiczna. 
Inwestycja czasu i energii w energetykę obywatelską jest motywowana 
przede wszystkim chęcią uniezależnienia się od wahań cen prądu, ale 
jakość powietrza jest również ważna.
 
„Spółdzielnia Energetyczna Ziemi Chełmskiej”
 
Ta spółdzielnia jest przykładem efektywnej współpracy między eksper-
tami z poza regionu a samorządem i lokalną społecznością. Prezes spół-
dzielni pochodzi z okolic Chełma, ale na co dzień mieszka w Krakowie, 
podczas gdy jej główny konsultant jest z Warszawy. Jak zrodził się pomysł 
na założenie spółdzielni? Zajmujący się infrastrukturą energetyczną 
ekspert nawiązał relację z samorządowcami z różnych regionów Polski 
za pośrednictwem Szkoły Głównej Handlowej, która prowadziła studia 
dedykowane dla tej grupy. Wkrótce został on poproszony o rozpisanie 
planów gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Białopole, która postano-
wiła wcielić w życie idee energetyki obywatelskiej. Wkrótce później zało-
żyła spółdzielnię energetyczną wraz z gminami Dorohusk i Żmudź. Dziś 
zapisanych jest do niej już ponad stu członków, większość to rolnicy, któ-
rym w ostatnim czasie gwałtownie wzrosły koszty działalności rolniczej, 
dlatego zaczęli szukać nowych rozwiązań. Jeden z rozmówców w nastę-
pujący sposób tłumaczy, jak inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na ceny 
energii na lokalnych przedsiębiorców.

Im też jest taniej kupić węgiel z Kazachstanu, więc jak zamknęli granicę,
to energia o wiele więcej… to jest blokowane przez URE dla przeciętnego
Kowalskiego, ale dla przedsiębiorców te ceny są bardzo wysokie.

 
Im też jest taniej kupić węgiel z Kazachstanu, więc jak zamknęli granicę, 
to energia o wiele więcej… to jest blokowane przez URE dla przeciętnego 
Kowalskiego, ale dla przedsiębiorców te ceny są bardzo wysokie.
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Zdaniem liderów spółdzielni, kluczową rolę w jej powstaniu odegrał 
lokalny samorząd, ale jej powstanie nie byłoby możliwe bez otwartych 
i proaktywnych mieszkańców. Ja wynika z wywiadów, Białopole jest jedną 
z gmin wiejskich najsilniej popierających Unię Europejską w Polsce, co 
jest rzadziej spotykane tak blisko wschodniej granicy Polski.
 
Obecnie spółdzielnia jest w trakcie występowania o pozwolenie na 
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW. Ma ona powstać na tere-
nie nieużytku w miejscowości Buśno w gminie Białopole, który gmina 
wydzierżawiła spółdzielni na preferencyjnych warunkach. Wydano już 
decyzję środowiskową przygotowywane są dokumenty do pozyskania 
warunków przyłączeniowych. W kolejnym etapie ma zostać wykonany 
projekt, pozyskane pozwolenie na budowę, a jej otwarcie zaplanowano 
na marzec 2023.

PRZEPIS NA SPÓŁDZIELNIĘ
ENERGETYCZNĄ

Jeśli chcielibyśmy pokusić się o przepis na spółdzielnię energetyczną na 
podstawie badania tych już istniejących, niezbędnych jest kilka skład-
ników. Siłą napędową każdej spółdzielni są lokalni liderzy, wierzący 
w ideę energetyki obywatelskiej. We wszystkich zbadanych przypadkach 
zadziałały przedsiębiorcze duety. W dwóch przypadkach, były to osoby 
wywodzące się z lokalnej społeczności gmin, na terenie których powstały 
spółdzielnie. W przypadku jednej – eksperci z zewnątrz, którzy uzyskali 
zaproszenie od władz samorządowych do prowadzenia procesu.

To nie jest czarna magia, jeśli tylko znajdzie się osoba z energią, która 
będzie gotowa poświęcić trochę swojego czasu. to można to (spółdziel-
nię energetyczną) zorganizować.

 
Na pewno przydatnym, choć nie niezbędnym warunkiem, jest, żeby 
liderzy spółdzielni były osobami, które posiadają pewną wiedzę techniczną 
z zakresu funkcjonowania rynku energii. Tak było w przypadku spółdzielni, która 
skorzystała z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych. Pozostali liderzy 
posiadali wykształcenie pokrewne lub byli pasjonatami rozwiązań jakie 
oferują odnawialne źródła energii, przy wykształceniu w innym kierunku.
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Jeszcze innym ważnym warunkiem, który został spełniony przy powstawa-
niu omawianych spółdzielni jest dobra współpraca z lokalnym samorządem. 
Inicjatywa na założenie wspólnoty nie musi wyjść od lokalnych władz, ale na 
pewno muszą tej idei sprzyjać i widzieć ją jako pozytywne rozwiązanie dla 
gminy. Realnym przykładem wsparcia spółdzielców ze strony władz samo-
rządowych jest pomoc w znalezieniu odpowiedniego terenu pod instalację 
czy wręcz udostępnienie go. Interesy władz lokalnych i mieszkańców są tu 
spójne, wspólnoty energetyczne zabezpieczają gminę pod kątem energe-
tycznym, pozwalają na produkcje energii, zachowując środowisko, a w przy-
szłości – nadwyżki kapitału mogą pozwalać rozwijać lokalną przedsiębiorczość.
 

NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI,
Z JAKIMI BORYKAJĄ SIĘ DZIŚ
SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE
W POLSCE

Największe problemy, z jakimi mierzą się dziś osoby prowadzące spół-
dzielnie energetyczne lub planujący ich założenie można podzielić na 
dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich to czynniki, które można okre-
ślić jako zewnętrzne, dotyczące prawodawstwa, ograniczeń w finansowa-
niu i trudności w kontaktach z dostawcami energii. Drugą grupę można 
określić jako czynniki wewnętrzne, w tym sensie, że dotyczą samej spo-
łeczności, w której ma powstać spółdzielnia.
 
System zniechęt
 
Mimo, że wprowadzono społeczności energetyczne do ustawy, brakuje 
wyraźnego wsparcia ustawodawczego, które miałoby zachęcić do ich 
powstawania. Jednym z podstawowych ograniczeń jest to, że – wbrew 
dyrektywie unijnej – polskie spółdzielnie nie będą miały możliwości 
sprzedawania nadwyżek wyprodukowanej energii. Spółdzielnia energe-
tyczna może zatem wytwarzać energię elektryczną (a także biogaz lub 
ciepło) wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Prawdo-
podobnie zniechęca totych, którzy chcieliby założyć spółdzielnie, ale poza  
zaspokajaniem własnych potrzeb – myślą o niej w sposób biznesowy.  
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Do postawienia na energetykę obywatelską nie zachęca też system roz-
liczeń spółdzielni z operatorem sieci. Na chwilę obecną, jedynym sposo-
bem na wykorzystanie nadwyżek energii i odbieranie ich w momentach 
niedoborów jest korzystanie z sieci dystrybucyjnej jako magazynu. Nie-
stety z oddanej do sieci energii, z powrotem można odzyskać zaledwie 
60%. Koszt magazynowania wydaje się uzasadniony, natomiast jego 
wysokość może budzić pewne wątpliwości. Trudno przyjąć, aby koniecz-
ność oddawania sprzedawcy energii 40% własnej produkcji stanowiło 
opłatę, która realnie odzwierciedla koszty ponoszone przez operatora 
sieci, tak jak zakłada to dyrektywa unijna.
 
Niezależnie od systemu rozliczeń, największym ograniczeniem ustawo-
wym pozostaje wymóg wobec powstającej spółdzielni, żeby zadeklaro-
wały produkcję energii z własnej instalacji przynajmniej na poziomie 70% 
własnego zapotrzebowania w ciągu roku. W momencie, gdy energetyka 
obywatelska jest jeszcze w Polsce eksperymentem, a oszacowanie ilości 
wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych jest bardzo trudne, koniecz-
ność takiego oświadczenia może odstraszać potencjalnych zainteresowa-
nych.
 
Wielu rozmówców buntowało się podczas rozmów przeciwko ograniczeniu 
możliwości założenia spółdzielni wyłącznie do na terenach gmin wiejskich 
lub miejsko-wiejskich. Uzasadnienia dla tego ograniczenia można się doszu-
kiwać w możliwych trudnościach ze znalezieniem odpowiedniego terenu na 
instalację wytwórczą, biorąc pod uwagę większą gęstość zabudowy w mia-
stach. Natomiast trzeba pamiętać, że eliminuje ono możliwość tworzenia 
spółdzielni energetycznych w zdegradowanych terenach pogórniczych, 
których nie brakuje np. w miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Wydaje się, że
temat znalezienia terenu pod instalację powinno się zostawić gminom, 
które być może samodzielnie znalazłyby rozwiązanie, a nie narzucać ograni-
czenia z góry. Przepisy ustawy narzucają spółdzielniom jeszcze inne, trudne 
do wytłumaczenia limity, takie jak maksymalna moc wytworzonej energii 
nieprzekraczająca 10 MW (30 MW dla ciepła), czy maksymalna ilość człon-
ków w liczbie 999.
 

24 25



Dodatkową, bardzo poważną przeszkodą dla nowo powstających spółdzielni, 
a także innych form instalacji ze źródeł OZE są problemy z przyłączaniem 
do sieci przesyłowych. Jak wynika z raportu fundacji ClientEarth w latach 
2015-2021 operatorzy energii wydali 6 tysięcy odmów przyłączenia do sieci 
o łącznej mocy około 30 GW, co w większości dotyczyło OZE. W roku 2021 
nastąpił znaczny wzrost odmów w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 
on aż 70%. Główną przyczyną odmów są ograniczenia techniczne, czyli brak 
wolnych mocy przyłączeniowych sieci (ClientEarth).
 
Biorąc pod uwagę, m.in. powyższe ograniczenia eksperci zaznaczają, że Pol-
ska wypełnia unijną dyrektywę po linii najmniejszego oporu. Jej ideą było 
dostarczenie narzędzi do wspólnie zidentyfikowanego kierunku, jakim jest 
rozwój energetyki obywatelskiej. Tymczasem polskie przepisy określające 
zasady działania spółdzielni to raczej zestaw „zniechęt”, a nie zachęt. Zuzanna 
Sasiak, ekspertka programu „Więcej niż Energia” zwraca też uwagę na brak 
przemyślanej kampanii informacyjnej na dużą skalę, a także konkretnych 
możliwości dofinansowania budowy instalacji i innych kosztów związanych
z utworzeniem spółdzielni. Zamiast jasnego mechanizmu dofinansowania 
dla tworzenia spółdzielni energetycznych, umożliwiono jedynie zwolnienie 
ich z kilku typów opłat i brak obowiązku odliczania pomocy publicznej. Zda-
niem Sasiak powinna powstać kontynuacja programu „Mój Prąd”, który spo-
tkał się z ogromnym zainteresowaniem (np. „Nasz Prąd”).
 
Tego typu działania miałyby szansę dać prawdziwy impuls do rozwoju ener-
getyki obywatelskiej w Polsce. Byłyby tez jasnym sygnałem od władz krajo-
wych, że to jest dobry kierunek i rozwiązanie wielu kluczowych problemów, 
z jakim i boryka się dziś Polska (konieczność obniżenia poziomu emisji 
gazów cieplarnianych, bezpieczeństwo energetyczne, itp.). Na brak klarow-
nego komunikatu „z góry” mówiło większość rozmówców. Byli przekonani, 
że ma to ogromne znaczenie dla powodzenia zarówno ich spółdzielni, jak 
i dla powstawania nowych.
 
Skompromitowana przez PRL idea spółdzielczości
 
„Spółdzielnia? My tu za komuną nie tęsknimy” – takie zdanie usłyszał jeden 
z ekspertów pytających o to, dlaczego odwiedzana gmina nie zbuduje 
spółdzielni energetycznej. Podczas badań, wielu rozmówców, przytaczało 
brak zaufania do samej idei spółdzielczości jako jedną z barier znalezieniu 
chętnych do utworzenia spółdzielni energetycznej. Jeden z rozmówców 
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zauważa, że ludzie pamiętają liczne spółdzielnie, popularne w czasach 
PRL, które kojarzą się bardzo niekorzystnie.

Większość ludzi pamięta PGR-y i na samo słowo „spółdzielnia” otwiera
im się nóż w kieszeni.

 
Spółdzielczość i kolektywizacja kojarzą się z przekształcaniem indywi-
dualnych gospodarstw rolnych w tzw. spółdzielnie rolnicze, warsztaty 
rzemieślnicze w spółdzielnie produkcyjne, a posiadłości ziemskie w kiero-
wane przez władze gospodarstwa rolne. Charakterystyczne były dla nich 
postawy roszczeniowe członków czy pewnego rodzaju apatia (Borowski, 
2013). Być może więc fakt, że spółdzielnie mają być otwierane na terenach
wiejskich, gdzie funkcjonowały PGR-y, traktowany jako anty-przykład 
spółdzielczości, jest dodatkową przeszkodą dla rozwoju energetyki oby-
watelskiej.

Problem złych skojarzeń ze spółdzielniami bezpośrednio wiąże się 
z niskim zaangażowaniem ludzi w sprawy wspólne o charakterze non-
-profit. Spółdzielcy, z którymi przeprowadzono wywiady często narze-
kali, że zainteresowanie możliwością zapewnienia sobie bezpieczeństwa 
energetycznego u innych mieszkańców, bywa hamowane nieufnością 
i niechęcią do zaangażowania się w działanie na rzecz wspólnoty pro 
bono. Mało kto jest w stanie poświęcić swój czas i energię na działania na 
rzecz społeczności.

W Polsce społeczeństwo obywatelskie jest wciąż niedojrzałe, a Indeks 
Globalnego Społeczeństwa Obywatelskiego (Index of Global Civil Socie-
ty)1 plasuje nasz kraj na dole listy państw europejskich.

1 Indeks Globalnego Społeczeństwa Obywatelskiego, który wykorzystano w tej pu-
blikacji opiera się na danych dotyczących infrastruktury organizacyjnej, wskaźniku 
uczestnictwa (participation) i obywatelskości (civility) na poziomie indywidualnym 
i organizacyjnym. Pod hasłem infrastruktura organizacyjna rozumiana jest gęstość 
występowania organizacji pozarządowych w danym państwie. Uczestnictwo zostało 
zmierzone pod kątem zaangażowania indywidualnych osób w działalność organiza-
cji, stowarzyszeń i sieci związanych ze społeczeństwem obywatelskim. „Obywatelskość” 
natomiast służy jako narzędzie do pomiaru wartości takich jak tolerancja. 
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państwo Index of global 

civil society (igcs)
miejsce w rankingu

Szwecja 1 1

Islandia 0,88 2

Dania 0,86 3

Holandia 0,83 4

Luksemburg 0,77 5

Belgia 0,76 6

Finlandia 0,7 7

Francja 0,64 8

Irlandia 0,61 9

Szwajcaria 0,59 10

Wileka Brytania 0,53 11

Austria 0,5 12

Włochy 0,44 13

Czechy 0,43 14

Słowenia 0,38 15

Hiszpania 0,37 16

Niemcy 0,34 17

Grecja 0,33 18

Litwa 0,32 19

Estonia 0,29 20

Słowacja 0,29 21

Polska 0,16 22

Łotwa 0,12 23

Węgry 0,1 24

 
Poza trudnościami z zaangażowaniem lokalnych społeczności w pracę 
na rzecz spółdzielni, pojawia się jeszcze inny istotny problem: brak wie-
dzy i ekspertów. Rozmówcy skarżyli się, że mimo chęci, często borykali 
się z brakami kadrowymi, niedostępnością ekspertyz, np. związanych 
z budową nowych instalacji wytwórczych.

Wykorzystanie tego terenu wymagało drobiazgowych badań, musie-
liśmy zebrać zespół projektowy, który podejmie się tego trudu. To było 
ciężkie, bo mamy do czynienia z brakami kadrowymi. Ściągnęliśmy 
nawet jednego człowieka z Anglii, który nam zbadał uwarunkowania 
związane z gazem składowiskowym.

28



Wyzwania, o których mówią badani są związane z nowością zjawiska na 
gruncie polskim. Energetyka obywatelska to wciąż terra incognita, nie 
istnieją jeszcze modele, na których można się wzorować.

Na spotkaniach na temat energetyki obywatelskiej w ministerstwach 
wszyscy mówili, że idea klastrów energii jest świetna, że powinny one 
powstać, ale nikt właściwie nie wiedział jak mają działać w praktyce.

 
Są przykłady kooperatyw energetycznych z zagranicy, jednak mogą one 
zupełnie nie przystawać do lokalnych kontekstów w Polsce. Również 
samo OZE jest zjawiskiem stosunkowo nowym, dlatego odpowiedzi na 
niektóre z pytań, które zadają sobie nowi spółdzielcy, można odpowie-
dzieć jedynie po sprawdzeniu empirycznym. 

Brak historycznych danych o zużyciu energii i profilu konsumpcji jest 
dla nas poważnym problemem. Musimy założyć pewne cele i pierwszy 
rok działania je zweryfikuje. Dopiero pojawiają się inteligentne liczniki, 
które w przyszłości takich danych dostarczą.

Przeszkoda określana jako brak ekspertyzy jest wpisana w innowację, 
jaką jest energetyka obywatelska. Podczas badań natrafiono jednak na 
indywidualnych konsultantów i firmy, które specjalizują się w doradza-
niu w zakresie OZE. Można też przypuszczać, że pierwsze powstające dziś 
spółdzielnie będą mogły w przyszłości doradzać innym, a na podstawie 
ich doświadczeń zostaną utworzone pogłębione ekspertyzy, wskazujące
jak działać najefektywniej.

 PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI
ENERGETYCZNYCH W POLSCE

W tej części raportu, chcemy się zastanowić, jak badani widzą przyszłość 
energetyki obywatelskiej w Polsce. Większość rozmówców, w szczegól-
ności tych zaangażowanych w działalność istniejących spółdzielni patrzy 
na ten kierunek rozwoju z nadzieją i optymizmem. Wierzą, że jest to 
jedyne słuszne rozwiązanie w obliczu przekształcającego się rynku ener-
gii i zagrożeniami wynikającymi z obecnej sytuacji gospodarczej. Trzeba 
zaznaczyć, że są to osoby szczególnie energiczne i zaangażowane w ideę 
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spółdzielczości energetycznej. Ich optymizm nie jest jednak bezwarun-
kowy. Podczas wywiadów pojawiły się pewne warunki, które musza być 
spełnione. Bardzo dużo mówiono o wspomnianym wcześniej „zielonym 
świetle” od władz, wskazującym, że energetyka obywatelska to pożądany 
kierunek, który będzie wspierany. Z ust wielu badanych padło zdanie 
„Niech państwo nam chociaż nie przeszkadza”. Poprzez to stwierdzenie 
badania wyrażają gotowość społeczną i potencjał ludzi do przeprowa-
dzenia zmian, które będą miały szansę zaistnieć na odpowiednim grun-
cie politycznym i, co za tym idzie ustawodawczym. Jeden ze spółdzielców 
mówi o pojawieniu się energetyki obywatelskiej jak o przemianie cywilizacyjnej.

Ten rozpęd będzie następował coraz szybciej, to tak jak przeszliśmy
z pary na elektrykę.

Również eksperci pokładają nadzieje w energetyce obywatelskiej. Można 
powiedzieć, że zwrócenie się ku lokalności, czy decentralizacji w różnych 
dziedzinach życia jest dominującym kierunkiem w myśleniu o transfor-
macji, również energetycznej. Tak na temat mówi jeden z ekspertów.

Odchodzenie od wielkoskalowej energetyki jest znakiem firmowym tej
transformacji i ma to charakter wręcz rewolucyjny, ponieważ energe-
tyka wielkoskalowa jest zależna od politycznego zarządzania, a energe-
tyka rozproszona ma bardziej rynkowy, oddolny charakter.

 
Nie wszyscy jednak są tak optymistyczni. Część ekspertów zajmujących 
się tematem, którzy udzielili wywiadu na potrzeby badania obawia się, 
że rozwój energetyki obywatelskiej może zatrzymać się na poziomie 
pilotażowym. Stanie się tak, jeśli nieuzasadnione ograniczenia w prawie 
nie zamienią się w system zachęt i ułatwień. Kluczowe dla rozwoju spół-
dzielni jest też finansowanie. Przypomnijmy – większość badanych, któ-
rzy zapisali się do spółdzielni, liczy, że zostaną odblokowane środki, które 
będą mogły stanowić dotacje do instalacji wytwórczych. To szczególnie 
istotne biorąc pod uwagę fakt, że ubóstwo energetyczne może dotykać 
częściej gminy uboższe.
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