
Krajowa Izba Klastrów Energii

Tworzymy przyszłość polskiej energetyki rozproszonej



Klastry Energii w Polsce 
Funkcjonowanie klastra energii a OSD



Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie: przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej.

Usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, mogą być 
świadczone wyłącznie odpowiednio przez operatora systemu 
przesyłowego (OSP) lub operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). 

 Operator systemu przesyłowego (OSP) –
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). 

 W odniesieniu do operatorów systemu 
dystrybucyjnego rozróżniamy OSDp 
i OSDn:
 OSDp - operator systemu 

dystrybucyjnego przyłączony 
bezpośrednio do OSP

 OSDn - operator systemu 
dystrybucyjnego nie przyłączony 
bezpośrednio do OSP



Najwięksi 
operatorzy sieci 
dystrybucyjnych 
w Polsce (OSDp)



Procedura dotycząca uzyskania koncesji na 
dystrybucję energii elektrycznej 

 udokumentowanie, że wnioskodawca spełnia warunki formalnoprawne 
oraz organizacyjne;

 udokumentowanie, że wnioskodawca ma możliwości techniczne  
gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;

 udokumentowanie, że wnioskodawca dysponuje środkami 
finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności 
lub ma możliwość ich pozyskania



Dokumenty potwierdzające możliwości techniczne 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji ee
 opis sieci elektroenergetycznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją, 

wraz ze schematami tych sieci, zaznaczonymi poziomami napięć, granicami własności, parametrami 
technicznymi sieci oraz ich lokalizacją;

 charakterystyka dostawców oraz odbiorców energii elektrycznej przyłączanych do sieci, poziomy 
napięć na jakich przyłączani są odbiorcy;

 projekt planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne; 

 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego;

 decyzja udzielająca pozwolenia na budowę urządzeń, instalacji i sieci;

 informacja o zakończeniu budowy oraz rozpoczęciu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;

 warunki techniczne przyłączenia sieci wnioskodawcy do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych 
operatora systemu (tzw. warunki przyłączenia do sieci innego przedsiębiorstwa energetycznego) 
i tzw. umowę przyłączeniową oraz dokumenty potwierdzające realizację przyłączenia. 



Elementarna 
instalacja z 
generacją 
rozproszoną.

Instalacja 
prosumencka 
przyłączona do 
sieci OSD



Instalacja odbiorcza połączona 
z wytwórcą liną bezpośrednią



Klaster energetyczny na sieci dystrybucyjnej Operatora 
Sytemu Dystrybucyjnego (OSDn). 

OSDn pełni rolę koordynatora klastra



Konieczność istnienia sieci elektroenergetycznej jako 
fizycznej powłoki dla realizacji transakcji pomiędzy 
uczestnikami Klastra wewnątrz Klastra

Dla transakcji sprzedaży/zakupu energii elektrycznej pomiędzy podmiotami nie 
jest konieczna przynależność do klastra energii i bycia uczestnikiem klastra 
(kontrakty mogą być realizowane w ramach rynku energii). 

Jednak w takim przypadku zarówno sprzedawca, jak i nabywca energii, nie 
uzyskuje żadnych preferencji z tytułu uczestnictwa w klasterze.



Funkcjonowanie klastra energii a obecne 
uwarunkowania taryfowe OSD i OSDn
Grupy Taryfowe - podział według 
kryterium poziomu napięcia

 Napięcie wysokie – 110 kV; 
grupa taryfowa A2X

 Napięcie średnie – 6, 10, 15, 20, 30 kV; 
grupy taryfowe B2X i B1X

 Napięcie niskie – 0,4 kV; 
grupy taryfowe C2X, C1X, O, R

 Niezależnie od poziomu napięcia – grupa 
taryfowa G1X

Grupy Taryfowe - podział według 
kryterium wartość mocy umownej

 Moc umowna do 40 kW; 
np. C1X , B1X

 Moc umowna powyżej 40 kW; 
np. C2X , B2X , A2X

 Niezależnie od mocy – G1X. 



Funkcjonowanie klastra energii a obecne 
uwarunkowania taryfowe OSD i OSDn
Grupy Taryfowe - podział według 
kryterium ilości stref czasowych

 Jednostrefowa - C11, C21, B11, B21, G11, 
O11, R

 Dwustrefowa – C12 , C21 , B12, B22, A22, 
G12, O12

 Trójstrefowa – C13 , C23 , B13 , B23 , A23 , 
G13



Funkcjonowanie klastra energii a obecne 
uwarunkowania taryfowe OSD i OSDn

Opłata za świadczenie usługi dystrybucji 
(najbardziej uproszczony przypadek):

SS ∙ Pi + SZ ∙ Eo + Oa + SoJ ∙ Eo + Sop ∙ Pi + SOZE ∙ Eo + Sok ∙ Eo + Som ∙ Eo
część zależna od OSD                                     część niezależna od OSD

Pi  - moc umowna odbiorcy
Eo – energia pobrana przez odbiorcę

Składniki taryfy dystrybucyjnej indywidualne dla OSD: 

SS – składnik stały stawki sieciowej, […] w zł/kW/m-c;

SZ – składnik zmienny stawki sieciowej, […] w zł/kWh;

Oa – opłata abonamentowa, […] w zł/m-c.

Składniki taryfy dystrybucyjnej wspólne dla 
wszystkich OSD: 

SoJ – stawka jakościowa, [10,18] w zł/MWh;

Sop – stawka opłaty przejściowej, [A-0,20, B-0,16, C-0,08] 
w zł/kW/m-c;

SOZE – stawka opłaty OZE, [2,20] w zł/MWh;

Sok – stawka opłaty kogeneracyjnej, [4,06 w 2022 r.] w zł/MWh;

Som – stawka opłaty mocowej, [102,60 w 2022 r.] w zł/MWh.



Opłata za 
świadczenie usługi 
dystrybucji  
(przykład dla OSDp 
Tauron)

• Taryfa B21
• Moc umowna odbiorcy 

200 kW
• Miesięczny wolumen 

30 MWh

Składnik Cena jedn.
Wartość 

[MW/MWh/szt]
Koszt 

[zł]

Udział w 
koszcie 

dystrybucji 
[%]

SS 9,90 200 1 980,00 31,4%
SZ 53,66 30 1 609,80 25,6%
Oa 18,00 1 18,00 0,3%
Soj 10,18 30 305,40 4,8%
Sop 0,16 200 32,00 0,5%

Soze 2,20 30 66,00 1,0%
Sok 0,00 30 0,00 0,0%
Som 76,20 30 2 286,00 36,3%

Miesięczny koszt 
dystrybucji ee

6 297,20

Cena 1 MWh 209,91



Struktura opłaty 
dystrybucyjnej 
w roku 2021



Struktura kosztu 
obrotu energią 
elektryczną dla 
odbiorcy końcowego 

• Miesięczny wolumen 
30 MWh

Składnik Cena jedn.
Wartość 

[MW/MWh/szt]
Koszt 

[zł]

Udział w 
koszcie 

[%]

Energia czarna 420,00 30 12 600,00 86,4%
PMOZE_A 50,00 30 1 500,00 10,3%

PMOZE_BIO 2,00 30 60,00 0,4%
PMEF 4,00 30 120,00 0,8%

Podatek 
akcyzowy

5,00 30 150,00 1,0%

Marża 5,00 30 150,00 1,0%

Miesięczny koszt 14 580,00
Cena 1 MWh 486,00



Składowe kosztu 
energii 
elektrycznej 
odbiorcy 
końcowego w 
2021

energia czarna
87%

PMOZE_A
10%

PMOZ_BIO
0%

PMEF
1%

podatek akcyzowy
1%

marża
1%



Struktura kosztu 
energii elektrycznej 
dla odbiorcy 
końcowego 
(dystrybucja i obrót)

Składnik
Koszt 

[zł]
Udział w koszcie 

[%]

SS 1 980,00 9,5%
SZ 1 609,80 7,7%
Oa 18,00 0,1%
Soj 305,40 1,5%
Sop 32,00 0,2%

Soze 66,00 0,3%
Sok 0,00 0,0%
Som 2 286,00 10,9%

Energia czarna 12 600,00 60,4%

PMOZE_A 1 500,00 7,2%
PMOZE_BIO 60,00 0,3%

PMEF 120,00 0,6%

Podatek akcyzowy 150,00 0,7%

Marża 150,00 0,7%

Miesięczny koszt 20 877,20

Cena 1 MWh 695,91



Postulaty w zakresie preferencyjnych rozwiązań dla uczestników                            
Klastrów Energii w odniesienie się do projektu UC99 „Projekt ustawy 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw”.

Wprowadzenie sytemu korzyści dla uczestników klastra w odniesieniu 
do ilości energii zużytej w trybie autokonsumpcji wewnątrz klastra. 
 Odciążenie z następujących opłat dystrybucyjnych: Składnik opłaty jakościowej, Składnik 

opłaty przejściowej, Składnik opłaty kogeneracyjnej, Składnik opłaty mocowej

 Odciążenie z następujących opłat w obrocie ee (o ile podmiot ma zawartą z OSDn umowę 
kompleksową): PMOZE_A, PMOZE_BIO, PMEF, Podatek akcyzowy

 Określenie dla klastrów energii wymagań w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych 
potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej, a także wymogu, aby co najmniej 30%, a od 1 stycznia 2026 r. –
co najmniej 50% energii wytwarzanej w rejestrowanym klastrze energii pochodziło z OZE lub 
z wysokosprawnej kogeneracji lub z termicznego przekształcania odpadów lub z sumy wyżej 
wymienionych źródeł. Spełnienie przedmiotowych wymagań będzie uprawniało do 
skorzystania przez dany klaster energii z preferencyjnych rozwiązań przewidzianych 
w projekcie.



Klaster energetyczny na sieci OSDn. 
Uzasadnienie postulowanych zmian – fizyczne przepływy energii. 



Postulowane zmiany – taryfa dystrybucyjna

Odciążenie taryfy dystrybucyjnej klastra poprzez zmniejszenie wartości części składowych

SS ∙ Pi + SZ ∙ Eo + Oa + k1 ∙ SoJ ∙ Eo + k2 ∙ Sop ∙ Pi + k3 ∙ SOZE ∙ Eo + k4 ∙ Sok ∙ Eo + k5 ∙ 
Som ∙ Eo

gdzie - k1 …k5 współczynniki korygujące o wartości w przedziale od 0 do 1. 



Postulowane zmiany – obrót energią elektryczną

Odciążenie składowych obrotu energią elektryczną

Energia czarna + k6 ∙ PMOZE_A + k7 ∙ PMOZE_BIO + k8 ∙ PMEF + k9 ∙ akcyza + marża

gdzie – k6 …k9 współczynniki korygujące o wartości w przedziale od 0 do 1. 



Postulowane 
zmiany
Przykładowy efekt zmian dla uczestnika klastra – odbiorca (I iteracja)

Obecnie: koszt 20 877,20 zł, tj. 695,91 zł/MWh 

Składnik Cena jedn.
Wartość 

[MW/MWh/sz
t]

Wsp. 
korygujący

Koszt [zł]
Udział w 

koszcie [%]
Składnik Cena jedn.

Wartość 
[MW/MWh/sz

t]
Wsp. 

korygujący
Koszt [zł]

Udział w 
koszcie 

[%]
SS 9,90 200 1,0 1 980,00 10,0% SS 9,90 200 1,0 1 980,00 10,6%
SZ 53,66 30 1,0 1 609,80 8,6% SZ 53,66 30 1,0 1 609,80 8,6%
Oa 18,00 1 1,0 18,00 0,1% Oa 18,00 1 1,0 18,00 0,1%
Soj 10,18 30 0,5 152,70 0,8% Soj 10,18 30 0,25 76,35 0,4%
Sop 0,16 200 0,5 16,00 0,1% Sop 0,16 200 0,25 8,00 0,0%

Soze 2,20 30 0,5 33,00 0,2% Soze 2,20 30 0,25 16,50 0,1%
Sok 0,00 30 0,5 0,00 0,0% Sok 0,00 30 0,25 0,00 0,0%
Som 76,20 30 0,5 1 143,00 6,1% Som 76,20 30 0,25 571,50 3,1%

Energia czarna 420,00 30 1,0 12 600,00 67,7% Energia czarna 420,00 30 1,0 12 600,00 67,7%
PMOZE_A 50,00 30 0,5 750,00 4,0% PMOZE_A 50,00 30 0,25 375,00 2,0%

PMOZE_BIO 2,00 30 0,5 30,00 0,2% PMOZE_BIO 2,00 30 0,25 15,00 0,1%
PMEF 4,00 30 0,5 60,00 0,3% PMEF 4,00 30 0,25 30,00 0,2%

Podatek 
akcyzowy

5,00 30 0,5 75,00 0,4%
Podatek 

akcyzowy
5,00 30 0,25 37,50 0,2%

Marża 5,00 30 1,0 150,00 0,8% Marża 5,00 30 1,0 150,00 0,8%
Miesięczny 

koszt
18 617,50

Miesięczny 
koszt

17 487,65

Cena 1 MWh 620,58 Cena 1 MWh 582,92



Postulowane zmiany
Przykładowy efekt zmian dla uczestnika klastra – wytwórca

Obecny koszt dla odbiorcy : 20 877,20 zł , 695,91zł/MWh. 

 Koszt dla odbiorcy po zmianach wariant  1 : 18 617,50 zł , 620,58 zł/MWh. Ϫ1 = - 75,33 zł/MWh

 Koszt dla odbiorcy po zmianach wariant  2 : 17 487,65  582,92 zł/MWh. Ϫ2 = - 112,99 zł/MWh

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla uczestników klastra będzie zawarcie 
długoterminowych umów sprzedaży pomiędzy odbiorcą a wytwórcą. 

OSDn jako koordynator klastra, a jednocześnie spółka obrotu, realizuje transakcje sprzedaży i 
zakupu energii elektrycznej wewnątrz klastra pomiędzy uczestnikami klastra. 

Można założyć, że uczestnicy klastra, tj. odbiorca i sprzedawca, uzgodnią zwiększenie ceny ee 
o kwotę będącą np. ½ wartości obniżenia kosztu, jaki uzyska odbiorca w I iteracji.  

W przypadku gdy stronami transakcji będą podmiotu grupy kapitałowej lub JST, całość kwoty 
wynikającej z „preferencji klastrowych” pozostanie wewnątrz organizacji.  



Postulowane 
zmiany
Przykładowy efekt zmian dla uczestnika klastra – odbiorca + wytwórca (II iteracja)

Obecnie: koszt 20 877,20 zł, tj. 695,91 zł/MWh 

Składnik Cena jedn.
Wartość 

[MW/MWh/szt]
Wsp. 

korygujący
Koszt [zł]

Udział w 
koszcie [%]

Składnik Cena jedn.
Wartość 

[MW/MWh/szt]
Wsp. 

korygujący
Koszt [zł]

Udział w 
koszcie [%]

SS 9,90 200 1,0 1 980,00 10,0% SS 9,90 200 1,0 1 980,00 10,0%
SZ 53,66 30 1,0 1 609,80 8,2% SZ 53,66 30 1,0 1 609,80 8,2%
Oa 18,00 1 1,0 18,00 0,1% Oa 18,00 1 1,0 18,00 0,1%
Soj 10,18 30 0,5 152,70 0,8% Soj 10,18 30 0,25 76,35 0,4%
Sop 0,16 200 0,5 16,00 0,1% Sop 0,16 200 0,25 8,00 0,0%

Soze 2,20 30 0,5 33,00 0,2% Soze 2,20 30 0,25 16,50 0,1%
Sok 0,00 30 0,5 0,00 0,0% Sok 0,00 30 0,25 0,00 0,0%
Som 76,20 30 0,5 1 143,00 5,8% Som 76,20 30 0,25 571,50 2,9%

Energia czarna 457,67 30 1,0 13 729,95 69,5% Energia czarna 476,50 30 1,0 14 295,00 72,4%
PMOZE_A 50,00 30 0,5 750,00 3,8% PMOZE_A 50,00 30 0,25 375,00 1,9%
PMOZ_BIO 2,00 30 0,5 30,00 0,2% PMOZ_BIO 2,00 30 0,25 15,00 0,1%

PMEF 4,00 30 0,5 60,00 0,3% PMEF 4,00 30 0,25 30,00 0,2%
Podatek 

akcyzowy
5,00 30 0,5 75,00 0,4%

Podatek 
akcyzowy

5,00 30 0,25 37,50 0,2%

Marża 5,00 30 1,0 150,00 0,8% Marża 5,00 30 1,0 150,00 0,8%
Miesięczny koszt 19 747,45 Miesięczny koszt 19 182,65

Cena 1 MWh 658,25 Cena 1 MWh 639,42
obniżenie ceny dla odbiorcy 37,66 obniżenie ceny dla odbiorcy 56,50

wzrost ceny dla wytwórcy 37,66 wzrost ceny dla wytwórcy 56,50



W wyżej opisanym modelu korzyści uzyskają wszyscy uczestnicy klastra 
(prosumenci, odbiorcy i wytwórcy) w ramach omawianych wyżej 
„preferencji klastrowych”. 

Ponadto, z uwagi na znaczny udział generacji wewnątrz obszaru 
bilansowego OSDn, taryfa dystrybucyjna będzie atrakcyjna dla 
wszystkich odbiorców zasilanych z tej sieci (zarówno dla należących, ale 
i nie należących do klastra).

Wynikać to będzie z niższego wolumenu poboru energii z KSE, co 
przekłada się na niższe koszty zakupu usług dystrybucyjnych w zakresie 
składnika zmiennego stawki sieciowej od operatora nadrzędnego OSDp. 



Smart City Siechnice (SCS)
 Projekt opracowany w całości przez pracowników ESV S.A., polegający na wdrożeniu 

inteligentnych rozwiązań dla systemu dystrybucji energii elektrycznej, zgłoszony w 2018 roku do 
Ministerstwa Energetyki i realizowany do dnia dzisiejszego (obecnie pod nadzorem Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska).

 Planujemy, że wszystkie prace objęte projektem zakończą się w I kwartale 2022 roku.

 Od samego początku Projekt Smart City Siechnice ESV był projektem pilotażowym, na bazie 
wyników którego zamierzamy wprowadzić innowacyjne systemy zarządzania przepływami 
energii elektrycznej pomiędzy uczestnikami Klastra Energii Siechnice.

 Ważnym elementem projektu było uzyskanie korzyści nie tylko dla ESV, ale także uzyskanie 
przez Odbiorców dodatkowych informacji i narzędzi, ułatwiających aktywne zarządzanie 
przez nich zużyciem energii elektrycznej.

 Wartość projektu: 3170 tpln
 Wartość dofinansowania 2695 tpln



Smart City 
Siechnice (SCS)



SCS – Projekt pilotażowy - założenia
Spełnienie kryteriów sieci inteligentnej adekwatnych do rzeczywistości ESV 
(Określenie liczby funkcjonalności bazuje na wykazach funkcjonalności inteligentnej infrastruktury zawartych w przypisach na stronach 42 oraz 99-100 
POIiŚ 2014-2020. Zostały one opisane na stronach 18-22 raportu JASPERS Smart grid suport investment strategy for the EU funding period 2014-2020 
oraz na stronach 21-26 w ramach Strategii wsparcia projektów inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspektywie finansowej 2014-2020).

 funkcja monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją – tak

 funkcja automatycznej identyfikacja błędów (wraz z systemem naprawczym) - tak

 funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania sieci - tak

 funkcja kontroli przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi i kompensatorami mocy biernej) - tak

 funkcja planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem źródeł generacji rozproszonych - nie

 funkcja bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń - tak

 funkcja automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali - tak

 funkcja adaptacyjnej ochrony rozproszonych źródeł energii przed pracą wyspową - tak

 funkcja automatycznej dostawy usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, częstotliwości i regulacji mocy biernej) - nie

 funkcja optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna) - tak

 funkcja agregacji zarządzania pracą źródłami rozproszonymi - tak

 funkcja automatycznego (tymczasowego) przechodzenia na system wyspowy rozproszonych źródeł energii - nie

 funkcja ładowania pojazdów elektrycznych - tak

 funkcja pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją - tak

 funkcja zarządzania energią przez odbiorcę - tak



Smart City Siechnice (SCS)
ELEMENTY KONCEPCJI PROJEKTU

 Dostosowanie sieci elektroenergetycznej (dobudowanie ciągów sieciowych)

 Instalacja podsystemu transmisji danych wykorzystującego:
 Sieć optyczną (światłowodową)

 Transmisję danych po sieci elektroenergetycznej SN i nn w technologii BPL

 Wyspowe uzupełnienie luk transmisyjnych przy pomocy dedykowanych sieci WLAN

 Utworzenie podsystemu akwizycji danych z urządzeń pomiarowych (liczników energii elektrycznej)

 Utworzenie podsystemu zarządzania siecią – sterowników telemechaniki w wybranych węzłach sieci

 Udostępnienie portalu dla klientów dla prezentacji i analityki danych o zużyciu energii elektrycznej

 Budowa ładowarki do ładowania samochodów elektrycznych, włączonej do systemu krajowego



Smart City Siechnice (SCS)
KORZYŚCI DLA OSD (ESV3)

 Zwiększenie stopnia obserwowalności sieci elektroenergetycznej pozwalające na szybsze 
reagowanie na stany pracy sieci odmienne od normalnego.

 Automatyzacja sterowania rozpływami energii biernej, co przekłada się na zmniejszenie strat 
technicznych.

 Zmiana rozpływów energii czynnej wynikająca ze zmiany topologii sieci, co przekłada się na 
zmniejszenie strat technicznych.

 Przygotowanie infrastruktury pomiarowej zdolnej do spełnienia zmieniających się 
uwarunkowań wynikających z ewolucji rynku energii (zmiany modelu rynku, wprowadzanie 
nowych opłat).

 Zapewnienie danych do precyzyjnych i terminowych rozliczeń z Odbiorcami.



Smart City Siechnice (SCS)
KORZYŚCI DLA ODBIORCÓW/UCZESTNIKÓW KLASTRA

 Łatwiejszy dostęp do środków pomocowych, pozwalających realizować innowacyjne projekty 
w zakresie energetyki, transportu, gospodarki komunalnej i edukacji.

 Obniżenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla członków Klastra.
 Przemysł, transport i gospodarka komunalna wsparte lokalną energetyką ograniczającą ślad 

węglowy.
 Praktyczne odciążenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 Uzyskanie przez uczestników Klastra (oraz innych przyłączonych do sieci), możliwości 

świadomego zarządzania poborem energii elektrycznej.
 Integracja i skupienie wokół wspólnego celu lokalnych przedsiębiorców i samorządów.
 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego uczestników Klastra.
 Posiadanie przez Odbiorców precyzyjnej informacji o sposobie wykorzystywania energii 

elektrycznej i zapewnienie danych do optymalizacji własnego zużycia energii, dostosowanego 
do uwarunkowań rynkowych.



Zapraszamy do 
współpracy

Tomasz Drzał, Dyrektor 
Zarządzający 
Krajowej Izby Klastrów Energii

ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
www.kike.org.pl
kontakt@kike.org.pl
Tel. 508-128-601 
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