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Warszawa, dnia 17.03.2022 marca 2022 roku 

 

Sz. P. Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska 

Sz. P. Ireneusz Zyska 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54,  

00-922 Warszawa 

Dotyczy:  

konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw (nr UC99 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) 

 

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Wiceministrze 

działając na rzecz Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE („KIKE”), niniejszym przedstawiam 

stanowisko KIKE wraz z uwagami, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego pisma, do 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw („Ustawa”).  

*** 

Projektowana Ustawa będzie miała znaczący wpływ na działalność i funkcjonowanie klastrów. Jak 

wynika z przekazanego uzasadnienia projektu, proponowane zmiany, mają na celu m.in. wsparcie 

rozwoju energetyki rozproszonej i szerszego rozwoju klastrów energii w Polsce.  

Jednakże, ogólne wnioski płynące z przeprowadzonej przez KIKE analizy, wskazują, że 

projektowane zmiany nie odpowiadają w pełni na podnoszone wcześniej potrzeby klastrów, a 

ponadto wprowadzają nowe rozwiązania, które budzą kolejne wątpliwości interpretacyjne . Wiele 

zmian pozornie polepsza sytuację prawną klastrów, jednak w rzeczywistości proponowane 

rozwiązania mogą okazać się trudne w realizacji, zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i prawnych.   

Z aprobatą należy przyjąć postanowienia Ustawy regulujące kwestie formalne takie jak obowiązek 

wpisu do rejestru klastrów energii. Pozytywnym aspektem nowelizacji jest również nowy mechanizm 

wsparcia dedykowany klastrom energii. Jednak w obecnym brzmieniu Ustawy, faktyczny wymiar 

zachęty będzie stanowił jedynie niewielką pomoc operacyjną. 

Jednocześnie, wiele istotnych zagadnień zostało pominiętych. W ocenie KIKE, kwestie takie jak zasady 

rozliczeń wewnątrz i na zewnątrz klastra energii, nowe regulacje w zakresie partnerskiego handlu 

energią czy też usługi w zakresie obszarów ograniczania obciążeń szczytowych zostały przedstawione 
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w sposób niepozwalający na pełne zrozumienie ich zasad i celów ekonomicznych. Szczególnego 

wyjaśnienia wymaga temat obszaru ograniczania obciążeń szczytowych wraz z wzorem bilansowania 

i redukcją mocy szczytowej, gdyż zawierają wiele sprzeczności i niejasności. Wynikające z treści Ustawy 

wątpliwości nie stanowią zachęty do tworzenia i rozwoju klastrów w Polsce. 

Dalej, obecność postanowień wprowadzających dwa istotne ograniczenia działalności klastrów, 

również niekorzystnie wpłynie na zainteresowanie tworzeniem i rozwojem klastrów energii. 

Ograniczenie obszaru działania klastrów tylko do jednego powiatu eliminuje możliwość zawiązywania 

klastrów na przykład przez miasto na prawach powiatu i powiat z nim sąsiadujący. Natomiast, wymóg 

udziału co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego w strukturze klastra energii niejako 

przeczy dotychczasowym założeniom klastrów energii i znacząco ogranicza ich swobodę działania.  

*** 

Mając powyższe na uwadze, KIKE rekomenduje m.in.: 

1. zachowanie swobody klastrów w doborze swoich członków (usunięcie wymogu członkostwa 

co najmniej jednej JST); 

2. uwzględnienie możliwości tworzenia klastrów na terenie dwóch sąsiadujących powiatów; 

3. doprecyzowanie zasad partnerskiego handlu energią; 

4. doprecyzowanie zasad i założeń obszaru ograniczania obciążeń szczytowych, w 

szczególności zasad rozliczeń, przeprowadzania analizy zasadności oraz wyceny kosztów; 

5. rozszerzenie roli i kompetencji koordynatora klastra w realizacji obszaru ograniczania 

obciążeń szczytowych; 

6. doprecyzowanie i wyjaśnienie wzoru bilansu mocy źródła, w tym redukcji mocy szczytowej; 

7. zwiększenie wymiaru mechanizmu wsparcia klastrów energii; 

Szczegółowe omówienie uwag do Ustawy wraz z propozycją zmiany przepisów zostało zawarte w 

Załączniku 1. 

Mając na względzie daleko idące skutki rozwiązań przewidzianych w Ustawie, KIKE wnosi o zmianę 

treści projektowanych przepisów zgodnie z przekazanymi rekomendacjami i uwagami, jako że w 

obecnej treści nie wpływają korzystnie na wsparcie działalności i rozwoju klastrów w Polsce.  

Z poważaniem 

__________________________ 

Albert Gryszczuk  

Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE 
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