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Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

Lp. Dotyczy (art.) Propozycja zapisu Uzasadnienie zmiany zapisu Uwagi 

1 
Art. 2 pkt 13) 
ustawy OZE 

Konieczność całościowego 
przeredagowania 

Wątpliwość budzi nowa definicja instalacji OZE i 
wprowadzenie do niej magazynu energii. 
Wnosimy o przeredagowanie zaproponowanej 
definicji, tak aby precyzyjnie określała co należy 
rozumieć przez instalację OZE, tj. że w 
przypadku, gdy instalacja nie posiada magazynu 
nadal może być uznana za OZE.  

Obecny zapis definicji instalacji OZE 
nieprecyzyjnie określa kwestie magazynów 
energii. Wnosimy o przeredagowanie 
przepisu w sposób wyraźnie wskazujący, 
że brak magazynu energii nie pozbawia 
instalacji statusu instalacji OZE, w 
rozumieniu ustawy o OZE. 

2 
Art. 2 pkt 15a) 
ustawy OZE 

Propozycja, którą uważamy za 
najbardziej korzystną: 
15a) klaster energii - porozumienie, 
którego przedmiotem jest współpraca 
w zakresie wytwarzania, 
magazynowania i równoważenia 
zapotrzebowania, dystrybucji lub 
obrotu energią elektryczną lub ciepłem 
lub paliwami, o których mowa w art. 3 
pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne i 
którego celem jest zapewnienie 
korzyści gospodarczych, społecznych 
lub środowiskowych stronom 
porozumienia lub zwiększenie 
elastyczności systemu 
elektroenergetycznego;”, 
 
Propozycja opcjonalna: 
15a) klaster energii - porozumienie, 
którego przedmiotem jest współpraca 
w zakresie wytwarzania, 
magazynowania i równoważenia 
zapotrzebowania, dystrybucji lub 

Wnosimy o zachowanie swobody klastrów w 
doborze swoich członków. Wprowadzenie 
obowiązkowego udziału jednostki samorządu 
terytorialnego znacząco ogranicza zakres 
działalności klastrów energii, co również 
negatywnie przyczyni się do rozwoju klastrów 
energii w Polsce. Tym bardziej, że wciąż nie jest 
uregulowana kwestia zakupów energii przez 
JST w ramach klastra, w kontekście Prawa 
Zamówień Publicznych. 

Aby obowiązkowa obecność JST w klastrze, nie 
blokowała jego rozwoju (i powstania), 
proponujemy korektę PZP - włączyć do zapisów 
formułę klastra jako pewnej formy organizacji 
lokalnego rynku energii, która jest już 
zdefiniowana w Ustawie o OZE z roku 2015J) 
powołując się na istniejące już zapisy. 

Rozwiązałoby to problem obowiązku zakupu 
energii elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych przez członków klastrów 
(JST): 

  

Skuteczną zachętą dla samorządów do 
udziału w klastrach energii byłoby zapewne 
zwolnienie ich, jako odbiorców energii (w 
klastrze) z opłaty mocowej. 
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obrotu energią elektryczną lub ciepłem 
lub paliwami, o których mowa w art. 3 
pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne, 
którego stroną jest co najmniej jedna 
jednostka samorządu terytorialnego 
lub spółka kapitałowa, której udział w 
kapitale zakładowym spółki jednostki 
samorządu terytorialnego jest większy 
niż 50% lub przekracza 50% liczby 
udziałów lub akcji.  Celem klastra 
energii jest zapewnienie korzyści 
gospodarczych, społecznych lub 
środowiskowych stronom 
porozumienia lub zwiększenie 
elastyczności systemu 
elektroenergetycznego;”, 
 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, w art. 4d ust. 1 dodaje 
się pkt 10) w brzmieniu: 

 
„których przedmiotem są dostawy energii 
elektrycznej, jeżeli zamówienia te udzielane są 
przez zamawiającego będącego członkiem 
Klastra Energii, w rozumieniu art. 2 pkt 15a 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 
2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60 i 730)), 
wykonawcy będącemu członkiem tego Klastra 
Energii”. 

  

Jako uzasadnienie, na rzecz energetyki lokalnej, 
wskazujemy, że zmiana ma na celu zwolnienie 
podmiotów podlegających ustawie PZP (np. 
gminy, szkoły) z obowiązków wynikających z tej 
ustawy w zakresie zakupu energii elektrycznej w 
przypadku, gdy są one członkami klastra. 

 

3 
Art. 2 pkt 19c) 
ustawy OZE 

„19c) obszar ograniczania obciążenia 
szczytowego – zbiór punktów poboru 
energii członków klastra energii 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej zasilanych z 
jednej linii elektroenergetycznej SN lub 
z jednej stacji SN, uzgodniony z 
operatorem systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego;” 

Wnosimy o usunięcie linii elektroenergetycznych 
niskiego napięcia (nN) z treści pkt 19c). Jeżeli 
linia nN zostanie uwzględniona, obszar 
ograniczenia obciążenia szczytowego obejmie 
wyłącznie punkty poboru energii przyłączone na 
niskim napięciu, których charakterystyka 
zużycia energii może być mało elastyczna i 
kłopotliwa w regulacji obciążenia. 

 

4 
Art. 2 pkt 271) 
ustawy OZE 

Proponujemy pominięcie tego 
rozwiązania lub rozszerzenie o 

pozostałe instalacji. 

Wnosimy o niewprowadzanie mechanizmu 
partnerskiego handlu energią, względnie o 
poszerzenie na inne wielkości instalacji (nie tylko 
mikroinstalacje). 

Nie doprecyzowano również kwestii podmiotu 
odpowiedzialnego za bilansowanie i 
ponoszącego koszty bilansowania, obsługi 
operacyjnej (rozliczeń). Ogólne koszty 

Model sprzedaży bezpośredniej energii 
wytworzonej z mikroinstalacji (do 50 kW) 
przez prosumenta nie znajduje 
uzasadnienia ekonomicznego. Sprzedaż 
bezpośrednia nie przyciągnie 
zainteresowania klastrów, gdy nie 
wprowadza istotnych pod kątem 
ekonomicznym rozwiązań dla działalności 
klastrów. Mikroinstalacje mogą zaoferować 
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wynikające z handlu energią wytworzonej w 
mikroinstalacji są nieproporcjonalnie większe niż 
wartości sprzedanej energii. Nie uregulowano 
kwestii, kto będzie odprowadzał podatek 
akcyzowy oraz umarzał świadectwa 
pochodzenia od energii sprzedanej peer-to-
peer/ 

 

jedynie stosunkowo małe ilości energii, 
które mogą okazać się trudne do 
przewidzenia i uwzględnienia w modelu 
biznesowym. Dodatkowo, wątpliwości 
budzi kwestia zawierania transakcji na 
bardzo małe wartości 

5 
Art. 2 pkt 35b) 
ustawy OZE 

Konieczność całościowego 
przeredagowania 

Wnosimy o wyjaśnienia celu wprowadzenia 
usługi ograniczania obciążenia szczytowego.  

Oprócz tego, w proponowanym brzmieniu nie są 
przybliżone koszty jej wykonania i korzyści, które 
usługa obszarów ograniczania obciążenia ma 
przynieść klastrom energii, w szczególności, 
jeśli zostanie przeprowadzona w jednej linii SN 
lub jednej stacji SN/nn.  

Nowy mechanizm usługi ograniczania 
obciążenia szczytowego nie został 
odpowiednio szczegółowo przedstawiony 
w obecnej propozycji zmiany ustawy OZE. 
Wymagane jest więc ogólne 
doprecyzowanie założeń i zasad 
funkcjonowania usługi ograniczania 
obciążenia szczytowego. 

6 
Art. 3a ustawy 
OZE Konieczność doprecyzowania 

Wnosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób 
dokonywane i rozliczane mają być transakcje 
pomiędzy uczestnikami partnerskiego handlu 
energią. 

Czy w stosunku do sprzedawanej ilości energii 
zgłaszany jest grafik handlowy? W jaki sposób 
dokonywane ma być rozliczenie bilansowania 
handlowego, w szczególności kto będzie za 
bilansowanie odpowiedzialny? Nie uregulowano 
kwestii, kto będzie odprowadzał m.in. podatek 
akcyzowy 

W ocenie KIKE zaproponowane brzmienie 
zasad partnerskiego handlu energią jest 
niewystarczająco precyzyjne, aby zachęcić 
klastry do stosowania partnerskiego handlu 
energią, co w konsekwencji spowoduje, że 
omawiane przepisy pozostaną martwe. 

7 
Art. 38ab. ust. 
1 pkt 1) 
ustawy OZE 

„1) obszar ten nie może 
przekraczać obszaru powiatu w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 
r. 1038 i 1834) lub dwóch 
sąsiadujących ze sobą powiatów lub 
pięciu sąsiadujących ze sobą gmin w 
rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 

Wnosimy o uwzględnienie w obszarze działania 
klastra energii możliwości objęcia dwóch 
sąsiadujących powiatów. Zmiana podyktowana 
jest chęcią objęcia obszarem działania klastra 
również miasta na prawach powiatu i powiatu z 
nim sąsiadującego, co w obecnym brzmieniu 
przepisu nie jest możliwe. Jest to wręcz 
obowiązkowa zmiana do wprowadzenia - jeżeli 
jest miasto na prawach powiatu i powiat wokół 
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1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834 ), oraz” 

miasta to wynika z tego konieczność powstania 
dwóch klastrów. 

8. 
Art. 38af ust. 4 
ustawy OZE 

Konieczność doprecyzowania 

Wnosimy o doprecyzowanie co dokładnie należy 
rozumieć jako obciążenie szczytowe, a także w 
jakich godzinach ma ono obowiązywać? Czy 
obszar ograniczenia szczytowego polegać ma 
na podobnych założeniach co usługa sługa 
redukcji zużycia energii elektrycznej przez 
odbiorców (DSR), ewentualnie czym się różni. 
Ponadto, czy usługa ograniczenia obciążenia 
szczytowego będzie usługą systemową czy 
będzie w pełni dowolna? 

Obecna propozycja uregulowania treści 
umowy o utworzeniu obszaru ograniczania 
obciążenia szczytowego wymaga 
doprecyzowania, w zakresie założeń usługi 
ograniczania obciążenia szczytowego. 

9. 
Art. 38af ust. 5 
ustawy OZE 

Konieczność doprecyzowania 

Wnosimy o doprecyzowanie, czy redukcja 
generacji ma dotyczyć redukcji generacji w sieci, 
czy redukcji zapotrzebowania?  

Po wnikliwej interpretacji, zakładamy, że w 
omawianym przepisie mowa jest o redukcji 
zużycia energii elektrycznej w danym obwodzie 
SN lub stacji SN/nn. Redukcję można 
przeprowadzić na dwa sposoby, poprzez 
redukcję zapotrzebowania lub generację energii 
która pokryje zapotrzebowanie i w ten sposób 
linia SN lub stacji SN/nn nie będzie pobierać 
energii. W związku z tym, prosimy o wskazanie, 
w jakim celu OSD ma ograniczać produkcję 
energii? Dodatkowo, w przepisie brakuje 
szczegółowego określenia czasu trwania 
zapotrzebowania szczytowego -  czy jest to 
„peak” giełdowy, czy szczyt przedpołudniowy i 
popołudniowy? 

Przepisy w zakresie redukcji na obszarach 
ograniczania obciążenia szczytowego są 
niejasne i budzą sporo wątpliwości. 

10. 
Art. 38af ust. 7 
ustawy OZE 

Konieczność doprecyzowania 

Wnosimy o wyjaśnienie, czy rola koordynatora 
klastra w zakresie obszaru ograniczania 
obciążenia szczytowego będzie ograniczała się 
jedynie do rozliczania członków klastra i 
ponoszenia ewentualnych kar umownych.  

W obecnym brzmieniu nie jest jasne, czy 
koordynator klastra będzie posiadał uprawnienia 

KIKE stoi na stanowisku, że ograniczenie 
zadań koordynatora do kwestii rozliczeń 
bez możliwości wpływu na realizację 
umowy o utworzeniu obszaru ograniczania 
obciążenia szczytowego jest niekorzystne i 
nieuzasadnione.  
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decyzyjne i/lub kontrolne w związku z realizacją 
umowy o utworzeniu obszaru ograniczania 
obciążenia szczytowego pomiędzy 
zainteresowanymi członkami klastra energii a 
OSD.  

 

 

Oprócz tego, w ocenie KIKE, 
zaproponowane rozwiązanie nie 
uwzględnia ekonomicznych aspektów 
działalności klastrów energii. Istnieje 
ryzyko, że skomplikowane usługi redukcji 
zużycia nie będą opłacalne dla klastrów, w 
szczególności w odniesieniu do wielkości 
generacji, mając na uwadze niską 
przewidywalność ilości energii wytworzonej 
z PV na niewielką skalę na jednej linii SN 
lub stacji SN/nn, a także bilansu kosztów w 
stosunku do korzyści.  Oprócz tego, w 
projekcie nie został określony przychód 
klastrów z tytułu realizacji usług obszaru 
ograniczania obciążenia szczytowego. 

 

11. 
Art. 38ag ust. 
3 ustawy OZE 

Konieczność całościowego 
przeredagowania i uzupełnienia o 

kryteria i elementy analizy zasadności 
utworzenia obszaru ograniczania 

obciążenia szczytowego. 

Prosimy o wskazanie kryteriów 
przeprowadzenia analizy zasadności utworzenia 
obszaru ograniczania obciążenia szczytowego. 
Tworząc obszar ograniczania obciążenia 
szczytowego koordynator klastra powinien mieć 
jasne wytyczne lub zasady tworzenia obszaru 
ograniczania obciążenia szczytowego. W 
przeciwnym razie powstaje ryzyko powstawania 
sporów pomiędzy koordynatorem i OSD w 
przedmiocie zasadności utworzenia obszaru 
ograniczania obciążenia szczytowego. 

 

12. 
Art. 38ah.ust. 
1 pkt 1) 
ustawy OZE 

 

Proponowany przepis wprowadza nowe 
dodatkowe obowiązki po stronie OSD (m.in. 
wydawanie  warunków utworzenia obszaru 
ograniczania obciążenia szczytowego wraz z 
propozycją umowy)  

W ocenie KIKE, wprowadzanie nowych 
obowiązków po stronie OSD powinno być 
uzasadnione, natomiast obowiązek 
wydawania warunków utworzenia obszaru 
ograniczania obciążenia szczytowego wraz 
z propozycją umowy powinien zostać 
znacząco okrojony do niezbędnego 
minimalnego zakresu, jeśli nie jest możliwe 
całkowite przerzucenie go na inny podmiot.  
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13. 
Art. 38ah.ust. 
3 ustawy OZE 

Konieczność doprecyzowania 

Wnosimy o doprecyzowanie zasad 
przeprowadzania wyceny kosztów analizy 
zasadności obszaru ograniczania obciążenia 
szczytowego. W połączeniu z brakiem 
określonych kryteriów analizy zasadności, brak 
wytycznych w zakresie wyceny wprowadza zbyt 
szeroką dowolność w ocenie koordynatora 
klastra i OSD, co również nie ułatwi współpracy 
między koordynatorem i OSD.  

Oprócz tego, w ocenie KIKE, niezbędne jest 
doprecyzowanie w jakim stosunku członkowie 
klastra pokrywają koszty analizy. Czy koszty 
pokrywają wszyscy członkowie, czy tylko 
członkowie których dotyczyć ma utworzenie 
obszaru? Czy każdy członek klastra pokrywa w 
równej części koszty analizy, czy są one 
stosunkowo rozdzielane na podstawie danych 
kryteriów?  Powyższe kwestie powinny zostać 
doprecyzowane.  

Obecne brzmienie przepisu wymaga 
szczegółowego uregulowania kryteriów i 
zasad przeprowadzenia wyceny kosztów 
analizy zasadności utworzenia obszaru 
ograniczania obciążenia szczytowego, a 
także wyjaśnienia sposobu pokrywania 
kosztów przez członków klastra energii. 

14. 
Art. 38ai ust. 3 
ustawy OZE 

Konieczność przeredagowania całego 
przepisu oraz w tym zmiany definicji 
redukcji mocy szczytowej we wzorze 
zgodnie z poniższą propozycją  

„Redukcja mocy szczytowej – redukcję 
mocy szczytowej źródeł energii 
znajdujących się w obszarze 
ograniczania obciążenia szczytowego. 
Redukcja mocy szczytowej przyjmuje 
wartość 0-100  %.”; 

Wnosimy o przeredagowanie przepisów 
dotyczących redukcji mocy szczytowej. Obecna 
propozycja brzmienia nie pozwala na dokładne 
zrozumienie zasad działania obszaru 
ograniczania szczytowego i redukcji mocy 
szczytowej. Przepisy budzą poważne 
wątpliwości czy omawiane założenia są możliwe 
do realizacji.  

Przedstawiony w projekcie ustawy wzór bilansu 
mocy źródła jedynie podsumowuje wcześniejsze 
przepisy, a nie zapewnia wyjaśnienia zasad 
redukcji generacji. Dodatkowo, powstają 
wątpliwości, co w przypadku, gdy generacja 
będzie większa niż pobór czy ograniczymy 
generację w źródle? Pojawia się również kwestia 
mocy chwilowej, a zatem powstaje istotny 
problem kto dokonuje jej pomiaru i podejmie 
decyzję o chwilowej redukcji? 

 

Obecne brzmienie nie zapewnia jasnych 
podstaw pozwalających zrozumieć zasady 
działania obszarów ograniczania 
szczytowego. Sens tworzenia obszarów 
ograniczania szczytowego jest 
niezrozumiały i budzi poważne wątpliwości 
w zakresie zasadności ekonomicznej takich 
działań. Duży koszt urządzeń oraz brak 
możliwości technicznych realizacji w trybie 
chwilowym, nie zachęci klastrów do 
wprowadzania usług ograniczania 
obciążenia szczytowego. 

Dodatkowo, w ocenie KIKE, wprowadzono 
zbyt dużo warunków formalnych do 
spełnienia przez koordynatora klastra.  

Warunki realizacji usług ograniczania 
obciążeń szczytowych i wynagrodzenie 
zależą w przeważającej mierze od oceny 
dokonanej przez OSD, a więc od podmiotu 
trzeciego. Jednocześnie nie ma 
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określonych zasad dokonywania 
powyższej oceny.    

15. 
Art. 184j) ust. 
1 ustawy OZE 

„Art. 184j. 1. Do dnia 31 grudnia 2029 
r., w odniesieniu do ilości energii 
elektrycznej wytworzonej z 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wysokosprawnych jednostkach 
kogeneracji gazowej, 
przystosowanych do spalania lub 
współspalania wodoru  o znamionowej 
mocy elektrycznej nie większej niż 2 
MW przez członków klastra energii, 
który został wpisany do rejestru 
klastrów energii, o którym mowa w art. 
38ac ust. 1, wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a 
następnie pobranej z tej sieci w celu jej 
zużycia przez członków tego klastra 
energii, dla danej godziny okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w art. 
184l ust. 3: 

1) nie nalicza i nie pobiera się od 
członków klastra energii opłaty: 

a) OZE, o której mowa w art. 95 
ust. 1 , 

b) kogeneracyjnej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r.  

o promowaniu energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji ; 

2) w przypadku, gdy ilość energii 
elektrycznej wytworzonej z 
odnawialnych źródeł energii przez 
członków klastra energii i 

Wnosimy o rozszerzenie zapisu art. 184j ust. 1 
przez dodanie do jego treści wysokosprawnych 
jednostkach kogeneracji gazowej, 
przystosowanych do spalania lub współspalania 
wodoru o znamionowej mocy elektrycznej nie 
większej niż 2 MW. Powyższe rozszerzenie 
powinno zostać odpowiednio uwzględnione w 
całej ustawie.  

Wnosimy o rozszerzenie upustu, o którym mowa 
w art. 184j ust 1 pkt 2) lit. a) w naliczaniu opłat 
za świadczenie usługi dystrybucji, również na 
opłatę mocową. Powyższe rozszerzenie 
powinno zostać odpowiednio uwzględnione w 
całej ustawie.   

Wnosimy o wskazanie, czy wspomniana w art. 
184j ust. 1 pkt 2) „ilość energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 
przez członków klastra energii i wprowadzonej 
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej” 
dotyczyć ma ilości rocznej czy godzinowej.  

 

Wysokość opłaty OZE na 2022 wynosi 0,90 
zł/MWh 

Wysokość opłaty kogeneracyjnej na 2022 
rok wynosi 4,04 zł/MWh 

Szczególną uwagę należy zwrócić, na 
zakres opłat za świadczenie usługi 
dystrybucyjnej. 95% wysokości opłat za 
świadczenie usługi dystrybucji, których 
wysokość zależy od ilości energii 
elektrycznej pobranej przez członków 
klastra, obejmie jedynie opłatę zmienną 
sieciową oraz opłatę jakościową. Opłata 
„mocowa” podobnie jak opłata OZE i opłata 
kogeneracyjna nie są opłatami 
dystrybucyjnymi, natomiast są pobierane w 
dystrybucji i zależą od ilości pobranej 
energii. 

Zwracamy uwagę, że z analizy 
przeprowadzonej przez KIKE, wynika, że 
dla taryfy C11 (czyli najdroższej taryfy w 
dystrybucji), przy założeniu że w ujęciu 
rocznym klaster energii pokryje 100% 
zużycia własną produkcją energii, to 
oszczędności wyniosą ok 25% z 180 
zł/MWh zł. Wyjątek stanowi taryfa OSD 
Energa, w której oszczędności wyniosą 
szacunkowo ok. 25% z 240 zł/MWh. 

Ostatecznie, według szacunków KIKE, 
korzyści dla klastrów mogą wynosić ok: 

• 0,90 zł/MWh z opłaty OZE 
• 4,04 zł/MWh z opłaty 

kogeneracyjnej 
• do 45 zł w zmiennych opłatach 

dystrybucyjnych po spełnieniu 
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wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej : 

a) przekroczy 60% zużycia przez 
członków tego klastra energii - 
operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego nalicza 95% 
wysokości opłat za świadczenie usługi 
dystrybucji, których wysokość zależy 
od ilości energii elektrycznej pobranej 
przez członków klastra energii,  w tym 
w szczególności opłatę mocową, 

b) przekroczy 70% zużycia przez 
członków tego klastra energii - 
operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego nalicza 90% 
wysokości opłat za świadczenie usługi 
dystrybucji, których wysokość zależy 
od ilości energii elektrycznej pobranej 
przez członków klastra energii, 

c) przekroczy 80% zużycia przez 
członków tego klastra energii - 
operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego nalicza 85% 
wysokości opłat za świadczenie usługi 
dystrybucji, których wysokość zależy 
od ilości energii elektrycznej pobranej 
przez członków klastra energii, 

d) przekroczy 90% zużycia przez 
członków tego klastra energii - 
operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego nalicza 80% 
wysokości opłat za świadczenie usługi 
dystrybucji, których wysokość zależy 
od ilości energii elektrycznej pobranej 
przez członków klastra energii, 

e) wyniesie 100% zużycia przez 
członków tego klastra energii - 
operator systemu dystrybucyjnego 

szeregu warunków (które w 
rzeczowości mogą okazać się 
trudne do spełnienia), jak na 
przykład: 2 % magazynowania, 
następnie 5% 

• ok. 3 zł/MWh z art. 10 i 52 ustawy 
o efektywności energetycznej 

• Akcyza do 1 MW mocy w klastrze 
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elektroenergetycznego nalicza 75% 
wysokości opłat za świadczenie usługi 
dystrybucji, których wysokość zależy 
od ilości energii elektrycznej pobranej 
przez członków klastra energii 

3) do sprzedawcy wskazanego 
nie stosuje się obowiązków, o których 
mowa w art. 10 ustawy z dnia 20 maja 
2016 r. o efektywności energetycznej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) oraz w art. 
52 ust. 1; 

4) uznaje się, że jest ona 
zużyciem energii elektrycznej 
wyprodukowanej przez dany podmiot 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym i z tego tytułu podlega 
zwolnieniu od podatku akcyzowego 
pod warunkiem, że łączna moc 
zainstalowana elektryczna wszystkich 
instalacji odnawialnego źródła energii 
wytwórców energii elektrycznej 
rejestrowanego klastra energii nie 
przekracza 1 MW.” 

16. 
Art. 184k 
ustawy OZE  

„Art. 184k. 1. Do dnia 31 grudnia 2026 
r., członkowie klastra energii, który 
został wpisany do rejestru klastrów 
energii, o którym mowa w art. 38ac ust. 
1, mogą korzystać z zasad rozliczeń, o 
których mowa w art. 184j ust. 1 oraz z 
prawa do wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 38ai ust. 1, w przypadku, 
gdy: 

1) co najmniej 30% energii 
wytwarzanej i wprowadzanej do sieci 
dystrybucyjnej przez strony 
porozumienia tego klastra energii jest 

Wnosimy o zmianę treści art. 184k ust. 1 pkt 3) i 
ust. 2 pkt 3) jak wskazano w kolumnie obok. 
Poziom 50 % może okazać się trudny do 
spełnienia, w szczególności przy wytarzaniu 
energii jedynie z instalacji PV. Dodatkowo, 
należy wziąć pod uwagę sytuacje nagłe, takie 
jak awarie czy przerwy w produkcji w 
biogazowni.  

Wnosimy zatem o znaczne obniżenie progu 50 
%.   

Wnosimy o wprowadzenie definicji sprzedawcy 
wskazanego, o którym mowa w art. 184k ust. 6.  
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wytwarzana z odnawialnych źródeł 
energii, oraz 

2)  łączna moc zainstalowanych 
instalacji wytwórczych należących do 
członków tego klastra energii nie 
przekracza 100 MW energii 
elektrycznej i umożliwia pokrycie w 
ciągu roku nie mniej niż 40% łącznego 
rocznego zapotrzebowania członków 
klastra energii w zakresie energii 
elektrycznej, oraz 

3) pojemność magazynów 
energii członków klastra energii wynosi 
co najmniej 2% energii odbieranej w 
skali roku przez odbiorców energii 
będących uczestnikami klastra. 

2. Do dnia 31 grudnia 2029 r., 
członkowie klastra energii, który został 
wpisany do rejestru klastrów energii, o 
którym mowa w art. 38ac ust. 1, mogą 
korzystać z zasad rozliczeń, o których 
mowa w art. 184j ust. 1 oraz z prawa 
do wynagrodzenia, o którym mowa w 
art. 184l ust. 1, w przypadku gdy: 

1) co najmniej 50% energii 
wytwarzanej i wprowadzanej do sieci 
dystrybucyjnej przez członków tego 
klastra energii jest wytwarzana z 
odnawialnych źródeł energii, oraz 

2) łączna moc zainstalowanych 
instalacji wytwórczych należących do 
członków tego klastra energii nie 
przekracza 100 MW i umożliwia 
pokrycie w ciągu każdej godziny nie 
mniej niż 50 % łącznych dostaw do 
członków klastra energii w zakresie 
energii elektrycznej, oraz 
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3) pojemność magazynów 
energii członków klastra energii wynosi 
co najmniej 5% energii odbieranej w 
skali roku przez odbiorców energii 
będących uczestnikami klastra. 

3. W celu skorzystania z zasad 
rozliczeń, o których mowa w art. 184j, 
koordynator klastra energii składa 
wniosek do operatora systemu 
dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego oraz do 
sprzedawcy wskazanego. 

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 
3, koordynator klastra energii dołącza 
oświadczenie o: 

1) rocznym zapotrzebowaniu 
członków klastra energii na energię 
elektryczną określonym na podstawie 
danych pomiarowych z roku 
poprzedzającego rok złożenia tego 
oświadczenia, a w przypadku braku 
takich danych o rocznym 
szacunkowym zapotrzebowaniu na 
energię; 

2) spełnieniu warunków 
określonych w: 

a) ust. 1 pkt 1-3 – w przypadku 
złożenia wniosków przed dniem 1 
stycznia  

2027 r., 

b) ust. 2 pkt 1-3 – w przypadku 
złożenia wniosków po 31 grudnia 2026 
r. 

5. Wraz z wnioskiem do sprzedawcy 
wskazanego, o którym mowa w ust. 3, 
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koordynator klastra energii składa 
wniosek o zmianę dotychczasowej lub 
zawarcie nowej umowy ze wszystkimi 
członkami klastra energii w celu 
uwzględnienia zasad rozliczeń, o 
których mowa w art. 184j ust. 1. 

6. W przypadku złożenia kompletnego 
wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 5, 
sprzedawca wskazany  zawiera nowe 
lub zmienia dotychczasowe umowy z 
członkami klastra energii w terminie 60 
dni od dnia złożenia wniosku.” 

 


