SPÓŁDZIELNIA
ENERGETYCZNA
Konin 29 września 2021 r.

SPÓŁDZIELNIE
ENERGETYCZNE

•

Spółdzielnie energetyczną mogą tworzyć zarówno odbiorcy, jak i producenci energii ze źródeł
odnawialnych.

•

Mogą to być gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu lokalnego oraz inni
odbiorcy i wytwórcy energii.

•

Spółdzielnie energetyczne umożliwiają znaczące obniżenie kosztów zakupu energii dla jej
członków oraz wyższe przychody dla jej wytwórców oraz wzrost bezpośredniego
wykorzystania zielonej energii na terenach na jakich funkcjonują.

KLUCZOWE ASPEKTY
PRAWNE
Kluczowe warunki, jakie musi spełniać spółdzielnia
energetyczna
Spółdzielnia energetyczna:
1. prowadzi działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejskowiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na
obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio
sąsiadujących ze sobą;
2. liczba jej członków wynosi od 3 do 1000 członków;
3. łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji
odnawialnego źródła energii:
a) umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70%
potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków,
b) nie przekracza 10 MW.
Członkami spółdzielni energetycznej mogą być wyłącznie osoby
fizyczne lub osoby prawne.

Szczegółowe warunki dot. rozliczeń
Zgodnie z Ustawą OZE minister właściwy do spraw energii w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi,
w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych
pomiarowych oraz bilansowania ilości energii;
2. szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń, z uwzględnieniem
cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych
stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych
jej członków;
3. szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych
pomiarowych, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz
między przedsiębiorstwami energetycznymi a spółdzielnią
energetyczną;

4. szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej –
mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania
rozliczeń oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

WYZWANIE – JAK UTWORZYĆ
SPÓŁDZIELNIĘ ENERGETYCZNĄ?
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WYZWANIA

energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna
wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii:
umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb
własnych spółdzielni energetycznej i jej członków
nie przekracza 10 MW
ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie
przekracza 30 MW

Aspekty
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biogazu, roczna wydajność wszystkich
instalacji nie przekracza 40 mln m3
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KORZYŚCI

Brak części opłat obciążających wytwórcę energii elektrycznej

WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻENIA
SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ

W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we
wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni
energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców
energii elektrycznej spółdzielni energetycznej:

Brak opłat zmiennych za usługę dystrybucyjną dot.
wytworzonej i zużytej w ramach spółdzielni energii

• Sprzedawca, z którym zawarto umowę zakupu energii
elektrycznej dokonuje ze spółdzielnią energetyczną
rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii
elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby
własne przez spółdzielnię energetyczną i jej członków.

• Od ilości energii elektrycznej rozliczonej w powyższy
sposób, spółdzielnia energetyczna nie uiszcza:
- na rzecz sprzedawcy, opłat z tytułu jej rozliczenia;
- opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości
pobranej energii elektrycznej przez wszystkich wytwórców i
odbiorców spółdzielni energetycznej.

1. nie nalicza się i nie pobiera:
• opłaty OZE,
• opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8
grudnia 2017 r. o rynku mocy,

• opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji,

• podatku akcyzowego, pod warunkiem że łączna moc
zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego
źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1 MW;

2. nie stosuje się obowiązków umarzania certyfikatów zielonych,
błękitnych i białych.

SZACOWANE KORZYŚCI FINANSOWE DLA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ
Zwolnienie z opłat wymienionych na poprzednim slajdzie przynosi znacząco korzyści zarówno odbiorcą,
jak i wytwórcą energii elektrycznej

20-40% niższe koszty
zakupu energii elektrycznej dla
odbiorców

20-40% wyższe
przychody dla wytwórców z
OZE

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTU ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PRZYKŁAD
ZAŁOŻENIA:
• Odbiorca o miesięcznym zużyciu energii elektrycznej 15 000 kWh,
• Grupa taryfowa C11
Bez Spółdzielni Energetycznej:
Energia elektryczna :
1. rok 2021
15 000 kWh x 0,330 zł/kWh = 4 950 zł / m-c
12 x 4 950 = 59 400 zł / rok
2. rok 2022
15 000 kWh x 0,500 zł/kWh =7 500 zł
12 x 7 500 = 90 000 zł

W Spółdzielni Energetycznej:
Energia elektryczna :
1. rok 2021
15 000 kWh x 0,280 zł/kWh = 4 200 zł
12 x 4 200 = 50 400 zł
2. rok 2022
15 000 kWh x 0,350 zł/kWh = 5 250 zł
SPÓŁDZIELNIA
12 x 5 250 = 63 000 zł
ENERGETYCZNA

Oszczędności
rok 2021 9 000 zł, 15 %
rok 2022 27 000 zł, 30 %

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTU ZAKUPU USŁUGI DYSTRYBUCYJNEJ- PRZYKŁAD
ZAŁOŻENIA:
• Odbiorca o miesięcznym zużyciu energii elektrycznej 15 000 kWh, moc umowna 100 KW
• Grupa taryfowa C11
• Członkowie Spółdzielni nie ponoszą kosztu opłaty przesyłowej zmiennej i opłaty mocowej :
Bez Spółdzielni Energetycznej:
rok 2021
15 000 kWh x 0,1458 zł/kWh = 2187 zł / m-c
12 x 2187 = 26 244 zł / rok
15 000 kWh x 0,040 zł/kWh = 600 zł / mc
12 X 600 = 7 200 zł / rok
Koszt 33 444 zł/ rok

SPÓŁDZIELNIA
ENERGETYCZNA

Koszty stałe :
Stawka stała 100 KW x 3,77 zł/kW = 377 zł/m-c, 4524 zł/rok
Stawka jakościowa 15 000 kWh x 0,013 zł/kWh = 195 zł zł/m-c, 2340 zł/rok
Razem 6 864 zł/rok

Oszczędność 83 %
OSD ENEA : składnik zmienny 145,80 zł/MWh, opłata mocowa ok. 40 zł /MWh

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA „EISALL”
Podstawowe informacje
Pierwsza w Polsce zarejestrowana i
funkcjonująca Spółdzielnia Energetyczna
(11.05.2021)
Obszar działania: woj. mazowieckie, na
terenie gmin Raszyn, Nadarzyn, Michałowice
Aktualny status:
• 4 członków

• Roczna konsumpcja: ~24 MWh
• Roczna produkcja: ~20 MWh (2 x PV 10 kW)
• Magazyn energii: TESVOLT TS 48 V – 6 kW /
9,6 kWh

• Ładowarka EVC: SMA SMA EV CHARGER –
22 kW

NASZE USŁUGI
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W UTWORZENIU I ZARZĄDZANIU SPÓŁDZIELNIĄ ENERGETYCZNĄ

Jesteś zainteresowany obniżeniem
kosztów energii w swojej gminie?
Skontaktuj się z nami!
Ireneusz Perkowski
Prezes Zarządu
+48 516 110 900
ireneusz.perkowski@eisall.eu

Spółdzielnia Energetyczna
Eisall Sp. z o.o
ul. Krakowska 19
05-090 Raszyn

www.eisall.eu

