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Witamy w przewodniku objaśniającym 
czym jest energetyka społeczna. Jest to 
poręczny przewodnik pełen wskazówek, 
praktycznych porad i zasobów, który 
umożliwi ci włączenie się na szczeblu 
lokalnym w ogólnoeuropejską społeczną 
rewolucję na rzecz energii odnawialnej. 

Energetyka społeczna to klucz  
do dekarbonizacji gospodarki i niezwykle 
ważny element walki ze zmianami klimatu. 
Chodzi o coś więcej niż wiatraki i panele 
słoneczne. 

Energetyka społeczna może pomóc 
stworzyć nową równowagę między 
lokalnymi gospodarkami a gospodarką 
światową. Może pomóc przezwyciężyć 
różnice w poziomie życia na obszarach 
miejskich i wiejskich, a także zasypać 
podziały między północą a południem, 
między bogatymi a biednymi — ponieważ 
umacnia lokalnych mieszkańców. 
Realizacja działań dotyczących energetyki 

społecznej prowadzi do demokracji 
energetycznej, ponieważ wiąże się  
z obietnicą stworzenia gospodarki  
i społeczeństwa opartych na współpracy,  
a nie na współzawodnictwie, a swoim 
zasięgiem obejmuje całą naszą planetę. 

Bez względu na to, czy czytelnikiem jest 
osoba ciekawa świata, grupa ludzi 
zaczynających przygodę z energią 
odnawialną, przedstawiciel władz lokalnych 
opracowujący plany, czy działająca już 
spółdzielnia energetyczna — ten 
przewodnik objaśniający zagadnienie krok 
po kroku jest przeznaczony dla każdego. 

TEN PRZEWODNIK  
JEST DLA

TRANSFORMACJA 
ENERGETYCZNA  
POTRZEBUJE CIEBIE

W 
LUDZIACH 
SIŁA

CIEBIE

TERAZ!
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Publikację opracowały trzy organizacje, które współpracują na rzecz  
przyspieszenia rozwoju energetyki społecznej w Europie.

Friends of the Earth 
Europe to największa  
w Europie sieć oddolnych 
inicjatyw ekologicznych, 
skupiająca ponad 30 
krajowych organizacji 
Friends of the Earth  
i tysiące grup lokalnych. 
Friends of the Earth Europe 
prowadzi kampanie  
na rzecz sprawiedliwości 
ekologicznej i rozwiązań 
sprzyjających budowaniu 
sprawiedliwych społecznie 
społeczeństw. Od 2013 
działa na rzecz 
popularyzacji transformacji 
energetycznej wśród 
mieszkańców Europy.

Energy Cities to sieć tysiąca 
samorządów lokalnych  
z 30 krajów. Organizacja 
Energy Cities jest przekonana, 
że transformacja 
energetyczna to coś więcej 
niż energia odnawialna czy 
nowoczesne technologie: 
chodzi w niej o mądre 
korzystanie z zasobów przy 
jednoczesnym zwiększaniu 
stopnia zaangażowania 
lokalnych mieszkańców  
i dobrostanu obywateli 
demokratycznej Europy. 
Organizacja domaga się 
radykalnej transformacji 
systemów i polityk 
energetycznych, umożliwienia 
obywatelom kształtowania 
przyszłości pod znakiem 
zdecentralizowanej energii 
odnawialnej.

REScoop.eu to europejska 
federacja obywatelskich 
spółdzielni energetycznych 
reprezentująca ponad  
1,5 tys. spółdzielni,  
do których należy milion 
osób. Organizacja powstała 
w 2013 roku i bazuje  
na sięgających kilkadziesiąt 
lat wstecz doświadczeniach 
związanych z działalnością 
społeczności 
energetycznych. Jej celem 
jest zapewnianie, by głos 
obywateli był słyszany  
na forum Unii Europejskiej  
oraz wspieranie 
społeczności 
energetycznych w zakresie 
wiedzy technicznej, 
budowania potencjału  
i komunikacji.

ORGANIZACJE, KTÓRE OPRACOWAŁY  
TEN PRZEWODNIK

Te trzy organizacje przygotowały dla ciebie niniejszy przewodnik dzięki pomocy 
kilkudziesięciu ekspertów i lokalnych grup, którzy uczestniczyli w jego opracowaniu. 
Dzięki temu ty możesz stać się częścią transformacji energetycznej, na rzecz której 
wszyscy działamy. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Adresy naszych stron 
internetowych i nasze adresy mailowe są podane na wewnętrznej stronie okładki.

https://www.foeeurope.org
https://www.rescoop.eu
https://energy-cities.eu
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Mamy nadzieję, że ten przewodnik będzie 
dla ciebie inspiracją i pomocą  
w zrozumieniu poszczególnych etapów 
tworzenia własnych projektów 
dotyczących energetyki społecznej. 

Chociaż w przewodniku nie da się 
poruszyć wszystkich aspektów tworzenia 
projektu dotyczącego energetyki 
społecznej, zawarliśmy w nim możliwie jak 
najwięcej informacji i praktycznych porad, 
które ułatwią ci poruszanie się w tej 
dziedzinie. Podaliśmy też użyteczne linki 
do bardziej rozległych zasobów. Nasz 
przewodnik z założenia ma być 
maksymalnie przydatny dla mieszkańców  
i społeczności w całej Europie (a może też 
poza nią), a jednocześnie ma dostarczać 
konkretnych odpowiedzi na pytania 
dotyczące różnych krajów Europy.

Mamy nadzieję, że przewodnik będzie 
cennym drogowskazem w podróży,  
której celem jest walka z kryzysem 
klimatycznym i odzyskanie wpływu  
na wytwarzanie energii. 

Kiedy nadejdzie właściwa chwila, pomysły 
się wykrystalizują i zbierze się grupa 
odpowiednich osób, przewodnik będzie  
na ciebie czekał. Możesz po niego sięgać 
wielokrotnie. Im szybciej zaczniesz 
działać, tym lepiej! 

COMMUNITY
ENERGY 
A PRACTICAL GUIDE TO RECLAIMING POWER 

JAK CZYTAĆ TEN 
PRZEWODNIK?
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Święto energetyki  
społecznej w  
Westmill Wind Co-op. 
© Community Power
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Stajemy w obliczu kilku kryzysów 
jednocześnie. Dotyczą one kwestii takich 
jak klimat i nasze zdrowie, gospodarka, 
społeczeństwo i demokracja. Wydaje się, 
że są ze sobą wzajemnie powiązane.  
W całej Europie społeczności już zaczynają 
odczuwać pierwsze skutki zmian klimatu, 
takie jak susze, nieurodzaj, powodzie czy 
niekontrolowane pożary. Zjawiska te są 
szczególnie nasilone w krajach Globalnego 
Południa, które są najsłabiej przygotowane 
do ich zwalczania – na skutek 
ekstremalnych zjawisk pogodowych coraz 
więcej ludzi musi uciekać  
z dotychczasowych miejsc zamieszkania. 

Niesprawiedliwość klimatyczna ma 
właśnie takie oblicze: ci, którzy  
w najmniejszym stopniu przyczynili się  
do globalnego ocieplenia, są narażeni  
na jego najpoważniejsze skutki, przy czym  
na całym świecie zmarginalizowane 
społeczności ponoszą największe ryzyko. 
Raporty naukowe brzmią z roku na rok 
coraz bardziej alarmistycznie, a czas 
ucieka. Ze względu na historyczną 
odpowiedzialność Europy za 
spowodowanie tego kryzysu naszym 
obowiązkiem jest objąć przywództwo  
w jego zwalczaniu. 

Świat potrzebuje szybkiego odejścia  
od wszystkich paliw kopalnych i zmiany 
modelu gospodarki z wydobywczego  
na regeneratywny stosowany przez całe 
społeczeństwo. 

Wiąże się to ze stworzeniem nowego, 
sprawiedliwego systemu energetycznego, 
który jest w 100% oparty na energii 
odnawialnej, ma demokratyczną strukturę 
własności i nie naraża dobrostanu 
przyszłych pokoleń na niebezpieczeństwo.

NIE
MA 
PLANETY B !

DZIAŁAJMY

TERAZ!

DEKADA ZERO: 
DZIAŁAJMY TERAZ! 
ROZDZIAŁ 0
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Narzędzie do nauki online, które  
pomoże zrozumieć złożoność zmian 
klimatycznych i konieczność przyjęcia 
zasady sprawiedliwości klimatycznej. 

IPCC: opowieść o trzech potencjalnie 
jeszcze cieplejszych światach. 

50 źródeł na temat sprawiedliwości 
klimatycznej. Materiały opracowane  
dla Religijnego Towarzystwa Przyjaciół 
(kwakrów). 

Ruchy społeczne, organizacje 
pozarządowe zajmujące się ekologią  
i rozwojem, związki zawodowe,  
związki wyznaniowe i inne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego wspólnie 
oceniające zobowiązania klimatyczne 
Ramowej konwencji ONZ w sprawie 
zmian klimatu.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

Często wydaje się, że kryzys klimatyczny 
wynika z braku wspólnoty i demokracji. 
Korporacje zarządzają systemem 
energetycznym dla zysku i zazwyczaj  
nie dopuszczają obywateli do głosu.  
Kultura indywidualizmu i współzawodnictwa 
spowodowała erozję wspólnot. Wiele osób 
odczuwa rozczarowanie obecnym 
systemem i ma poczucie oderwania  
od niego. Jest to zrozumiałe. Jednak  
w czasie pandemii COVID-19 byliśmy też 
świadkami spontanicznych odruchów 
pomocy i chęci do współpracy. Energia 
będąca własnością społeczności to jedno  
z praktycznych rozwiązań ułatwiających 
wyjście z nakładających się na siebie 
kryzysów. Dzięki oddaniu spraw 
dotyczących energii ludziom  
i społecznościom, możemy wspólnie 
zmierzyć się z wyzwaniami zmian 
klimatycznych i społecznych. 

Energetyka społeczna może się przyczynić 
do rewitalizacji lokalnej gospodarki, 
ponieważ wiąże się z tworzeniem miejsc 
pracy, obniżeniem rachunków za energię 
elektryczną i oszczędnościami na szczeblu 
społeczności. Oznacza też wzmocnienie 
społeczności i zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego oraz sprzyja redukcji 
zużycia energii — a to z kolei działa na rzecz 
zmniejszenia oporu lokalnych społeczności 
wobec nowych projektów energii 
odnawialnej. 

Katastrofie klimatycznej wciąż można 
zapobiec. Ludzie biorą sprawy w swoje 
ręce i tworzą nowy system energetyczny 
na rzecz nas wszystkich.  
Lepszy świat jest tuż za rogiem.  
Ty i twoja społeczność możecie 
przyłączyć się do jego budowania! 

https://www.climatejusticesyllabus.org
https://www.climatejusticesyllabus.org
https://www.climatejusticesyllabus.org
https://www.climatejusticesyllabus.org
https://www.climatejusticesyllabus.org
https://www.climatejusticesyllabus.org
https://www.climatejusticesyllabus.org
https://www.ipcc.ch/static/infographic/worlds-apart/
https://www.ipcc.ch/static/infographic/worlds-apart/
https://www.ipcc.ch/static/infographic/worlds-apart/
https://www.quaker.org.uk/documents/50-resources-climate-justice
https://www.quaker.org.uk/documents/50-resources-climate-justice
https://www.quaker.org.uk/documents/50-resources-climate-justice
https://www.quaker.org.uk/documents/50-resources-climate-justice
https://www.quaker.org.uk/documents/50-resources-climate-justice
https://www.quaker.org.uk/documents/50-resources-climate-justice
https://www.quaker.org.uk/documents/50-resources-climate-justice
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
http://civilsocietyreview.org
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Jeśli czujesz się przytłoczony kryzysem 
klimatycznym, nie jesteś sam. Często 
trudno się zdecydować, od czego zacząć. 
Wydaje się, że działania takie jak petycje 
czy demonstracje są niewspółmierne  
do skali kryzysu, a domaganie się działań 
od przywódców politycznych też nie jest 
dobrym pomysłem, kiedy chcesz 
przyczyniać się do zmian samodzielnie. 

Potrzebujemy daleko idących zmian  
w systemie energetycznym. Musimy 
przestać spalać paliwa kopalne, które 
szkodzą naszemu klimatowi, a także 
stworzyć zdecentralizowany system, który  
w 100% przestawi się na energię odnawialną. 
Aby takie przejście było możliwe, musimy też 
znacząco zmniejszyć swoje zużycie energii. 

W tym przewodniku znajdziesz narzędzia, 
które pomogą ci w kwestiach 
praktycznych i w podjęciu działań. 
Wykonanie kilku praktycznych kroków  
w celu zainicjowania projektów  
i przyczynienia się do zmiany wraz  
z innymi członkami twojej społeczności  
to najlepsza metoda poradzenia sobie  
z lękiem wynikającym z troski o klimat.

Ty i twoja społeczność nie będziecie  
w tych działaniach sami. Miliony ludzi  
w całej Europie zwiększają swoje 
zaangażowanie, prowadzą własną 
produkcję rolną, ponownie wykorzystują  
i przetwarzają używane już produkty, 
tworzą społeczności wymiany, wyrażają 
sprzeciw wobec projektów dotyczących 
paliw kopalnych i prowadzą ośrodki,  
w których skupia się życie społeczności. 
Inicjatywy dotyczące energetyki 
społecznej mają wyjątkowy potencjał 
wspierania walki ze zmianami klimatu. 

A więc wszystkie ręce na pokład, tak aby 
możliwa była transformacja obecnego 
systemu energetycznego. Musimy się 
zająć nie tylko energią elektryczną, ale też 
utworzyć własne społeczne projekty 
dotyczące ciepłownictwa  
i transportu, których wiele już istnieje. 

Domaganie się działań od polityków jest 
ważne, ale możemy też brać sprawy  
w swoje ręce. Już teraz możesz zacząć 
budować system energetyczny przyszłości 
we własnym sąsiedztwie, na uczelni czy  
w rodzinnym mieście. 

TRANSFORMACJA 
ENERGETYCZNA JEST 
W TWOICH RĘKACH 
ROZDZIAŁ 1
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środowisko, a także rozpoczęcia lokalnej 
transformacji energetycznej. Poznasz 
sąsiadów i doświadczysz nowego poczucia 
wspólnoty i zakorzenienia w społeczności. 

Bycie częścią grupy i współpraca na rzecz 
pokonywania wyzwań przynosi 
satysfakcję i poczucie sprawczości. 

Poznasz nowe sposoby rozmawiania  
o zmianach klimatu i innych ważnych  
dla świata zagadnieniach, które dotyczą 
także twojej społeczności. Takie rozmowy 
będą się odbywać w pobliżu twojego 
miejsca zamieszkania, szkoły, w twoim 
sąsiedztwie lub mieście. 

Ten przewodnik to zachęta do działania. 
To zaproszenie do włączenia się  
w aktywność na szczeblu lokalnym i stania 
się częścią coraz liczniejszej grupy ludzi 
chcących odzyskać wpływ na wytwarzanie 
energii. Taka aktywność będzie pomostem 
między tobą i twoją społecznością  
a dziesiątkami lat lokalnych działań  
na rzecz energii. Pierwsze społeczności 
zaczęły realizować projekty energii 
odnawialnej w latach 70. XX wieku w Danii. 

Dołącz do grupy, która odegra ważną rolę 
w wielkim projekcie, jakim jest 
transformacja energetyczna, albo stwórz 
taką grupę. Droga do celu będzie wyboista 
i kręta, ale nie będziesz sam. 

Dasz radę! 
Przyłącz się do rewolucji energetycznej. 

 

Zaangażowanie się w inicjatywę energetyki 
społecznej może nie zawsze jest proste,  
ale stwarza możliwość wprowadzenia 
zmian w społeczności, odbicia  
wpływu na wytwarzanie energii  
z rąk wielkich korporacji zatruwających 

NIEMIECKA  
„ENERGIEWENDE” 
W Niemczech transformację 
energetyczną czy też „zwrot” energetyczny 
określa się mianem Energiewende.  
W skali świata Niemcy są jednym z krajów 
o największym udziale odnawialnych 
źródeł energii w energetyce, co wynika  
w dużej mierze z zaangażowania 
aktywistów i ich społeczności w działania 
na rzecz tej rewolucji. 

• 42,9% energii elektrycznej 
wyprodukowanej w Niemczech w III 
kwartale 2019 roku pochodziło  
ze źródeł odnawialnych, podczas gdy 
w 2016 roku odsetek ten wyniósł 31,6%.  

• 42% energii elektrycznej 
wyprodukowanej w 2016 roku  
w Niemczech ze źródeł odnawialnych 
wytworzono w ramach projektów 
realizowanych przez obywateli lub przy 
znaczącym udziale społecznym.

CZY WIEDZIAŁEŚ?
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DZIESIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO STWORZYĆ PROJEKT 
DOTYCZĄCY ENERGETYKI SPOŁECZNEJ LUB DO NIEGO DOŁĄCZYĆ 

1. Będziesz uczestniczyć w budowaniu systemu, który przyczyni się do powstrzymania 
kryzysu klimatycznego. 

2. Do społecznych projektów energii odnawialnej przekierowywane są środki 
dotychczas wspierające system oparty na paliwach kopalnych.  

3. Projekty przyczyniają się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego w twojej okolicy. 

4. Poznasz sąsiadów i wesprzesz umacnianie swojej społeczności. 

5. Będziesz produkować własną energię odnawialną. 

6. Włączysz się w edukowanie społeczeństwa na temat energii, klimatu i demokracji. 

7. Dzięki projektom więcej środków finansowych zostanie w twojej społeczności. 

8. Pokażesz innym społecznościom, jakie inicjatywy są możliwe. 

9. Projekt przyczyni się do budowania bardziej lokalnej i bardziej obiegowej gospodarki. 

10. Będziesz uczestniczyć w tworzeniu takiego świata, na jakim chcesz żyć. 

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA  
JEST W TWOICH RĘKACH 
ROZDZIAŁ 1

1CZĘŚĆ 
REWOLUCJA  
ENERGETYCZNA

ROZDZIAŁ 1

The Energy Transition to Energy Democracy – inicjatywa REScoop.eu. 

Power to the People – publikacja organizacji Trade unions for energy  
democracy na temat demokratyzacji wytwarzania energii elektrycznej. 

Energy-democracy.net łączy grupy z różnych stron świata na rzecz wspólnej walki  
o demokratyczną energię. Jest to otwarta platforma wiedzy stworzona przez 
międzynarodowy sojusz na rzecz demokratycznej energii.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://www.rescoop.eu/toolbox/the-energy-transition-to-energy-democracy
http://unionsforenergydemocracy.org/wp-content/uploads/2015/06/TUED-Power-to-the-Peoplefinal.pdf
http://unionsforenergydemocracy.org/wp-content/uploads/2015/06/TUED-Power-to-the-Peoplefinal.pdf
http://unionsforenergydemocracy.org/wp-content/uploads/2015/06/TUED-Power-to-the-Peoplefinal.pdf
https://energy-democracy.net
https://energy-democracy.net
https://energy-democracy.net
https://energy-democracy.net
https://energy-democracy.net
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SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA:  
GŁÓWNE POLE WALKI 
Duże przedsiębiorstwa energetyczne  
są problemem dla klimatu i naszych 
społeczności, ponieważ skupiają w sobie 
ogromną władzę polityczną  
i ekonomiczną. Firmy te oraz ich spółki 
zależne są często właścicielami sieci 
elektroenergetycznych, co upoważnia je  
do decydowania, kto może mieć dostęp  
do tej energetycznej autostrady.  
Na przykład we Francji firma Electricité  
de France (EDF) i jej spółki zależne Enedis  
i RTE są wyłącznymi operatorami 
większości krajowych systemów przesyłu  
i dystrybucji energii elektrycznej,  
co uniemożliwia małym i społecznym 
inicjatywom dystrybucję wyprodukowanej 
przez siebie energii poprzez te sieci. W ten 
sposób obecny system staje się dla nich 
niedostępny.

EUROPEJSKI SYSTEM 
ENERGETYCZNY 
ZNALAZŁ SIĘ NA 
ROZDROŻU 
ROZDZIAŁ 2

| 13

W 2020 roku większość zużywanej przez 
nas energii nadal pochodziła  
z zatruwających środowisko paliw 
kopalnych. Aż 82% energii zużywanej  
w Unii Europejskiej to energia wytwarzana 
z paliw kopalnych i w elektrowniach 
jądrowych. Kolejny problem polega na tym, 
że większość systemu energetycznego 
znajduje się pod kontrolą dużych spółek, 
które są nastawione na zysk.  

Europejski system energetyczny znalazł 
się na rozdrożu. Dotychczasowy system 
oparty na nadprodukcji, energii 
zatruwającej środowisko i dużych 
przedsiębiorstwach czerpiących z tego 
systemu zyski zaczyna się zmieniać. 
Powstaje nowy system oparty  
na odnawialnych źródłach energii. W dużej 
mierze jest on zdecentralizowany, 
elastyczny i jest własnością społeczności  
i obywateli. System ten budują ludzie tacy 
jak ty, którzy chcą zmienić świat na lepsze.
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RYWALIZACJA DWÓCH 
SYSTEMÓW O SPRAWOWANIE 
KONTROLI 
Stary system oparty na paliwach 
kopalnych i będący własnością korporacji 
współistnieje dziś z nowym, 
demokratycznym systemem energii 
odnawialnej — i ten stary system zwalcza 
ten nowy. Duże spółki energetyczne, które 
wciąż kontrolują większość naszych 
systemów energetycznych robią, co mogą, 
by zachować swoją pozycję, m.in. 
publicznie atakują społeczne inicjatywy 
energetyki odnawialnej. 

Ich plan po części polega  
na rozpowszechnianiu niekorzystnych 
opinii, np. że projekty energetyki 
społecznej służą wąskiemu gronu 
uprzywilejowanych odbiorców.  
Z przykładów przedstawionych w tym 
przewodniku dowiesz się, że tak nie jest. 
Wręcz przeciwnie – często motywacją 
uczestników takich projektów jest chęć 
wsparcia lokalnej społeczności lub 
sprzeciw wobec zanieczyszczania 
środowiska podczas wytwarzania energii. 
W przewodniku przedstawiono też projekty 
energetyki społecznej, których celem  
jest nabycie własności sieci 
elektroenergetycznej i eksploatowanie jej  
z pożytkiem dla wszystkich. Tak się stało 
w Schönau, o czym opowiada studium 
przypadku przedstawione w rozdziale 13.

Musimy przyspieszyć transformację  
ku energii odnawialnej i zbudować nowy 
system energetyczny tak szybko, jak to 
możliwe. To może być zadanie dla ciebie  
i twojej społeczności! 

W Europie istnieje ogromny potencjał 
energetyki społecznej: w niedawnym 
badaniu stwierdzono, że do 2050 roku 
połowa obywateli Unii Europejskiej – w 
tym społeczności lokalne, szkoły i szpitale 
– mogłaby produkować własną energię 
elektryczną ze źródeł odnawialnych, która 
pokryłaby 45% zapotrzebowania Unii 
Europejskiej na energię. 

 
NOWE REGULACJE UNIJNE 
MOGŁYBY ZMIENIĆ ZASADY GRY 
Nowe ustawodawstwo energetyczne 
przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej  
w 2019 roku powinno pomóc w rozwoju 
energetyki społecznej i realizacji 
związanych z nią projektów w całej 
Europie. Europejskie społeczności 
energetyczne uzyskały nowe prawa, które 
powinny zapewnić im możliwość 
uczestnictwa w transformacji 
energetycznej. Po raz pierwszy w unijnej 
legislacji znalazły się zapisy 
potwierdzające ich rolę i nadające im nowe 
prawa do wytwarzania, używania, 
sprzedawania i przechowywania energii 
odnawialnej. 

EUROPEJSKI SYSTEM ENERGETYCZNY  
ZNALAZŁ SIĘ NA ROZDROŻU 
ROZDZIAŁ 2

1CZĘŚĆ 
REWOLUCJA  
ENERGETYCZNA

ROZDZIAŁ 2
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NOWE PRAWA DLA 
SPOŁECZNOŚCI 
1) OBYWATELE I SPOŁECZNOŚCI ZOSTALI UZNANI 
ZA UCZESTNIKÓW SYSTEMU ENERGETYCZNEGO  

Przyjęta w 2019 roku unijna dyrektywa  
w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych zawiera nowe 
definicje określające, w jaki sposób 
obywatele mogą się angażować w projekty 
społeczności energetycznych działających 
w zakresie energii odnawialnej (RECs). 
Obywatele, władze lokalne oraz małe  
i średnie firmy mogą powoływać podmioty 
prawne w celu produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Społeczności te zostały 
uznane za podmioty odgrywające istotną 
rolę w systemie energetycznym i muszą 
być wspierane przez rządy państw 
członkowskich UE. 

W ramach działań społeczności 
energetycznych obywatele mogą 
generować zasoby finansowe poprzez 
tworzenie specjalnych funduszy celowych, 
których środki są dystrybuowane lokalnie 
na potrzeby świadczenia usług lub 
pokrycia lokalnego zapotrzebowania. 

Jest to niezwykle ważne w kontekście 
promowania realizowanych przez 
obywateli projektów energii odnawialnej  
i zachęcania rządów do ich wspierania. 

Wspomniane prawa dotyczące energetyki 
społecznej są zapisane w unijnym pakiecie 
czystej energii przyjętym w 2019 roku. 

Określa on także następujące cele do 
osiągnięcia w 2030 roku: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych  
o 40% w porównaniu z rokiem 1990; 

• 32% udział odnawialnych źródeł energii 
w miksie energetycznym Unii 
Europejskiej; 

• poprawa efektywności energetycznej  
o 32,5% w porównaniu z rokiem 2007. 

Rozwój wydarzeń postępuje jednak na tyle 
szybko, że już po ukończeniu pisania tego 
przewodnika, dnia 11 grudnia 2020 r., Rada 
Europejska zdecydowała o podniesieniu 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w UE w roku 2030 do „co najmniej 55%”, 
zgodnie z założeniami Europejskiego 
Zielonego Ładu.
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2) OBYWATELE UZYSKALI PRAWO DO 
WYTWARZANIA, PRZECHOWYWANIA, 
UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY WŁASNEJ ENERGII  
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  

Po raz pierwszy w historii w prawie unijnym 
uznano, że jako obywatel masz prawo  
do inwestowania w system energetyczny. 
Jeśli stwierdzisz istnienie przeszkód 
prawnych uniemożliwiających  
ci wytwarzanie, przechowywanie, sprzedaż 
lub posiadanie własnej energii odnawialnej, 
obowiązkiem rządu twojego kraju jest 
zapewnienie, by te działania stały się dla 
ciebie dostępne.  

3) RZĄD TWOJEGO KRAJU MUSI STWORZYĆ 
SPRZYJAJĄCE RAMY PRAWNE ZAPEWNIAJĄCE 
OBYWATELOM WSPARCIE 

Każde państwo członkowskie UE  
ma obowiązek zapewnienia energetyce 
społecznej wsparcia ze strony systemu 
prawnego. 

Sprzyjające ramy prawne mogłyby np. 
obejmować utworzenie mechanizmów 
wsparcia w zdobywaniu funduszy na projekty 
lub powołanie agencji zapewniającej porady  
i wsparcie, której zadaniem byłoby też 
opracowanie zasad dostępu do sieci 
elektroenergetycznej. 

 

4) RZĄD TWOJEGO KRAJU MUSI UPROŚCIĆ 
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE DLA PROJEKTÓW 
OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH 

Jedną z trudności związanych  
z tworzeniem projektów energetyki 
społecznej jest złożoność procedur 
administracyjnych. Dobrze jest się 
przygotować na mnóstwo papierkowej 
roboty, np. podczas sporządzania projektu 
budowlanego czy składania wniosków  
o dofinansowanie. Obecnie jednak, dzięki 
legislacji przyjętej na szczeblu unijnym, 
obowiązkiem rządu jest uproszczenie 
procedur administracyjnych dotyczących 
projektów obywatelskich i społecznych. 

5) RZĄD TWOJEGO KRAJU MUSI DOKONAĆ OCENY 
BARIER I POTENCJAŁU ENERGETYKI SPOŁECZNEJ 

Rząd ma również obowiązek 
przeprowadzenia oceny barier i potencjału 
funkcjonowania społeczności 
energetycznych działających w zakresie 
energii odnawialnej w twoim kraju. 
Określonym w prawie terminem dokonania 
takiej oceny jest lato 2021 roku, jednak 
niektóre rządy już wcześniej rozpoczęły  
te działania. Dowiedz się, czy wnioski  
z takiej oceny ogłoszono już w twoim 
kraju! Będzie to dobre źródło informacji  
o problemach, jakie możesz napotkać.

EUROPEJSKI SYSTEM ENERGETYCZNY  
ZNALAZŁ SIĘ NA ROZDROŻU 
ROZDZIAŁ 2
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WSCHÓD I ZACHÓD, 
RÓŻNE SPOJRZENIA 
Wspomniane prawa przyznane 
społecznościom energetycznym będą 
szczególnie przydatne we wspieraniu 
rozwoju ruchu demokracji energetycznej  
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest tak 
ponieważ idea posiadania energii na 
własność nie jest niczym nowym w krajach 
zachodnich, np. w Niemczech czy Danii, 
natomiast w wielu krajach 
wschodnioeuropejskich dopiero się rozwija. 
Niektóre z problemów wynikają ze 
zrozumiałego sceptycyzmu wobec 
spółdzielni, co wiąże się z faktem,  
że w epoce komunizmu idea 
spółdzielczości została wypaczona.  
Jeżeli w swoim kraju dostrzegasz ten 
problem, nie skupiaj się na formie 
organizacyjnej swojego projektu, ale raczej 
na jego działaniach i wynikających z nich 
korzyściach dla społeczeństwa.  
W przewodniku opisaliśmy kilka historii 
zakończonych sukcesem pochodzących  
z Europy Wschodniej, jednak w tym 
regionie nie ma jeszcze tylu sukcesów, 
iloma chcielibyśmy się podzielić i dlatego  
w większości przytaczamy historie, które 
wydarzyły się na Zachodzie. Dokładamy 
wszelkich starań, żeby to się zmieniło  
i mamy nadzieję, że do nas dołączysz! 

 

JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ 
POLITYCZNIE? 
Większość porad zawartych w tym 
przewodniku ma na celu inicjowanie zmian 
poprzez budowanie nowego systemu,  
na który wszyscy czekamy. Czasem może 
być potrzebne zachęcenie lokalnej grupy 
do zaangażowania politycznego czy 
domagania się zmian na szczeblu 
politycznym. W momencie pisania tego 
przewodnika trwa transpozycja prawa 
unijnego do prawa krajowego państw 
członkowskich, która czasem przebiega 
powoli i nieodpowiednio. Aby uzyskać 
najświeższe informacje w tej sprawie, 
wejdź na stronę www.wiecejnizenergia.pl . 
Informacje w języku angielskim znajdziesz 
również na stronach organizacji REScoop 
oraz Friends of the Earth. 

Ważne, żeby rząd twojego kraju dostrzegł 
społeczności domagające się prawa do 
uczestnictwa w systemie energetycznym. 
Możesz na przykład napisać pismo do 
właściwego ministra lub do władz lokalnych, 
w którym wyjaśnisz, że twoja grupa chce się 
stać elementem transformacji 
energetycznej. Poinformuj też, że 
oczekujesz pełnej transpozycji Dyrektywy  
w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych do prawa krajowego, 
co zapewni wsparcie twojemu projektowi. 

Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej 
przyznaje ci prawa, domagaj się ich 
egzekwowania! 
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The Energy Atlas – informacje i dane liczbowe o energii odnawialnej w Europie. 

Dokument Vision Statement zawiera postulaty dotyczące przyszłego systemu 
energetycznego dla Europy, który powinien być zrównoważony, bezemisyjny,  
sprawiedliwy społecznie, oparty na własności publicznej i nadzorowany przez  
lokalne społeczności i obywateli. 

Ta publikacja jest przewodnikiem skierowanym do krajowych decydentów stających przed 
zadaniem przeniesienia niektórych aspektów pakietu czystej energii do prawa krajowego. 

Ta broszura wyjaśnia, w jaki sposób można wykorzystać unijne prawo dotyczące energii 
odnawialnej w budowaniu europejskich społeczności energetycznych promujących odejście 
od paliw kopalnych.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

https://www.foeeurope.org/energy-atlas
https://www.foeeurope.org/Community-Power-Coalition-Vision-statement
https://www.foeeurope.org/Community-Power-Coalition-Vision-statement
https://www.foeeurope.org/Community-Power-Coalition-Vision-statement
https://www.foeeurope.org/Community-Power-Coalition-Vision-statement
https://www.foeeurope.org/Community-Power-Coalition-Vision-statement
https://www.foeeurope.org/Community-Power-Coalition-Vision-statement
https://www.foeeurope.org/Community-Power-Coalition-Vision-statement
https://friendsoftheearth.eu/publication/community-power-transposition-guidance-for-citizen-energy-policies/
https://friendsoftheearth.eu/publication/community-power-transposition-guidance-for-citizen-energy-policies/
https://friendsoftheearth.eu/publication/community-power-transposition-guidance-for-citizen-energy-policies/
https://www.foeeurope.org/unleashing-power-community-energy
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W tym rozdziale znajdziesz omówienie 
licznych zalet energetyki społecznej oraz 
przykłady szerszych korzyści dla 
systemu energetycznego wynikających z 
realizacji projektów w tym zakresie. 

 
1. ODEJŚCIE OD PALIW 
KOPALNYCH 
Społeczne projekty energii odnawialnej 
przyczyniają się do znaczącego 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla, 
ponieważ zastępują paliwa kopalne 
odnawialnymi źródłami energii. Do 2050 
roku co drugi obywatel Unii Europejskiej 
będzie mógł produkować własną energię 
elektryczną, która pokryje 45% 
zapotrzebowania UE na energię. Będzie to 
oznaczało ogromną zmianę i odejście od 
nieekologicznych paliw kopalnych, których 
spalanie wiąże się z emisją CO2  
i destabilizacją klimatu. Kiedy obywatele 
uczestniczą w transformacji 

energetycznej, rośnie poparcie społeczne 
dla odnawialnych źródeł energii, przez co 
transformacja może przebiegać szybciej. 

 
2. ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA  
ENERGII 
Celem wielu projektów dotyczących 
energetyki społecznej jest zmniejszenie 
ilości zużywanej przez nas energii  
i popularyzacja przekonania, że musimy 
ograniczyć zużycie energii, aby umożliwić 
przejście na energię odnawialną. 
Członkowie zespołów realizujących 
projekty energetyki społecznej są 
zachęcani do ograniczania ilości używanej 
energii, czemu towarzyszą programy 
promujące świadomość ekologiczną  
i inwestycje w oszczędności energetyczne. 
Na przykład w Brnie w Czechach klub 
zajmujący się kupnem materiałów 
izolacyjnych prowadzi szkolenia dla 
mieszkańców dotyczące możliwości 
zmniejszania zużycia energii w blokach 
mieszkalnych. 
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3. INWESTYCJE W  
CZYSTĄ ENERGIĘ 
Przejście do czystych i bezpiecznych 
metod wytwarzania energii będzie 
wymagało potężnych inwestycji. Mimo że 
inwestycje te są opłacalne, na stworzenie 
projektu energetycznego potrzeba 
znaczącego kapitału. 

Miliony obywateli Europy posiada 
zdeponowane w bankach oszczędności, 
które w niebezpośredni sposób przyczyniają 
się do pogłębienia kryzysu klimatycznego, 
ponieważ banki i fundusze emerytalne 
inwestują w „brudne” projekty energetyczne. 
Angażowanie społeczności w transformację 
energetyczną może prowadzić do 
przekierowania tych środków do inwestycji  
w rozwiązania na rzecz klimatu i gospodarki 
lokalnej. Umożliwienie społecznościom 
korzystania z programów inwestycyjnych jest 
jednym z ważnych sposobów pozyskiwania 
funduszy na projekt i angażowania 
mieszkańców w jego realizację. 

W niniejszym przewodniku kwestie 
finansowe są omówione jako jedno  
z wyzwań, ponieważ zdobycie pieniędzy  
na projekt może być trudne. Jednak kiedy 
twoja społeczność pokona tę początkową 
trudność, środki zdobyte na projekt 
przyczynią się do dalszego rozwoju 
transformacji energetycznej. Na przykład 
w Niemczech słynną transformację znaną 
jako Energiewende zapoczątkowały 
głównie inwestycje realizowane przez 
rolników, społeczności i obywateli.
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4. ZDOBYCIE POPARCIA 
SPOŁECZNEGO DLA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII 
Opór lokalnych mieszkańców wobec 
projektów energetycznych może stanowić 
poważną barierę na drodze do 
upowszechniania odnawialnych źródeł 
energii. Czasem nie jest trudno zrozumieć 
powody takiej postawy: w zbyt wielu 
przypadkach projekty prowadzone na 
szeroką skalę były narzucane lokalnym 
społecznościom, a okoliczni mieszkańcy 
mieli niewielką szansę na wniesienie 
swojego wkładu w inicjatywę na etapie 
planowania, wyrażenie opinii czy udział  
w projekcie. Jednak kiedy lokalni 
mieszkańcy są zaangażowani w projekt, 
albo – jeszcze lepiej – sami go realizują 
jako własną inicjatywę, poziom akceptacji  
i wsparcia rośnie zdecydowanie. 

Badania wykazały wyższy poziom zaufania 
obywateli do projektów energetyki 
społecznej. W Danii poparcie społeczne  
dla energii odnawialnej znacząco wzrosło 
po tym, jak nastąpił rozwój spółdzielni 
zajmujących się pozyskiwaniem energii  
z wiatru, a władze zobowiązały operatorów 
turbin wiatrowych do sprzedaży części 
udziałów w inwestycjach lokalnym 
mieszkańcom. 

Kiedy obywatele są zaangażowani w projekt, 
znacznie częściej doceniają jego zalety  
i akceptują niedogodności. Mają również 
możliwość uczestniczenia w łagodzeniu 
negatywnych aspektów projektu, np. 
poprzez udział w drobiazgowych analizach 
dotyczących wyboru miejsca posadowienia 
wiatraków w ich okolicy. 



Uczestnicy projektu 
Brixton Energy Solar 2, 
Repowering Project.. 
© Repowering London

Poparcie społeczne dla odnawialnych 
źródeł energii wiąże się z ogólnym 
poziomem świadomości ekologicznej.  
Im więcej ludzie wiedzą na temat energii, 
tym chętniej popierają technologie 
pozyskiwania energii odnawialnej. 
Przejście do czystego i bezpiecznego 
systemu energetycznego jest możliwe 
wtedy, gdy poprzez swoje zaangażowanie 
ludzie stają się częścią takich inicjatyw. 

 
5. WALKA Z UBÓSTWEM 
ENERGETYCZNYM  
W ramach wielu społecznych projektów 
energetycznych ich uczestnicy otrzymują 
ryczałt energii elektrycznej za niewielką cenę. 
W Wielkiej Brytanii wiele osób mających 
problemy z opłacaniem rachunków za 
energię było zmuszonych do korzystania  
z droższych taryf typu „pay-as-you go”. Dzięki 
społecznemu projektowi Brixton Solar lokalni 
mieszkańcy mogli zamiast tego korzystać  
z określonej ilości darmowej energii 
elektrycznej wytworzonej za pomocą paneli 
słonecznych zamontowanych na dachach ich 
domów. W ramach projektu organizowano 
także warsztaty z zakresu zapobiegania 
stratom energii w mieszkaniu, podczas 
których uczestnicy poznawali sposoby 
zmniejszania zużycia energii elektrycznej  
i obniżania rachunków za nią. 

Kiedy społeczności są właścicielami 
urządzeń służących do wytwarzania 
energii, z której następnie korzystają, mają 
większą kontrolę nad kosztami, nie mają 
tendencji do pobierania nadmiernych opłat 
za energię i narzucania wysokich cen, jak 
to robią duże spółki energetyczne. Zob. 

więcej na temat projektów Brixton Solar  
i Repowering London w ramkach obok. 

 
6. WSPIERANIE LOKALNEJ  
GOSPODARKI 
Projekty energetyki społecznej generują  
2–8 razy więcej dochodu dla lokalnej 
gospodarki niż projekty realizowane przez 
podmioty zewnętrzne (co wykazano  
w przypadku projektów energetyki 
słonecznej i wiatrowej). 

Projekty te wiążą się z tworzeniem miejsc 
pracy i mogą się przyczyniać do budowania 
lokalnych rynków energii, na których 
konsumenci mają możliwość kupowania 
energii po stabilnych i uczciwych cenach. 

Dzięki tym projektom rośnie w Europie 
poziom innowacji. Ponieważ projekty mają 
charakter lokalny, realizujące je społeczności 
mogą przyczyniać się do rozwoju 
europejskiego przemysłu fotowoltaicznego, 
ponieważ chętniej wspierają lokalnego lub 
regionalnego producenta paneli słonecznych 
działającego według wysokich standardów 
społecznych i środowiskowych. 
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REPOWERING LONDON  |  WLK. BRYTANIA 
Repowering London to organizacja non-profit założona w 2013 roku przez Afsheen 
Rashid i Agamemmnona Otero. Organizacja początkowo była grupą wolontariuszy, a jej 
działalność polega na prowadzeniu projektów energetyki społecznej w budynkach 
komunalnych; pierwsze pięć projektów realizowanych było na osiedlach socjalnych  
w Londynie. Celem organizacji Repowering London jest zapewnienie, by wpływ na 
wytwarzanie energii w mieście mieli londyńczycy, a nie wielkie korporacje. Repowering 
London wspiera społeczności w opracowywaniu projektów energetycznych 
przewidujących wytwarzanie energii odnawialnej na potrzeby mieszkańców i z myślą  
o lepszej przyszłości dla całych społeczności. 

Repowering London dostrzega znaczenie wspierania spółdzielni, w których członkowie 
społeczności mają możliwość decydowania o sposobach realizacji własnych projektów. 
Demokratyczny model współpracy ma ogromne znaczenie w kontekście powodzenia 
projektów energetyki społecznej, ponieważ wzmacnia społeczność i stanowi przykład 
funkcjonowania demokracji. Lokalni mieszkańcy mogą stać się członkami spółdzielni, 
wpłacając 1 funt miesięcznie, a to z kolei daje im prawo głosu i współdecydowania  
o działaniach spółdzielni. Taki przebieg procesów decyzyjnych sprzyja zdrowej 
współpracy między społecznościami, władzami i sektorem publicznym. 
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Uczestnicy projektu 
Brixton Energy Solar 2, 
Repowering Project. 
© Repowering London
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LOKALNIE

Zasada członkostwa w spółdzielni za opłatą 1 funta jest jednocześnie wyrazem 
otwartego dostępu do struktur i inicjatyw organizacji Repowering London. Organizacja 
instaluje panele słoneczne na budynkach będących własnością publiczną i działa zgodnie 
z założeniem, że każdy mieszkaniec dzielnicy powinien móc współdecydować  
o sposobach realizacji projektów bez konieczności inwestowania w nie setek funtów.  
W organizacji przyjęto system, zgodnie z którym każdy członek spółdzielni ma jeden głos, 
co oznacza, że wszyscy członkowie mają taką samą możliwość kandydowania na 
stanowiska w zarządzie, zadawania pytań i decydowania o sposobach wydawania 
środków należących do społeczności (poprzez głosowanie na dorocznym walnym 
zgromadzeniu lub objęcie funkcji w zarządzie). Środki zgromadzone w funduszu 
społecznościowym są wydawane na wsparcie projektów realizowanych w danej 
dzielnicy, co umożliwia społecznościom proponowanie własnych rozwiązań 
pojawiających się problemów i otrzymanie wsparcia na ich wdrożenie. 

Organizacja Repowering London jest dumna ze swoich działań sprzyjających budowaniu 
kolektywu poprzez organizowanie wydarzeń dla całej społeczności, np. Dnia Zielonego 
Życia. Podczas tego wydarzenia członkowie społeczności poznali szczegóły inicjatyw 
dotyczących energetyki społecznej i mieli okazję spotkać podobnie myślących ludzi 
mających taką samą wizję świata. Szczególnie zasłużeni członkowie organizacji 
prowadzą w szkołach i lokalnych ośrodkach kultury warsztaty na temat zalet energetyki 
społecznej. W ramach akredytowanego programu szkoleń organizują też zajęcia dla 
młodych ludzi, którzy następnie w swoim CV mogą odnotować ukończenie takiego kursu. 

W jaki sposób Repowering zapewnia społecznościom dostęp do programów 
inwestycyjnych? Organizacja dąży do zapewnienia jak najszerszego dostępu do korzyści 
wynikających z realizowanych przez nią projektów. W ogłaszanych przez nią ofertach 
przystąpienia do społecznego programu inwestycyjnego minimalna wpłata wynosi 50 
funtów dla mieszkańców dzielnicy, którzy albo korzystają z zasiłków, albo mają mniej niż 
25 lat (dla pozostałych kwota minimalnej wpłaty wynosi 100 funtów). Są to najniższe 
możliwe kwoty ustalone przez Repowering London po uwzględnieniu administracyjnych  
i bankowych kosztów obsługi programu. 
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REPOWERING LONDON  |  WLK. BRYTANIA  CD. 

 
„Dzięki tym projektom możemy zmienić społeczne 
nastawienie wobec energii, społeczności i zmian w 
sposobie życia. Staramy się wspierać możliwie jak 
najwięcej osób poprzez popularyzację tych założeń –  
im więcej odbiorców je pozna, tym bardziej zostaną 
rozpowszechnione. W tych historiach chodzi o to, że  
im częściej są opowiadane, tym prawdziwsze się stają. 
Mamy nadzieję, że pewnego dnia nie będziemy już musieli 
ich opowiadać, bo tak będzie wyglądał nasz świat”.  
DAVE FULLER, MENADŻER W PROJEKTACH INSTALACJI DACHOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ REPOWERING LONDON  

 
TEN PROJEKT POKAZUJE, JAK WIELE RÓŻNYCH KORZYŚCI POTRAFI  
ZAPEWNIĆ JEDNA ORGANIZACJA ENERGETYKI SPOŁECZNEJ! 

• Lokalni mieszkańcy postrzegają panele słoneczne jako rozwiązanie dla nich 
dostępne i popierają korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 

• Wsparcie finansowe na rzecz Loughborough Community Centre pomogło 
sfinansować 4494 obiadów dla dzieci. 

• W ramach projektu udzielono wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa 
energetycznego – 20% zysku z projektu Brixton Solar przekazano na rzecz 
programu Community Energy Savings Programme (CEEF). W ramach tego 
programu członkowie społeczności borykający się z ubóstwem energetycznym 
otrzymują bezpośrednie wsparcie polegające na remoncie domów i modernizacji 
izolacji cieplnej, zapewnieniu innych rozwiązań podnoszących efektywność 
energetyczną oraz edukacji w zakresie metod oszczędzania energii. 

• Repowering London szkoli młodych ludzi wywodzących się z obszarów trudnych 
społecznie i przyucza ich do roli ekspertów ds. energii. Po kilkutygodniowym 
szkoleniu z zakresu energetyki osoby te są w stanie udzielać wysokiej jakości 
porad dotyczących energii lub samodzielnie tworzyć projekty OZE.
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7. WZMOCNIENIE 
SPOŁECZNOŚCI  
Społeczności, które z sukcesem realizują 
projekty energii odnawialnej cechują się 
dużym poczuciem dumy ze wspólnych 
osiągnięć i wzajemnym zaufaniem.  
Ich członkowie zdobywają cenne 
umiejętności i wzmacniają relacje 
międzyludzkie. Społeczności, które 
wspólnie prowadziły projekt czystej energii 
z większym prawdopodobieństwem 
przystąpią do realizacji kolejnych projektów, 
które przyniosą im podobne korzyści.

Uczestniczka szkolenia w 
ramach projektu Brixton 
Energy Solar 2, Repowering 
Project. © Repowering London

8. REDYSTRYBUCJA ZYSKU  
Kolejnym czynnikiem, który wzmacnia 
społeczność, jest dzielenie się finansowym 
zyskiem z projektu. W ramach wielu 
projektów energetyki społecznej działają 
małe programy finansowe umożliwiające 
przyznawanie grantów lokalnym klubom  
i grupom wolontariuszy. Na przykład 
działająca w Wlk. Brytanii sieć Wadebridge 
Renewable Energy Network (WREN)  
za niewielką opłatą kontaktowała osoby 
zainteresowane zakupem energii z jej 
dostawcami. Dotyczyło to głównie energii 
słonecznej, a członkowie inicjatywy 
decydowali, która lokalna grupa otrzyma 
dofinansowanie. 

W miarę jak malało rządowe wsparcie  
dla programów montowania instalacji 
fotowoltaicznych na dachach domów,  
a następnie całkowicie ustało, zakończył 
się również ten rodzaj działalności.  
Wtedy jednak sieć WREN zajęła się 
administrowaniem społecznymi 
funduszami w wysokości 70 tys. funtów 
rocznie, pochodzącymi z lokalnych farm 
wiatrowych i fotowoltaicznych 
działających na zasadzie komercyjnej. 
Środki te są dystrybuowane do lokalnych 
organizacji non-profit i wolontariackich za 
pośrednictwem sieci lokalnych komitetów. 

Tego rodzaju programy finansowe 
wpływają na ekonomiczne i społeczne 
ożywienie realizujących je społeczności. 
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Publikacja organizacji Friends of the Earth Europe i REScoop.eu na temat  
korzyści związanych z realizacją własnych projektów energetyki społecznej. 

Publikacja organizacji CE Delft: The potential of energy citizens in the European Union. 

Oficjalna publikacja UE na temat energetyki społecznej i innowacji społecznych.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2017/the_benefits_of_community_ownership.pdf
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2017/the_benefits_of_community_ownership.pdf
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2017/the_benefits_of_community_ownership.pdf
https://www.foeeurope.org/potential-energy-citizens-european-union-260916
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/energy-communities-overview-energy-and-social-innovation
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Bro Dyfi Community Renewables Ltd (BDCR) to walijska spółka zajmująca się wytwarzaniem 
energii odnawialnej będąca własnością społeczności. Jej celem jest promowanie projektów 
dotyczących energii z wiatru i innych źródeł odnawialnych, które przynoszą korzyści lokalnym 
mieszkańcom i w dużej mierze są kontrolowane przez lokalną społeczność. © BDCR
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Terminy „energetyka społeczna”  
i „społeczne wytwarzanie energii” 
odnoszą się do działalności z zakresu 
energetyki prowadzonej przez 
społeczność. Energetyka społeczna  
to szerokie pojęcie – może obejmować 
zbiorowe kampanie na rzecz zmiany 
dostawcy energii elektrycznej, zbiorowe 
inwestycje w panele słoneczne, ale także 
posiadanie na własność spółki zajmującej 
się dostarczaniem energii, czy nawet sieci 
dystrybucyjnej. W niektórych przypadkach 

współpraca osób zaangażowanych w takie 
działania ma charakter nieformalny, 
podczas gdy w innych tworzone są 
podmioty prawne. Zależnie od rodzaju 
działalności energetyka społeczna może 
mieć różne ramy formalne. 

Wśród form prawnych stosowanych przy 
tworzeniu lokalnych społeczności 
energetycznych są (choć nie wyłącznie): 
spółdzielnie energetyczne, spółki 
partnerskie,  spółki działające na rzecz 
dobra wspólnoty, fundacje, organizacje 
non-profit, trusty i stowarzyszenia. Wybór 
formy prawnej zależy od specyfiki twojej 
działalności oraz od obowiązujących  
w twoim kraju przepisów dotyczących 
spółdzielni i innych organizacji. 

Istnieją też inne możliwości łączenia 
przedstawionych niżej koncepcji i działań 
prowadzonych w ramach społeczności 
energetycznej z działaniami już istniejącej 
organizacji. Ostatecznie to nie struktura 
prawno-organizacyjna jest najważniejsza, 
lecz przyjęte przez Ciebie cele i działania, 
które prowadzisz na rzecz wspierania 
demokracji energetycznej.

TERAZODZYSKIWANIE MOCY
MIEJ 

WPŁYW!
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Szybko ładujące się 
autobusy elektryczne w 
Helsinkach w Finlandii. 
© P. Valeriya/Shutterstock
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NIE TYLKO ENERGIA ELEKTRYCZNA: OGRZEWANIE I  CHŁODZENIE,  
TRANSPORT I ENERGIA ELEKTRYCZNA – POTĘŻNA KOMBINACJA! 
Myśląc o energetyce społecznej, zazwyczaj ludzie wyobrażają sobie grupkę 
zadowolonych osób stojących na tle farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej. Objęcie na 
własność takiej inwestycji nie musi ograniczać się jednak do kwestii energii elektrycznej, 
ponieważ demokracja energetyczna zaczyna też obejmować sektor grzewczy  
i transportowy. Aby cały system energetyczny mógł stać się bardziej zrównoważony, 
lokalny i efektywny, oprócz inicjatyw dotyczących energii elektrycznej konieczne jest 
podjęcie działań w sektorach grzewczym i chłodniczym oraz transportowym. 

Najlepiej jest opracowywać koncepcje i planować działania dla tych trzech sektorów 
łącznie. Nasz przewodnik zawiera opisy działań i praktyczne przykłady dotyczące 
mobilności i ciepłownictwa oparte na jasnych i inspirujących założeniach. Nie trzeba 
realizować wszystkich działań równocześnie już na samym początku projektu – można 
stopniowo rozszerzać działania w miarę postępów w projekcie. 

Istnieje wiele rozwiązań dotyczących ogrzewania z użyciem ciepła wygenerowanego ze źródeł 
odnawialnych. Inicjatywy mogą opierać się o zasoby dostępne w twojej okolicy. Obejmują one 
np. nawiązywanie współpracy partnerskiej z obszarami wiejskimi w celu wytwarzania 
bioenergii (z odpadów pochodzących z gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego, obornika, 
biomasy rolniczej itp.), pozyskiwane nadwyżek ciepła generowanych przez lokalny przemysł, 
które można przekierować do lokalnej sieci ciepłowniczej, czy współpracę z samorządem  
w zakresie wykorzystania infrastruktury odpadowej i kanalizacyjnej, pobliskiej rzeki itp. 

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie tego rodzaju zdecentralizowane inicjatywy 
również mogą być własnością obywateli. Na przykład w belgijskim mieście Eeklo lokalne 
władze ogłosiły przetarg na budowę dużej lokalnej sieci ciepłowniczej. W specyfikacji 
zawarły warunek konieczny dotyczący korzystania wyłącznie z energii ze źródeł 
odnawialnych i oddania co najmniej 30% udziałów w przedsięwzięciu obywatelom. 
Zwycięskie konsorcjum spełniło te kryteria dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej  
z belgijską spółdzielnią energetyczną Ecopower. Więcej informacji na temat projektu 
realizowanego w Eeklo znajdziesz w rozdziale poświęconym wiatrowi. 

Istnieje też wiele rozwiązań dotyczących mobilności, np. programy car-sharingu czy projekty 
społeczne polegające na prowadzeniu punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 
Przykładem może być Partago – założona w 2015 roku spółdzielnia prowadząca program 
wspólnego korzystania z floty 74 samochodów elektrycznych. Więcej informacji o inicjatywach 
Partago i The Mobility Factory znajdziesz w rozdziale dotyczącym mobilności i transportu. 
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DEFINICJA ENERGETYKI SPOŁECZNEJ  
Istnieje wiele definicji energetyki społecznej. Na potrzeby tego przewodnika 
przyjęliśmy, że energetyka społeczna to projekt lub inicjatywa, w ramach której 
obywatele są właścicielami udziałów bądź mają istotne prawo do decydowania  
o sposobach świadczenia usług dotyczących energii odnawialnej lub pokrewnych. 
Za równie ważne jak energetyka społeczna uważamy projekty dotyczące 
efektywności energetycznej, w ramach których społeczność uczestniczy  
we wspólnym zmniejszaniu poziomu zużycia energii. 

W pakiecie „Czystej energii dla wszystkich Europejczyków” zawarte są dwie różne 
prawne definicje projektów z zakresu energetyki społecznej. Pierwsza z nich 
dotyczy społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej 
(Renewable Energy Communities, REC), których definicja znajduje się w dyrektywie 
o odnawialnych źródłach energii, zaś druga dotyczy obywatelskich społeczności 
energetycznych (Citizen Energy Communities, CEC), których definicja została 
określona w dyrektywie ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii. Definicje 
te są w dużym stopniu podobne, a fakt istnienia dwóch zbliżonych definicji wynika  
z tego, że dwa różne departamenty pracowały nad podobnym ustawodawstwem  
w tym samym czasie. Punktem wspólnym obu definicji jest jednak to,  
co najważniejsze, czyli wymaganie, by społeczności energetyczne miały misję, którą 
jest osiąganie celów ekologicznych i społecznych oraz wspieranie lokalnej 
gospodarki, a nie nastawienie na zysk. Obie definicje przewidują oddanie kontroli 
nad projektem w ręce „prawdziwych ludzi”, czyli obywateli, spółdzielni lub władz 
lokalnych. Różnice dotyczą zasad członkostwa w tych podmiotach oraz tego,  
że teoretycznie społeczności energetyczne działające w zakresie energii 
odnawialnej powinny realizować projekty dotyczące wyłącznie energii odnawialnej. 
Ważne jest, by nie skupiać się na drobnych rozbieżnościach czy niejasnościach – 
definicje są przydatnymi sformułowaniami prawnymi, w których ustawodawca 
dostrzegł znaczenie udziału społeczności w transformacji energetycznej.
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Jedną z polecanych form prawnych  
dla projektów energetycznych jest 
spółdzielnia, którą jest grupa obywateli 
współpracujących przy realizacji danej 
inicjatywy z korzyścią dla całej 
społeczności. Spółdzielnie mogą działać 
w takich obszarach jak produkcja  
i przetwórstwo żywności, mieszkalnictwo, 
transport, finanse i energetyka. W Europie 
wiele projektów energetyki społecznej 
realizowanych jest przez spółdzielnie – 
konkretnie są to spółdzielnie 
energetyczne zajmujące się 
wytwarzaniem energii ze źródeł 
odnawialnych. 

W obszarze energetyki spółdzielnie mogą 
realizować wiele różnych działań (więcej 
na ten temat dowiesz się w dalszej części 
przewodnika). Przyglądając się 
spółdzielniom, warto analizować, czym  
się zajmują, ale też jak i dlaczego to robią. 

Po pierwsze głównym celem ich istnienia nie 
jest generowanie zysków finansowych, lecz 
dążenie do poprawy warunków życia lokalnej 
społeczności. Nie oznacza to, że spółdzielnie 
nie osiągają zysku, jednak zysk ten albo 
zostaje spożytkowany bezpośrednio  
na potrzeby członków spółdzielni, albo jest 
reinwestowany w projekty na rzecz 
środowiska naturalnego, społecznego lub 
gospodarczego danej społeczności. 

Po drugie spółdzielnia jest zorganizowana  
w sposób demokratyczny, otwarty  
i transparentny. Dotyczy to zarówno 
organizacji wewnętrznej, jak i procesu 
podejmowania decyzji finansowych.  
Na przykład członkowie mogą decydować  
o sposobie spożytkowania osiągniętego 
przez spółdzielnię zysku, strategiach 
budowania zespołu i realizowania przez 
niego działań. Kolejną ważną cechą jest 
zasada głosowania, zgodnie z którą jeden 
członek spółdzielni ma jeden głos 
niezależnie od sumy zainwestowanych 
przez siebie środków. Te dwie cechy 
odróżniają spółdzielnie od tradycyjnych firm. 

SPÓŁDZIELNIE 
ENERGETYCZNE 
ROZDZIAŁ 5
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CZY WIEDZIAŁEŚ?

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE ZAPUSZCZAJĄ KORZENIE  
Jedne z najstarszych znanych spółdzielni powstały w Wielkiej Brytanii około 1840 
roku. W czasie panującego wtedy głodu grupa tkaczy połączyła siły, by wspólnie 
kupować żywność i udostępniać ją członkom społeczności szczególnie mocno 
odczuwającym jej niedobór. 

W alpejskich regionach Włoch na początku XX wieku powstało kilka spółdzielni 
energetycznych, które zajmowały się hydroenergetyką. Motywacją do ich założenia 
był brak dostępu odległych obszarów wiejskich do głównej sieci 
elektroenergetycznej. Przykładem może być założona w 1911 roku spółdzielnia 
Societá Elettrica Cooperativa dell’Alto But (SECAB). Jej działalność przyniosła wiele 
korzyści lokalnej społeczności. Były wśród nich dostawy darmowej energii 
elektrycznej, dotacje udzielane organizacjom charytatywnym i stowarzyszeniom 
czy darmowe szkolenia zawodowe dla młodych elektryków. 

Kolejnym przykładem spółdzielni powstałej w epoce przemysłowej jest spółdzielnia 
Vooruit z belgijskiej Gandawy założona przez działaczy ruchu socjalistycznego  
w celu zapobiegania negatywnym skutkom industrializacji, takim jak brak 
bezpiecznych warunków pracy, niedożywienie czy ubóstwo. Ruch stworzył banki 
spółdzielcze i supermarkety działające na potrzeby społeczności. 

W niektórych krajach spółdzielnie uczestniczyły w procesie elektryfikacji. Na przykład 
w Danii czy w Niemczech rolnicy i inne społeczności wiejskie zajmowali  
się organizowaniem dystrybucji energii elektrycznej w swojej okolicy. W Niemczech 
ponad 6 tys. spółdzielni energetycznych uczestniczyło w procesie elektryfikacji wsi. 

Niektóre spółdzielnie energetyczne są 
nastawione na realizację konkretnego 
zadania ekonomicznego, np. konsumpcji 
czy produkcji (dzięki czemu w większym 
stopniu przypominają tradycyjne 
spółdzielnie skupiające konsumentów, 
pracowników lub producentów). Inne łączą 
w sobie różne rodzaje działalności 
gospodarczej (produkcję i konsumpcję). 

Niektóre spółdzielnie energetyczne 
dopuszczają możliwość wyboru jednego  
z kilku obszarów działalności, podczas gdy 
inne wprowadzają ograniczenia. 

• W niektórych spółdzielniach wymaga 
się od konsumentów członkostwa  
w spółdzielni. 
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• W innych istnieje możliwość 
inwestowania jako producent czy 
konsument bez konieczności 
korzystania z usług spółdzielni,  
co może być atrakcyjną opcją dla 
inwestorów spoza regionu, w którym 
działa spółdzielnia. 

• Niektóre spółdzielnie oferują możliwość 
korzystania z ich usług w roli 
konsumentów bez konieczności 
inwestowania, co z kolei może sprzyjać 
powiększeniu bazy klientów. 

Istnieje kilka sposobów organizacji 
zarządzania spółdzielnią. Zazwyczaj opiera 
się ono na siedmiu zasadach określonych 
przez Międzynarodowy Związek 
Spółdzielczy (International Cooperative 
Alliance, ICA) w oparciu o zasady 
funkcjonowania spółdzielni (tzw. zasady 
roczdelskie nazwane tak od miasta 
Rochdale, w którym powstała pierwsza 
spółdzielnia na świecie). REScoop.eu, 
europejska federacja obywatelskich 
spółdzielni energetycznych, zapisała zasady 
przyjęte przez ICA w swoim statucie. 

Mimo że wiele krajów opracowało własne 
ustawodawstwo określające formy 
prawne spółdzielni, zasady ICA można 
inkorporować do dowolnych ram 
prawnych (np. poprzez zapisanie ich  
w statucie). Obecnie coraz więcej 
organizacji tworzy własne mechanizmy 
zarządzania w oparciu o te zasady.

Dla spółdzielni jednym z większych 
wyzwań jest fakt, że większość członków 
należy do nich dobrowolnie. Tym 
ważniejsze więc staje się zapewnienie 
wzajemnego zrozumienia, wspólnych 
wartości i celów, zdrowej komunikacji  
i odpowiedniego podziału pracy wśród 
członków grupy. 

7
SIEDEM ZASAD SPÓŁDZIELNI 
WEDŁUG ICA 
1.  Dobrowolne i otwarte członkostwo 

2.  Demokratyczna kontrola 
członkowska 

3.  Ekonomiczne uczestnictwo 
członków 

4.  Autonomia i niezależność 

5.  Kształcenie, szkolenie  
i informowanie 

6.  Współpraca między 
spółdzielniami 

7.  Troska o społeczność lokalną

CZY WIEDZIAŁEŚ?



SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA, KTÓRA WYTWORZYŁA ENERGIĘ   
ODNAWIALNĄ DLA SZEROKIEGO GRONA ODBIORCÓW: ECOPOWER  
|  BELGIA 
Wszystko zaczęło się 30 lat temu przy małym kuchennym stole uczestników projektu co-
housingu w zabudowaniach starego młyna wodnego we flamandzkiej wiosce Rotselaar  
w Belgii. Wieloletni aktywista Dirk Vansintjan stwierdził, że nie chce się zajmować wyłącznie 
prowadzeniem kampanii przeciwko energetyce jądrowej. Chciał także uczestniczyć  
w opracowywaniu rozwiązań problemów dotyczących tego zagadnienia. 

Patrząc na stary młyn wodny, Dirk i inni członkowie społeczności zaczęli się zastanawiać, 
czy byliby w stanie ponownie wprawić go w ruch, tak aby za jego pomocą wytwarzać 
energię elektryczną. Tak właśnie powstała spółdzielnia Ecopower. Pierwsze iskry energii 
elektrycznej wyprodukowanej ze źródła odnawialnego za pomocą turbiny wodnej tego 
właśnie młyna rozbłysły w latach 90. XX wieku. Dirk wciąż mieszka w tym pięknym miejscu 
wraz z rodziną i przyjaciółmi. 

Powoli, choć systematycznie, projekt został przekształcony w spółdzielnię energetyczną,  
a dzięki rosnącej liczbie członków możliwe było zainstalowanie nowych turbin wiatrowych  
i paneli słonecznych. Dziś spółdzielnia dostarcza w 100% odnawialną energię do 50 tys. 
gospodarstw domowych. 

HISTORIA Z SUKCESEM
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Młyn wodny w Rotselaar, 
gdzie powstała  
spółdzielnia Ecopower. 
© Ecopower
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Ecopower nie osiąga zysku z dostarczania energii: wszelkie nadwyżki finansowe są 
reinwestowane w nowe projekty energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Każdy członek 
spółdzielni może nabyć maksymalnie 20 udziałów w przedsięwzięciu. Na walnym zgromadzeniu 
każdy z 60 tys. członków spółdzielni ma jeden głos. Istnieją mechanizmy wsparcia dla 
potencjalnych nowych członków spółdzielni, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup udziału. 

Obecnie spółdzielnia dostarcza około 1,64% energii elektrycznej zużywanej przez 
gospodarstwa domowe w Regionie Flamandzkim. Posiada 23 turbiny wiatrowe, 3 niewielkie 
instalacje hydroelektryczne, 1 instalację kogeneracyjną i 322 zdecentralizowane instalacje 
fotowoltaiczne zamontowane na dachach szkół, budynków użyteczności publicznej i domów 
mieszkalnych. Ecopower promuje też oszczędzanie energii: pomogła swoim członkom  
o połowę zmniejszyć zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej. 
Połowa członków spółdzielni zainstalowała panele fotowoltaiczne na dachach swoich domów. 

Dzięki umożliwieniu obywatelom posiadania na własność turbin wiatrowych, paneli 
słonecznych, małych hydroelektrowni i fabryki pelletu Ecopower przyczyniła się do wzrostu 
poziomu poparcia i akceptacji dla energii odnawialnej. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SPÓŁDZIELNIAMI 

W 2013 roku spółdzielnia Ecopower utworzyła REScoop.eu, europejską federację 
spółdzielni zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, która obecnie 
jest nieustannie rozrastającą się siecią skupiającą 1,5 tys. europejskich spółdzielni energii 
odnawialnej mających milion członków. 

Ecopower jest również pionierem współpracy z miastami i samorządami np. w Eeklo, 
Gandawie, Antwerpii, Leuven czy Beersel. Była jedną z pierwszych spółdzielni energetycznych, 
które odkryły potencjał współpracy między spółdzielniami a władzami lokalnymi. 

Dirk wierzy, że spółdzielczy model działalności pomaga w budowaniu gospodarki, która służy 
ludziom i społeczeństwu, ponieważ przedkłada cele ekologiczne i społeczne nad zysk. 

W ostatnich dwudziestu latach w Europie Zachodniej powstało bardzo wiele oddolnych inicjatyw 
i akcji obywatelskich, których twórcy chcą się włączyć w transformację energetyczną – celem 
jest przejście z energii wytwarzanej z paliw kopalnych i energii jądrowej na odnawialne źródła 
energii, z modelu scentralizowanego na zdecentralizowany, i odejście od marnowania energii na 
rzecz jej racjonalnego użytkowania 

Dla obywateli jest to wyjątkowa okazja do zaangażowania się w przyszłościowe 
wytwarzanie i dystrybucję energii.
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WYTRWAŁOŚĆ 
Okazało się, że spółdzielnie należą do 
najstabilniejszych projektów energetyki 
społecznej, co wynika z faktu, że ich 
uczestnicy działają z pasją. Bywa, że ludzie 
nie zmieniają pracy, nawet jeśli nie są z niej 
zadowoleni, natomiast w przypadku 
zaangażowania w działalność dobrowolną 
często głównym motorem jest motywacja. 
Wiele zależy od samopoczucia człowieka 
w grupie i dlatego niezwykle ważne jest,  
by odpowiednio dużo czasu i wysiłku 
poświęcić stworzeniu zdrowej dynamiki 
grupy. Więcej na ten temat znajdziesz  
w rozdziale 8. Rozpocznij współpracę!

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE 
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Organizacja Seeds for change udostępnia obszerne zasoby na temat spółdzielni i działań 
społecznych. 

REScoop.eu Charter. 

Zestawienie informacji opracowane z niemieckiej perspektywy. 

Szkocka publikacja informacyjna na temat korzyści społecznych. 

Przewodnik dla społeczności energetycznych w Irlandii.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

https://www.seedsforchange.org.uk/resources
https://www.seedsforchange.org.uk/resources
https://www.seedsforchange.org.uk/resources
https://www.rescoop.eu/toolbox/rescoop-eu-charter
https://compete4secap.eu/fileadmin/user_upload/Fact_Sheets_English/7._Fact_Sheet_Energy_Cooperatives.pdf
https://www.localenergy.scot/communitybenefitstoolkit
https://www.rescoop.eu/toolbox/sustainable-energy-communities-handbook-ireland
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Spółdzielnia to solidna forma prawna 
umożliwiająca demokratyczne posiadanie  
i prowadzenie projektu energetycznego.  
Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie – 
istnieją też inne możliwości realizacji 
projektu. W niektórych krajach zakładanie 
spółdzielni to długi proces wymagający 
spełnienia wielu wymogów 
administracyjnych. Być może na początku 
łatwiej będzie rozpocząć projekt, 
korzystając z jednej z pozostałych 
możliwości, a dopiero później wraz z grupą 
stworzyć spółdzielnię. Warto się 
dowiedzieć, jakie wymogi prawne 
obowiązują w twoim kraju. W większości 
przypadków opisanych poniżej niezbędna 
będzie deklaracja celów lub statut, jednak 
taki dokument warto sporządzić  
w każdej sytuacji. 

W Niemczech jedną z możliwych form 
działalności jest zrzeszenie (Verein, e.V.). 
Można też zarejestrować klub lub 
organizację, w których będą uczestniczyć 
członkowie, a nie udziałowcy, a kapitał 
będzie można pozyskiwać  
z nieoprocentowanych składek 

członkowskich lub pożyczek 
podporządkowanych. Trzeba pamiętać,  
że w przypadku klubu/zrzeszenia działania 
ideowe muszą zawsze przeważać nad 
sprawami biznesowymi. 

Można też zarejestrować spółkę  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
działającą dla zysku (GmbH) lub powołaną 
w celu charytatywnym (gGmbH).  
Takie rozwiązanie może być korzystniejsze 
w przypadku, gdy twoje działania są 
zróżnicowane. Jednak jeśli planujesz 
pozyskiwać kapitał w sposób inny niż 
pożyczka podporządkowana, wybór formy 
spółki GmbH może utrudnić bezpośrednie 
angażowanie obywateli w jej działania, 
ponieważ spółka musi posiadać 
udziałowców. W Niemczech ogromna 
większość obywatelskich farm wiatrowych 
to spółdzielnie lub spółki komandytowe 
(KG), w których obywatele są udziałowcami 
(komandytariuszami), a spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
(GmbH) jest komplementariuszem.  
W tej formie współpracy powstaje  
podmiot określany jako GmbH & Co. KG. 

KLUBY, TRUSTY  
I INNE FORMY 
DZIAŁALNOŚCI 
ROZDZIAŁ 6
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W Belgii stowarzyszenia non-profit działają 
jako asbl lub vzw. Ten rodzaj organizacji 
prowadzi działalność nie dla zysku bądź 
osiąganie zysku ma dla niego drugorzędne 
znaczenie. Zysk może zostać 
spożytkowany wyłącznie na cele, które nie 
służą interesom prywatnym, i nie może 
być ani bezpośrednio, ani pośrednio 
dystrybuowany wśród założycieli, 
członków, kadry zarządzającej itp. 
Członkowie, kadra zarządzająca i rada 
nadzorcza uczestniczą w walnym 
zgromadzeniu stowarzyszeń non-profit, 
podczas których zarząd ma prawny 
obowiązek udzielania odpowiedzi na 
zadawane przez zgromadzonych pytania. 

W Irlandii wybór odpowiedniej formy 
prawnej dla działań dotyczących 
energetyki społecznej nie jest prosty. 
Najczęściej grupy w pierwszej kolejności 
decydują się na model spółdzielczy, jednak 
irlandzkie ustawodawstwo regulujące 
zasady funkcjonowania spółdzielni 
pochodzi z 1893 roku i z tego powodu 
czasem może być trudno je zastosować 
do projektów polegających na 
wytwarzaniu energii. Spółdzielnie Aran 
Islands Energy i Claremorris Energy  
to dwa przykłady organizacji, które  
z powodzeniem działają na podstawie  
tych ustaw. 

Kolejną opcją jest założenie spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
(Limited Company). Trzeba jednak 
pamiętać, że ta forma prawna przewiduje 

zaangażowanie nie więcej niż 149 
udziałowców, co może wiązać się  
z pewnymi ograniczeniami w przypadku 
projektów będących własnością 
społeczności. Ta forma prawna  
nie umożliwia realizacji najważniejszego 
aspektu energetyki społecznej, tj. 
zaangażowania dużej liczby osób  
w działania projektu. Farma wiatrowa 
Templederry działa jako spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wiele przedsiębiorstw społecznych działa 
jako spółki z odpowiedzialnością 
ograniczoną do wysokości gwarancji 
(Companies Limited by Guarantee, CLG).  
W tej formie prawnej jednak nie występują 
ani udziały, ani udziałowcy, i nie przewiduje 
ona możliwości wypłacania dywidend.  
Z tego powodu jedyna opcja inwestowania 
w takie spółki to przekazywanie im datków 
bez możliwości osiągania zwrotu z inwestycji. 

Publiczna spółka akcyjna z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Public Limited 
Company, PLC) to być może 
najatrakcyjniejsza forma prawna dla projektu 
energetyki społecznej. W kategoriach 
prawnych spółka PLC oznacza spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością, która 
emituje akcje, które następnie nabyć może 
każdy obywatel. Posiadacze takich akcji mają 
ograniczoną odpowiedzialność, a ich liczba 
jest nieograniczona. Spółki te mogą posiadać 
własne memoranda i statuty, w których 
można zapisać zasady spółdzielczości 
połączone ze zobowiązaniem do stworzenia 

KLUBY, TRUSTY I INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI 
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nowoczesnych warunków pracy. W Irlandii do 
tej pory nie utworzono jeszcze takich spółek. 

W Anglii i Szkocji istnieje długoletnia 
tradycja tworzenia funduszy typu trust.  
W samej Szkocji działa ponad  
140 funduszy rozwoju (development 
trusts) stworzonych, by umożliwić lokalnej 
społeczności współdecydowanie o sprawach, 
które jej dotyczą, poprzez nabywanie 
własności majątku i zarządzanie nim lub 
aktywny udział w działaniach na rzecz 
rozwoju danej okolicy. 

Fundusze rozwojowe to organizacje 
społeczne, które: 

• są własnością lokalnej społeczności  
i są przez nią zarządzane, 

• działają na rzecz zrównoważonego 
rozwoju społeczności lub rozwiązania 
problemów gospodarczych, 
społecznych, ekologicznych  
i kulturowych, z jakimi boryka się 
społeczność, 

• są niezależne, ale chętnie prowadzą 
współpracę partnerską z innymi 
organizacjami prywatnymi, publicznymi 
i charytatywnymi, 

• nie są nastawione na osiąganie zysku. 

W przeciwieństwie do innych krajów  
w Wielkiej Brytanii działalność 
społeczności energetycznych w dużej 
mierze ogranicza się do generowania 

zysku ze sprzedaży energii elektrycznej, 
który następnie służy członkom 
społeczności. Brytyjskie stowarzyszenia 
pożytku publicznego (Bencoms) powstały 
w sytuacji, kiedy ze względu na strukturę 
rynku spółdzielnie energetyczne miały 
duże trudności z dostarczaniem energii 
elektrycznej swoim członkom, ponieważ 
regulator rynku energii nakładał na nie  
za to kary. 

Stowarzyszenia pożytku publicznego 
działają na podobnych zasadach  
co spółdzielnie (zob. spółdzielnia 
Edinburgh Community Solar Cooperative), 
np. stosują zasadę jeden członek – jeden 
głos. Różnią się one jednak od spółdzielni 
tym, że część wypracowanego przez nie 
zysku musi wrócić do lokalnej 
społeczności. Inaczej mówiąc, ich 
działalność musi przynosić korzyści nie 
tylko ich członkom, co oznacza,  
że beneficjentami może być rozproszona 
geograficznie grupa ludzi skupiona wokół 
jakiejś sprawy. Stowarzyszenia pożytku 
publicznego często przyznają granty na 
cele związane z rozwojem społeczności 
lokalnej. Wśród wspieranych działań są np. 
projekty zwiększania efektywności 
energetycznej czy stypendia edukacyjne. 

TRUST



SPÓŁDZIELNIA EDINBURGH COMMUNITY  
SOLAR CO-OPERATIVE ECSC  |   SZKOCJA 
Spółdzielnia Edinburgh Community Energy Co-operative Ltd powstała w celu 
umożliwienia mieszkańcom Edynburga promowania i rozwijania miejskiej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych. Jej założyciele przeanalizowali wiele 
możliwości wyboru formy prawnej dla swojego projektu. Zależało im na realizacji 
dużego projektu energetyki słonecznej z korzyścią dla miasta. Ostatecznie postanowili 
założyć spółdzielnię Edinburgh Community Solar Co-operative (ECSC), która de facto 
jest stowarzyszeniem pożytku publicznego. 

HISTORIA Z SUKCESEM
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Uczniowie szkoły podstawowej 
świętują inaugurację 
spółdzielni Edinburgh Solar 
coop.© Edinburgh Solar Coop

LOKALNIE
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W 2015 roku spółdzielnia ogłosiła program sprzedaży udziałów w celu pozyskania 
środków na instalację paneli słonecznych na kilku budynkach użyteczności publicznej 
w Edynburgu. Wykorzystano przy tym społeczny model uczestnictwa, w którym 
mieszkańcy miasta mogli stać się uczestnikami projektu poprzez zakup co najmniej 
jednego udziału wartego 250 funtów. Program odniósł sukces – zebrano łącznie  
1,4 mln funtów. 

Pod koniec 2013 roku, tj. kiedy powstawała spółdzielnia ECSC, liczba paneli 
słonecznych zainstalowanych w Edynburgu była niższa niż średnia liczba takich paneli 
w innych brytyjskich miastach. Uważano, że wynikało to z faktu, iż w Edynburgu wiele 
osób mieszka w kamienicach i nie ma dostępu do dachu. 

Dzięki realizacji programu zbiorowej własności paneli słonecznych zainstalowanych 
na budynkach użyteczności publicznej ECSC umożliwiła mieszkańcom Edynburga 
udział w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatu. W efekcie miasto stało  
się czystsze i bardziej zielone, a program przyniósł korzyści finansowe mieszkańcom  
i całej społeczności. I to właśnie jest najważniejsze niezależnie od formy prawnej 
wybranej przez grupę. 

Dziś spółdzielnia nadal wytwarza energię ze słońca dzięki panelom zamontowanym 
na 24 budynkach w Edynburgu. Zysk trafia zarówno bezpośrednio do członków 
spółdzielni, jak i do społeczności poprzez fundusz pożytku publicznego utworzony  
w 2018 roku. Spółdzielnia rozpoczęła drugi etap działań z myślą o zainstalowaniu 
większej liczby paneli słonecznych i technologii oszczędzających energię w nowych 
lokalizacjach. 

Spółdzielnia Edinburgh Community Solar ściśle współpracuje z lokalnym 
samorządem. W 2012 roku rada miasta Edynburga zobowiązała się do „wspierania 
rozwoju projektów energetyki społecznej”. Spółdzielnia Community Solar była jednym 
z pierwszych podmiotów, które skorzystały z tej możliwości współpracy. 
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Przedstawione przykłady z różnych krajów 
pokazują, że do wyboru jest kilka 
równoważnych opcji i że istnieją duże 
różnice między uwarunkowaniami  
w poszczególnych krajach. Najważniejszą 
rzeczą, którą trzeba zapamiętać jest fakt, 
że istnieją struktury prawne umożliwiające 
grupie utworzenie uznanego podmiotu 
prawnego, który jest niezależny od 
założycieli, co zapewnia przedsięwzięciu 
większą wiarygodność.

Kiedy będziesz analizować potrzeby swojej 
społeczności, zainteresuj się też możliwymi 
formami prawnymi działań, dowiedz się, 
które z nich sprawdziły się w twojej okolicy  
i przedyskutuj te kwestie z osobami 
mającymi doświadczenie w realizacji 
podobnych inicjatyw. Pamiętaj też, że 
wybór formy prawnej nie jest najważniejszą 
decyzją, jaką będziesz musiał podjąć — 
struktura to przede wszystkim narzędzie, 
które umożliwi ci osiągnięcie celów.
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Jak założyć klub – wskazówki ogólne. 

Informator dla obywateli Irlandii dotyczący możliwości zakładania klubu i zawierający 
wiele uniwersalnych porad. 

Zasoby udostępniane przez szkockie stowarzyszenie funduszy rozwojowych.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://www.wildapricot.com/articles/how-to-start-a-club
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/sport_and_leisure/setting_up_a_new_club.html
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/sport_and_leisure/setting_up_a_new_club.html
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/sport_and_leisure/setting_up_a_new_club.html
https://dtascot.org.uk/resources/publications
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Niezależnie od liczebności i formy 
organizacyjnej twojej grupy warto 
nawiązać współpracę z władzami 
lokalnymi: w Europie najbardziej udanymi 
przedsięwzięciami energetyki społecznej 
są projekty, których realizatorzy 
współpracują z lokalnymi władzami. 
Samorządy lokalne lub regionalne mogą 
wiele zyskać dzięki zwiększeniu skali 
społecznych przedsięwzięć 
energetycznych na swoim terenie,  
a także same mogą inicjować nowe 
przedsięwzięcia.  

Jednakże pomimo rosnącej popularności 
tej koncepcji w całej Europie, wiele miast 
wciąż ma trudności z przejściem od idei 
do działania. Wiele samorządów lokalnych 
zobowiązało się do realizacji celów 
energetycznych lub klimatycznych, ale ich 
osiągnięcie może być trudne. Często 
pomysły przychodzą łatwo, ale ich 
realizacja jest bardziej skomplikowana. 

Energy Cities, jedna z organizacji, które 
przygotowały tę publikację, jest doskonałym 
źródłem kontaktów i przydatnych informacji. 

W całej Europie istnieje wiele materiałów 
skierowanych do postępowych władz 
lokalnych chcących uczestniczyć  
w transformacji energetycznej i grup 
współpracy otwartych na kontakt z nimi.  

Ten rozdział zawiera przegląd różnych 
etapów takiej współpracy oraz informacje na 
temat narzędzi umożliwiających osiągnięcie 
pozycji lidera w dziedzinie energetyki 
społecznej i jest przeznaczony zarówno dla 
samorządowców, jak i podmiotów, które 
chcą z nimi nawiązać współpracę. 

Pierwszym krokiem jest promowanie 
koncepcji wśród politycznej większości  
w radzie gminy.  Będzie to zadaniem twojej 
grupy, miejscowych samorządowców oraz 
lokalnych przedstawicieli wybieranych  
w wyborach, z którymi zostanie nawiązana 
współpraca. Jeśli samorząd nie przystąpił 
jeszcze do Porozumienia Burmistrzów, 
możesz przeprowadzić minikampanię 
zachęcającą do takiego kroku. Warto 
przedstawić przykłady innych miast, które 
przystąpiły do tej inicjatywy, zwłaszcza 
jeśli są one uważane za liderów.  

SAMORZĄDY  
I WŁADZE LOKALNE: 
IDEALNY PARTNER 
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POROZUMIENIE 
BURMISTRZÓW I  
PLANY SECAP  
Europejskie Porozumienie Burmistrzów 
to sieć tysięcy samorządów lokalnych, 
które dobrowolnie zobowiązały się do 
realizacji celów UE w zakresie klimatu  
i energii. Aby możliwe było przełożenie 
politycznych zobowiązań na 
praktyczne działania i przedsięwzięcia, 
sygnatariusze Porozumienia są 
proszeni o przedstawienie planu 
działań na rzecz zrównoważonej 
energii i klimatu (SECAP). Powinien on 
zawierać opis najważniejszych działań, 
których podjęcie jest planowane.  

Wszystkie samorządy lokalne, które 
podpisały Porozumienie Burmistrzów, 
zobowiązują się do realizacji trzech 
celów: 

• przyspieszenia procesu 
dekarbonizacji na swoim terenie,  

• wzmocnienia możliwości 
przystosowania się do 
nieuniknionych zmian 
klimatycznych,  

• umożliwienie mieszkańcom 
dostępu do bezpiecznej, 
zrównoważonej i przystępnej 
cenowo energii. 

Aby sprawdzić, czy twój samorząd 
przystąpił do Porozumienia 
Burmistrzów, spójrz na mapę  
na stronie 
www.porozumienieburmistrzow.eu  

CZY WIEDZIAŁEŚ?

Władze lokalne mogą postrzegać 
społeczne projekty energetyczne jako 
przedsięwzięcia zbyt złożone lub zbyt 
różniące się od ich standardowych działań. 
Oto kilka argumentów, które można 
wykorzystać do promowania energetyki 
społecznej wśród samorządowców  
i przełamania ich początkowej niechęci  
do współpracy: 

1. Zaufanie do spółdzielni i innych 
społecznych przedsięwzięć często 
można zbudować w krótkim czasie,  
a oba te podmioty mogą stać się 
długoterminowymi partnerami  
i wzajemnie rozwijać swoje 
możliwości. Ponieważ zarówno 
spółdzielnia, jak i władze lokalne są 
nastawione na realizację misji, a nie 
na osiąganie zysku, mają te same 
długofalowe cele. Na przykład w Belgii 
kilka miast zdobyło specjalistyczną 
wiedzę i skorzystało ze wsparcia 
spółdzielni energetycznej Ecopower  
w celu opracowania i realizacji planu 
działań na rzecz zrównoważonej 
energii i klimatu (SECAP). 
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2. Społeczne programy energetyczne 
przyczyniają się do realizacji celów 
klimatycznych, ale także przynoszą wiele 
lokalnych korzyści. Przedsięwzięcia 
opracowywane i realizowane przez 
społeczności energetyczne o silnych, 
demokratycznych strukturach 
zarządzania przyczyniają się nie tylko  
do zmniejszenia emisji CO2, ale również 
do realizacji innych strategicznych celów 
polityki lokalnej. Przedsięwzięcia 
kierowane przez lokalne spółdzielnie lub 
fundacje non-profit pomagają władzom 
lokalnym i regionalnym: 

• poprawić efektywność 
energetyczną i zmniejszyć skalę 
ubóstwa energetycznego dzięki 
stworzeniu możliwości korzystania 
z tańszych taryf czy specjalnych 
programów aktywnego 
angażowania i wspierania 
najsłabszych konsumentów; 

• umożliwić powstanie bardziej 
aktywnych form lokalnej działalności 
obywatelskiej, ponieważ inicjatywy 
te zachęcają mieszkańców do 
większego zaangażowania i troski  
o swoją okolicę oraz przekonują ich 
do udziału w innych zrównoważonych 
działaniach, takich jak rolnictwo 
miejskie, inicjatywy w zakresie 
recyklingu, kawiarnie „napraw 
zamiast wyrzucić”, wspólna 
mobilność itd.; 

• zwiększyć dynamikę lokalnego 
rozwoju gospodarczego, ponieważ 
przedsięwzięcia należące do 
członków lokalnej społeczności 
mogą nawet 8 razy silniej 
przyczynić się do tworzenia lokalnej 
wartości dodanej.  

Samorząd lokalny może wspierać rozwój 
energetyki społecznej lub bezpośrednio 
angażować się w działania w tym 
obszarze na wiele sposobów. 

Jednym z ważnych działań jest zapewnienie 
politycznego zaangażowania władz 
lokalnych w rozwój energetyki społecznej 
poparty długoterminowymi planami  
i harmonogramami działania. Może to 
obejmować zobowiązanie do bardziej 
bezpośredniego włączenia obywateli  
w proces tworzenia polityki klimatycznej  
i energetycznej (poprzez organizowanie 
debat i forów dialogów, uruchomienie 
programów budżetu partycypacyjnego itd.).  

Władze lokalne i regionalne mogą też 
przyjąć konkretne cele długoterminowe 
związane z produkcją energii, np. konkretny 
cel dotyczący ilościowego określenia 
zdolności produkcyjnych energii ze źródeł 
odnawialnych będących własnością gminy 
w megawatach lub jako wartość 
procentową, do osiągnięcia w określonych 
ramach czasowych. Przykładem tego  
są plany działań na rzecz zrównoważonej 
energii i klimatu (SECAP), które zostały 
omówione bardziej szczegółowo poniżej. 
Zobowiązania polityczne mogą również 
wykraczać poza kwestie energetyczne — 
Rada Miasta Edynburga zobowiązała się do 
wspierania wszystkich rodzajów spółdzielni. 

 



JAK OKSYTANIA STAJE SIĘ FRANCUSKIM   
CENTRUM ENERGII OBYWATELSKIEJ OKSYTANIA  |  FRANCJA 
W 2014 roku francuski region Oksytania zaczął oferować wsparcie finansowe  
i logistyczne obywatelskim przedsięwzięciom energetycznym i to właśnie tu 
zlokalizowano dwa pierwsze w kraju parki fotowoltaiczne będące w 100% własnością 
obywateli („1,2,3 Soleil” i „Le Watt citoyen”). Samorząd lokalny zobowiązał się, że do 
roku 2050 region ten jako pierwszy w Europie będzie miał dodatni bilans energetyczny. 

Aby osiągnąć ten ambitny cel, we współpracy z Francuską Agencją Ochrony Środowiska 
i Zarządzania Energią (ADEME) regularnie ogłaszane są zaproszenia do składania 
obywatelskich projektów w zakresie energetyki w celu finansowego wsparcia procesów 
tworzenia lokalnych spółdzielni energetycznych i obywatelskich przedsiębiorstw 
energetycznych. W 2014 r. również wspólnie z ADEME lokalny samorząd powołał sieć 
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Spółdzielnia „Obywatelska inicjatywa na rzecz alternatywnej energetyki” (ICEA) skupia 364 
obywateli chcących zmieniać świat na lepsze. Zainstalowali oni panele słoneczne na dachach 
publicznych budynków w celu produkcji energii na potrzeby miasta. Projekt otrzymał wsparcie od 
ECLR Occitanie oraz pomoc finansową od władz regionalnych. © ECLR



ECLR (Energies Citoyennes Locales et 
Renouvelables) z myślą o wspieraniu 
wymiany wiedzy i stworzeniu przestrzeni 
do dyskusji dla mieszkańców Oksytanii. 
Obecnie ECLR skupia ponad 
pięćdziesięciu liderów projektów 
(obywateli, specjalistów i społeczności) 
zaangażowanych w rozwój produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
przedsięwzięć obywatelskich  
i społecznych oraz działa jako główny 
punkt informacyjny na temat energetyki 
społecznej w tym regionie. 

Dzięki wsparciu regionalnemu 
społeczne przedsięwzięcia 
energetyczne przeżywają prawdziwy 
boom! Od 2014 roku dofinansowano  
46 przedsięwzięć, z których wiele 
produkuje już energię ze źródeł 
odnawialnych. Uczestniczy w nich około 
3 tys. mieszkańców regionu  
i 40 społeczności. Na pomoc regionalną 
przeznaczono łącznie 800 tys. euro. 
Kwota ta wygenerowała inwestycje 
lokalne o wartości 2,6 mln euro. 

. 
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CO MOŻE ZROBIĆ   
LOKALNY SAMORZĄD?   
1) KORZYSTNE REGULACJE DLA ENERGETYKI 
OBYWATELSKIEJ I SPOŁECZNEJ  

Władze lokalne i regionalne mogą przyjąć 
specjalne przepisy dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego lub 
budynków, które będą sprzyjać rozwojowi 
źródeł energii będących własnością 
obywateli lub społeczności. Takie działanie 
może być kluczem do umożliwienia 
realizacji przedsięwzięć. 

• Barcelona jest pierwszym na świecie 
miastem, które przyjęło „rozporządzenie 
w sprawie słonecznej energii cieplnej” 
nakładające na właścicieli nowych  
i odnawianych budynków obowiązek 
zapewnienia w nich ciepłej wody w 60% 
ogrzewanej za pomocą energii 
słonecznej.  

• W Danii, gdzie większość systemów 
grzewczych stanowi własność 
komunalną lub samorządową, władze 
lokalne mogą nakazać podłączenie 
istniejących i nowych budynków  
do lokalnej sieci ciepłowniczej.  

Regulacje i dotacje wspierające energetykę 
społeczną są w dużym stopniu uzależnione 
od odpowiednich ram prawnych 
obowiązujących na szczeblu krajowym. 
Zgodnie z nowymi przepisami UE państwa 
członkowskie muszą zagwarantować 
rozwój tych ram prawnych po uprzednim 
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przeprowadzeniu dogłębnej oceny 
możliwości i barier związanych  
z energetyką społeczną na swoim terenie. 
Są one również zobowiązane do budowania 
potencjału władz lokalnych w tej dziedzinie.  

2) ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI  

Zrozumienie kwestii energetycznych jest 
kolejnym ważnym zagadnieniem, które 
należy wziąć pod uwagę: im więcej osób 
angażuje się w działania związane  
z energią, tym większe jest zrozumienie 
systemu energetycznego jako całości. 
Lokalny samorząd może być kluczowym 
podmiotem wspierającym zrozumienie 
kwestii energetycznych. Chęć podzielenia 
się specjalistyczną wiedzą techniczną  
nie tylko ze współobywatelami, ale też  
z przedstawicielami samorządu, będzie 
miała bardzo istotne znaczenie  
w kontekście nawiązywania współpracy  
z tymi partnerami. 

3) KUPOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB 
CIEPLNEJ OD PODMIOTÓW SPOŁECZNYCH 

Chcąc pokryć zapotrzebowanie na energię 
we wszystkich budynkach użyteczności 
publicznej, władze lokalne mogą preferować 
„zielone”, ale również „społeczne” zakupy 
energii. W Belgii wiele miast Regionu 
Flamandzkiego rozpoczęło opracowywanie 
preferencyjnych kryteriów w przetargach 
publicznych na dostawy energii z instalacji 
należących do obywateli. Tak było  
w przypadku miasta Eeklo, które zleciło 
budowę miejskiej sieci ciepłowniczej, 

stawiając przy tym wymóg, aby udział 
mieszkańców w przedsięwzięciu wyniósł  
nie mniej niż 30%.  

Inną opcją, którą warto rozważyć  
w przypadku obiektów publicznych  
o wysokim zużyciu energii, jest podpisanie 
bezpośrednich umów na zakup energii 
elektrycznej (PPA) ze społecznościami 
energetycznymi. W sytuacji braku 
specjalnych programów wsparcia takie 
długoterminowe umowy dają 
społecznościom pewność inwestycyjną, 
ponieważ zapewniają stabilny strumień 
dochodów (dzięki gwarancji stałej ceny 
energii elektrycznej w długim okresie 
obowiązywania umowy). 

4) FINANSOWANIE I UDZIELANIE GWARANCJI 

Jedną z powszechnych barier,  
jakie napotykają społeczne projekty 
energetyczne, jest dostęp do kredytów. 
Władze lokalne i regionalne mogą mieć 
kluczowe znaczenie w przypadku 
konieczności zapewnienia gwarancji 
wymaganych przez instytucje finansowe. 
Ich zaangażowanie w działania 
społeczności energetycznych może 
również uspokoić niezdecydowanych 
inwestorów i sprawić, że przedsięwzięcia 
zyskają dodatkową wiarygodność  
i zasadność. Władze lokalne mogą również 
zapewnić finansowanie zalążkowe,  
na przykład w ramach funduszu 
odnawialnego dla przedsięwzięć 
społecznych.  
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JAK SZKOCJA WSPIERA SPOŁECZNE INICJATYWY ENERGETYCZNE  
CARES  |  SZKOCJA 
Program CARES finansowany przez rząd Szkocji i zarządzany przez Local Energy 
Scotland przyznaje społecznościom energetycznym dotacje na finansowanie 
różnych działań związanych z rozwojem przedsięwzięć. Dotyczy to np. studiów 
wykonalności, procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, działań na rzecz 
zaangażowania społeczności, a nawet pokrycia kosztów kapitałowych projektów 
energetyki odnawialnej. 

Zgodnie z mottem „wykonalne, dopuszczalne, opłacalne” program ten pomaga 
społecznościom w podejmowaniu pierwszych, często długich i kosztownych 
kroków związanych z tworzeniem własnych przedsięwzięć dotyczących energetyki 
odnawialnej. Kiedy projekt staje się faktem, dotacje te są zamieniane w pożyczki, 
które są stopniowo spłacane przez społeczność.
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Szkoła podstawowa w 
Ratho w Szkocji.

LOKALNIE



ENERGETYKA SPOŁECZNA

50 |

Ponadto mogą one również przeznaczyć 
konkretne linie budżetowe na wsparcie 
grup społecznych na każdym etapie,  
od pierwszych kroków związanych  
ze studium wykonalności i planowaniem 
po faktyczne inwestycje w infrastrukturę. 
Dotyczy to na przykład programu CARES  
z powodzeniem realizowanego w Szkocji.  

5) UDOSTĘPNIANIE KADRY I ZASOBÓW 

Jako duży właściciel publicznych 
budynków, gruntów i infrastruktury władze 
lokalne mogą również przeznaczać 
specjalnie wydzieloną przestrzeń  
na potrzeby przedsięwzięć społecznych, 
na przykład oddając im do dyspozycji 
dachy budynków publicznych. Tak jest  
w przypadku spółdzielni Community Solar 
Co-operative mającej siedzibę  
w Edynburgu. Miejscy radni zasiadający  
w zarządzie spółdzielni pomagali dopełnić 
wymaganych procedur oraz 
przeprowadzić czynności wymagające 
zatwierdzenia przez różne komisje. 

Inną możliwością jest udostępnienie 
doświadczonej kadry. Jest to szczególnie 
ważne, ponieważ spółdzielnie 
energetyczne często realizują swoje 
przedsięwzięcia przy udziale 
niedoświadczonych wolontariuszy.  
W Wielkej Brytanii Rada Miasta Plymouth 
wsparła utworzenie Społeczności 
Energetycznej Plymouth (Plymouth Energy 
Community, PEC), delegując pracowników 
do opracowania biznesplanu i wsparcia 
rekrutacji stu członków założycieli.  

W przypadku społecznych projektów 
ciepłowniczych władze samorządowe 
mogą również zapewnić dostęp  
do odpadów komunalnych lub innych 
rodzajów nośników bioenergii.  

6) TWORZENIE PLATFORM I NARZĘDZI WSPARCIA 

Władze lokalne i regionalne mogą udzielić 
kluczowego wsparcia społecznym 
projektom energetycznym poprzez 
opracowanie specjalnych narzędzi  
i programów wsparcia. Na przykład  
w Irlandii agencja energetyczna w Dublinie 
koordynuje wsparcie dla ponad  
80 społeczności energetycznych. W tym 
celu w każdym samorządzie lokalnym 
regionu Dublina powołała „mentora 
koordynującego”, który pomaga przejść 
społecznościom przez trzyetapowy proces 
pod hasłem „ucz się, planuj, działaj”. 

Inwentaryzacja potencjałów jest kolejnym 
dość prostym sposobem wsparcia 
obywateli i spółdzielni w rozpoczęciu 
działań. Polega ona na zapewnieniu 
informacji na temat lokalnych możliwości 
dotyczących energetyki odnawialnej.  
Na przykład w Lizbonie władze miasta 
opracowały kataster słoneczny.  
Inne miasta chcą wykazać się podobnym 
podejściem do możliwości produkcji ciepła 
z odpadów lub energii geotermalnej  
i opracowują atlasy ciepła.
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7) UŁATWIANIE DIALOGU MIĘDZY LOKALNYMI 
ZAINTERESOWANYMI PODMIOTAMI 

Małe społeczności energetyczne mogą 
dysponować użytecznymi kontaktami  
i zasobami, natomiast władze lokalne 
mogą zapewnić działaniom większy 
zasięg. Władze mogą być bardzo 
pomocne w skontaktowaniu społeczności 
z odpowiednimi podmiotami 
gospodarczymi oraz innymi jednostkami 
zajmującymi się kwestiami społecznymi, 
środowiskowymi lub energetycznymi na 
danym terenie.  

Możliwe jest również zaangażowanie 
agencji energetycznych, ponieważ w wielu 
przypadkach współpracują one już ściśle  
z miastami i mogą wspierać tworzenie 
społecznych systemów energetycznych, 
np. poprzez pomoc w  dotarciu do 
członków, fundatorów, dostawców paliw 
(np. materiałów bioenergetycznych  
w przypadku spółdzielni ciepłowniczych). 
Mogą też pomóc  budować dobre relacje  
z operatorem systemu dystrybucji – 
kwestia ta ma ogromne znaczenie.  
Na przykład w Grenoble, we Francji, 
władze miejskie pomogły lokalnej 
społeczności energetycznej podpisać 
umowę o współpracy z operatorem 
systemu dystrybucyjnego Enedis. 

 

8) BEZPOŚREDNIE CZŁONKOSTWO W 
SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

I wreszcie nowe przepisy UE zachęcają 
władze lokalne do stawania się 
faktycznymi członkami i udziałowcami 
społeczności energetycznych wraz  
z obywatelami i lokalnymi MŚP, ale bez 
przejmowania pełnej kontroli. Jest  
to możliwe w obszarze wytwarzania 
energii, ale także w innych usługach 
energetycznych, począwszy od 
mobilności, efektywności energetycznej  
po agregowanie oraz bilansowanie energii 
itd. Więcej informacji na temat kryteriów  
i specyfiki definicji prawnych społeczności 
energetycznych znajdziesz w ramce  
z definicjami na stronie 30.  

 

 

 



DŁUGA DROGA DO STWORZENIA SPOŁECZNEGO PARKU  
WIATROWEGO W NEUENKIRCHEN  |  NIEMCY 
Park wiatrowy w Neuenkirchen to duże społeczne przedsięwzięcie związane  
z energetyką wiatrową realizowane w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn  
w północnych Niemczech. Składa się on z 12 turbin wiatrowych o mocy 3 MW 
zainstalowanych w trzech lokalizacjach. Za pośrednictwem Bürgerverein, tj. 
stowarzyszenia obywatelskiego mającego na celu podział korzyści, park przynosi 
dochód rolnikom, właścicielom gruntów i lokalnej społeczności. Projekt został 
zainicjowany w 2007 roku przez lokalnych rolników i właścicieli gruntów, którzy chcieli 
zdywersyfikować swoje dochody i wnieść wartość dodaną do lokalnej gospodarki.  

Były burmistrz i część rady gminy byli przeciwni propozycji grupy lokalnych właścicieli 
gruntów, którzy chcieli wybudować na nich społeczną farmę wiatrową. Projekt został 
zablokowany, ponieważ nie miał poparcia lokalnego samorządu.
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Założyciele farmy wiatrowej  
w Neuenkirchen. Szlezwik-
Holsztyn. 
© Daniela Wehrmeier, Neuenkirchen

Menadżer farmy wiatrowej w Neuenkirchen  
z członkami lokalnych klubów, które otrzymały 
wsparcie pochodzące z zysku wygenerowanego 
przez park wiatrowy. © Neuenkirchen
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Jego inicjatorzy zdali sobie sprawę, że muszą włożyć więcej wysiłku w kontakty  
ze społecznością i relacje z samorządem. Wiedzieli też, że wiele innych gmin w okolicy 
uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z energetyką wiatrową i czerpie dzięki 
nim znaczące korzyści. To był dobry argument, którego można było użyć, żeby 
przekonać miejscową radę. 

Sytuacja zmieniła się po wyborach samorządowych w 2008 roku i objęciu stanowiska 
przez nowego burmistrza. Był on zainteresowany tym przedsięwzięciem i zachęcał 
rolników do powołania stowarzyszenia obywatelskiego mającego na celu podział 
korzyści. Jednocześnie powstała też lokalna grupa przeciwników tego pomysłu, która 
ponownie zdołała spowolnić jego realizację. W tym przypadku wsparcie ze strony 
gminy stało się jeszcze bardziej istotne. Konieczne było także przeprowadzenie dwóch 
lokalnych referendów w roku 2009 i 2011 w celu ostatecznego przeznaczenia 
odpowiednich terenów pod budowę parku wiatrowego w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Po zatwierdzeniu planu w 2013 roku została utworzona spółka 
operacyjna „Obywatelska Farma Wiatrowa Neuenkirchen”, a 2 lata później farma 
została oddana do użytku. W ramach modelu łączenia gruntów przeznaczonych pod 
dzierżawę 34 właścicieli gruntów otrzymuje obecnie rekompensatę finansową  
za użytkowanie ich terenów, co umożliwia czerpanie zysków z farmy wiatrowej 
również właścicielom gruntów położonych w sąsiedztwie. Obywatele mieli możliwość 
bezpośredniego objęcia udziałów w spółce komandytowej z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Z łącznej liczby około 1000 mieszkańców 145 zostało 
komandytariuszami. Udziały w farmie wiatrowej o wartości około 20 tys. euro objęła 
również gmina, co stanowi maksymalną wartość dozwoloną przez prawo. Samorząd 
chciał w ten sposób wykazać swoje zaangażowanie w przedsięwzięcie i potwierdzić 
wiarygodność jego inicjatorów. Poza korzyściami dla gminy w postaci wpływów  
z podatku od działalności gospodarczej, w 2016 roku powstało też obywatelskie 
stowarzyszenie typu non-profit otrzymujące jedną z części rocznego dochodu brutto 
wygenerowanego przez działalność farmy wiatrowej. Chociaż największe zyski z tego 
przedsięwzięcia czerpią lokalni rolnicy i właściciele gruntów, stowarzyszenie 
„Bürgerverein” zapewnia korzyści całej społeczności. Wsparło ono w przeszłości 
zakup autobusów miejskich, sprzętu komputerowego dla miejscowej szkoły, a nawet 
remont kościoła. Bez wsparcia i zaangażowania samorządu, projekt ten 
prawdopodobnie nigdy nie zostałby zrealizowany.
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SAMORZĄDY I WŁADZE LOKALNE: IDEALNY PARTNER 
ROZDZIAŁ 7
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Jak władze lokalne mogą zachęcać obywateli do udziału  
w transformacji energetycznej. 

Jak miasta mogą wspierać społeczności zajmujące się produkcją  
energii ze źródeł odnawialnych. 

Materiały ICLEI dotyczące przejścia na energię w 100% odnawialną. 

Demokratyczny proces transformacji — zaangażowanie obywateli w przemiany 
energetyczne w Europie. 

Metodologia LICHT. 

Podejście samorządów do współpracy ze spółdzielniami energetyki odnawialnej. 

Badania eksploracyjne na temat publicznych inicjatyw dotyczących  
remunicypalizacji (Wlk. Brytania).

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

https://energy-cities.eu/publication/how-local-authorities-can-encourage-citizen-participation-in-energy-transitions/
https://energy-cities.eu/publication/how-local-authorities-can-encourage-citizen-participation-in-energy-transitions/
https://energy-cities.eu/publication/how-local-authorities-can-encourage-citizen-participation-in-energy-transitions/
https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/
https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/
https://energy-cities.eu/publication/how-cities-can-back-renewable-energy-communities/
https://iclei.org/en/100RE_Resources.html
https://energy-cities.eu/publication/fabrique-de-transition-democratique/
https://energy-cities.eu/publication/fabrique-de-transition-democratique/
https://energy-cities.eu/publication/fabrique-de-transition-democratique/
https://www.rescoop.eu/toolbox/the-licht-approach
https://www.rescoop.eu/toolbox/the-rescoop-municipality-approach
https://www.rescoop.eu/toolbox/local-energy-ownership-in-europe
https://www.rescoop.eu/toolbox/local-energy-ownership-in-europe
https://www.rescoop.eu/toolbox/local-energy-ownership-in-europe
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Przy społecznych projektach 
energetycznych zawsze potrzeba osób 
takich jak ty – pełnych energii i dobrych 
pomysłów, chcących zaangażować się  
i pomóc w realizacji projektu. 

Niewykluczone, że w twojej okolicy 
prowadzone są już przedsięwzięcia,  
do których warto dołączyć. Możesz na 
przykład pomóc lokalnym spółkom 
energetycznym rozwinąć się w nowych 
obszarach, takich jak energetyka wiatrowa 
lub dostarczanie energii elektrycznej. 
Możesz też nawiązać kontakt z jakąś 
grupą społeczną, która mogłaby być 
zainteresowana lokalnymi działaniami  
w obszarze energii, ale jeszcze do nich nie 
przystąpiła. Zawsze łatwiej jest dołączyć 
do istniejącego zespołu dysponującego 
konkretnymi środkami niż samodzielnie 
zaczynać od zera. Możliwe, że istnieje już 
jakaś niewielka grupa, o której nigdy nie 
słyszałeś – więc dokładnie sprawdź, czy  
w okolicy już się coś nie dzieje! 

Jeśli w twojej okolicy nie ma żadnych 
inicjatyw, to wszystko w twoich rękach. 
Największe społeczne projekty 
energetyczne zaczynały się od spotkań  
i rozmów w małym gronie. Nawet 
Ecopower – jedna z największych 
spółdzielni energetycznych w Europie – 
powstała w wyniku rozmowy przy 
kuchennym stole w młynie. Zrób pierwszy 
krok. Nawet jeśli w twojej społeczności 
zaledwie jedna czy dwie osoby wyrażą 
zainteresowanie odnawialnymi źródłami 
energii, spotkaj się z nimi na kawę czy 
lunch i porozmawiaj o możliwych 
pomysłach. 

DOBIERANIE 
ZESPOŁU 
ROZDZIAŁ 8
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SKROMNE POCZĄTKI, WIELKA PRZYSZŁOŚĆ 
Społeczne przedsięwzięcia energetyczne są tak różnorodne, jak same społeczności. 
Niektóre są niewielkie – mają mniej członków i skupiają się na mniejszych projektach 
dotyczących odnawialnych źródeł energii (zazwyczaj jest to fotowoltaika) lub 
systemów dzielenia się wytworzoną energią. Istnieją też bardzo duże spółdzielnie 
energetyczne, np. belgijska Ecopower, która – według danych z 2019 roku – liczy 
prawie 60 tys. członków i jest właścicielem 22 turbin wiatrowych, 3 instalacji 
hydroenergetycznych, 322 instalacji fotowoltaicznych, jednej instalacji kogeneracyjnej 
zasilanej olejem rzepakowym i jednej wytwórni pelletu drzewnego.  

Doświadczenie pokazuje, że łatwiej przekonać innych, gdy pierwszy projekt jest już  
w toku lub gdy członkowie społeczności mogą bezpośrednio korzystać  
z wyprodukowanej energii. Kiedy widać wymierne efekty, wzrasta zainteresowanie 
projektem. Nieraz bywa tak, że przy pierwszej emisji udziałów trudno je sprzedać, ale 
kiedy zaczyna powstawać infrastruktura, kolejne udziały wykupywane są w mgnieniu 
oka. Mieszkańcy chętniej inwestują w projekt, który już odniósł sukces. 

Nawet jeśli masz dalekosiężne plany (na przykład dotyczące kilku projektów 
wiatrowych), dobrze jest zacząć od czegoś małego. Możesz na początek wybrać 
montaż paneli słonecznych na dachu szkoły albo zaproponować sąsiedzki program 
oszczędzania energii. Te projekty mogą być niełatwe, ale pozwolą ci zdobyć zaufanie  
i rozpoznawalność, dzięki którym będziesz mógł przejść do większych projektów – 
energetyki wiatrowej lub własnej sieci elektroenergetycznej.

WSKAZÓWKA
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WSPÓLNY ROZWÓJ 
W procesie budowania zespołu warto być 
otwartym na nowe pomysły. Postaraj się 
znaleźć równowagę między 
przedstawianiem inspirujących pomysłów 
a słuchaniem sugestii współpracowników 
– dzięki temu skuteczniej dostosujesz się 
do pomysłów innych osób i zobaczysz,  
co je inspiruje i fascynuje. Znajdź złoty 
środek, a sukces masz zapewniony! 

Zapytaj członków grupy, jakie mają 
pomysły i jaką wizją chcieliby się kierować. 
Pamiętaj, żeby tyle samo czasu poświęcić 
na aktywne słuchanie, co na mówienie: 
celem jest wspólne doskonalenie 
pomysłów. Przygotuj kartkę i długopis, 
żeby swobodnie razem notować albo 
rysować. Śmiało! 

Możecie też przedyskutować, kto jeszcze  
z waszej społeczności mógłby chcieć 
zaangażować się w energetykę. Kto potrafi 
załatwiać sprawy? Kto w waszej 
społeczności najczęściej bierze na siebie 
odpowiedzialność? Spiszcie listę osób,  
z którymi chcielibyście porozmawiać  
o swoich pomysłach. Miejcie też na 
uwadze, że do współpracy nie musicie 
zapraszać tylko siwych, emerytowanych 
inżynierów – zbierzcie zróżnicowaną 
grupę wolontariuszy, którzy wzbogacą 
zespół o różne umiejętności, kontakty  
i pomysły. Na koniec każdego spotkania 
zawsze wspólnie ustalcie kolejne kroki.

ZESPÓŁ GŁÓWNY 
Twój zespół główny powinien składać się  
z osób, które są gotowe ponieść wspólną 
odpowiedzialność za projekt i 
zaangażować się na dłuższą metę.  
Może to być od 4 do 12 osób, ale 
oczywiście im więcej, tym lepiej. 

Członkowie głównego zespołu powinni  
się lubić! Musisz popracować nad 
zbudowaniem silnych więzi i zaufania, 
dzięki którym cały zespół będzie się 
wspierał i współpracował nad projektem. 
Warto też zadbać o przestrzeń, w której 
zarówno ty, jak i twój zespół będziecie 
mogli swobodnie dzielić się pomysłami  
i przemyśleniami bez niczyjej cenzury.  

Zadbaj o więzi w zespole – regularnie 
spotykajcie się przy posiłkach lub 
znajdźcie wspólne zajęcia, które pozwolą 
wam pogłębić zaufanie i zbudować 
przyjacielskie relacje. Ważne też, żeby 
członkowie zespołu postarali się 
nawzajem zrozumieć swoje motywacje – 
dzięki temu lepiej podzielicie się zadaniami 
i obowiązkami. Możecie zacząć od 
stworzenia tablicy, na której umieścicie 
swoje pomysły i marzenia – pozwoli wam 
to wspólnie rozwijać projekt. 

DOBIERANIE ZESPOŁU 
ROZDZIAŁ 8
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WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM 
Warto od razu sprawdzić, kto w lokalnym 
samorządzie jest odpowiedzialny za 
kwestie energetyki. Następnie można 
spotkać się tą osobą, żeby porozmawiać  
o jej pomysłach i planach ich wdrożenia  
w ramach samorządu. Jeśli kompletujesz 
niewielki zespół osób zainteresowanych 
sprawami energetyki, możesz też 
zapoznać się z planem działań na rzecz 
zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), 
który twoje miasto musi złożyć w ciągu 
dwóch lat od przystąpienia do 
Porozumienia Burmistrzów, lub  
z podobnymi dokumentami, np. 
niemieckim Masterplankommunen.  

Przeczytanie planu SECAP może być 
sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli 
chodzi o zrozumienie szczegółów planów 
dotyczących danego miasta. Możecie 
podzielić się tekstem w grupie i ułatwić 
sobie to zadanie. Później przedyskutujcie, 
czego się dowiedzieliście i jak możecie 
wesprzeć zobowiązania miasta do 
osiągania unijnych celów klimatycznych  
i energetycznych. W ten sposób 
ograniczycie nakład pracy – w końcu 
każdy z was ma też własne życie  
i obowiązki, o czym nie można zapominać.

POLITYCZNE ZAANGAŻOWANIE 
WŁADZ LOKALNYCH 
Waszym celem jest doprowadzenie  
do tego, by lokalne władze publicznie 
wyraziły zobowiązanie na rzecz rozwoju 
energetyki odnawialnej. Może to być 
dowolne zobowiązanie, które będzie 
wspierać lokalną produkcję energii 
odnawialnej i sprzyjać zaangażowaniu 
lokalnych mieszkańców w te działania.

Budowanie głównego zespołu. 

Organizowanie: ludzie, energia, zmiana.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/organizzarelecomunita/pages/93/attachments/original/1446665138/BUILDING_A_CORE_TEAM_IN_YOUR_ORGANIZATION.pdf?1446665138
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/52e6e37401925b6f9f000002/attachments/original/1423171411/Organizers_Handbook.pdf?1423171411


FOTOWOLTAIKA Z POPIOŁÓW  |  UKRAINA 
Wybuch w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie w 1986 roku był największą 
katastrofą w historii energetyki jądrowej. W jego wyniku zmarło ponad 10 tys. osób,  
a długotrwałe skutki zdrowotne były odczuwane w całej Europie. W kwietniu 2020 roku, 
podczas obchodów trzydziestej czwartej rocznicy katastrofy i w kontekście pożarów 
występujących w strefie wykluczenia, prezydent Ukrainy uczcił pamięć „bohaterów, 
którzy uratowali przyszłe pokolenia przed niebezpieczeństwem promieniowania”.  

Feniksem odradzającym się z popiołów jest Sławutycz – młode miasto liczące 25 tys. 
mieszkańców. Zostało ono zbudowane od podstaw na północy Ukrainy, w lesie, dla 
ewakuowanych pracowników elektrowni i ich rodzin. Od samego początku zamieszkali  
w nim wysoko wykwalifikowani inżynierzy i technicy mający wiele nowych pomysłów.  

Latem 2018 roku niewielka grupa pod wodzą Andrija Zinczenki chciała zmienić 
wizerunek regionu i przedstawiła burmistrzowi swój pomysł. „Zamiast kurczowo 
trzymać się historii Czarnobyla, chcieliśmy odnowić wizerunek naszego miasta.  
W duchu samodzielności chcieliśmy pokazać, że można dbać o społeczność, 
jednocześnie zapewniając dobre perspektywy ekonomiczne”. 

JAK SŁAWUTYCZ PRZESZEDŁ NA ENERGETYKĘ SPOŁECZNĄ 

Dzięki wsparciu burmistrza Andrij i jego grupa założyli Słoneczne Miasto – słoneczną 
spółdzielnię w mieście pełnym inżynierów jądrowych. Słoneczne Miasto jest 
przykładem   korzyści z wdrożenia innowacji energetycznych. Są nimi: oszczędność 
energii, rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii, uproszczenie procedur 

HISTORIA Z SUKCESEM
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Budowa Słonecznego Miasta 
w Sławutyczu na Ukrainie. 
© Solar Town Project 
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dotyczących podłączania do sieci elektroenergetycznej, a także opracowanie 
programów edukacyjnych dla innych społeczności. 

Spółdzielnia została założona w 2018 roku jako pierwsza tego rodzaju inicjatywa na 
Ukrainie. Obecnie liczy 97 członków, którzy posiadają 3 elektrownie słoneczne. Każdy 
udziałowiec inwestuje w spółdzielnię co najmniej 500 euro, a każdy zainwestowany 
1000 euro przynosi roczny zwrot w wysokości około 130 euro – będzie tak aż do 2030 
roku. Dzięki temu inwestowanie w takie projekty jest atrakcyjne dla szerokiego grona 
osób, nie tylko dla dobrze sytuowanych obywateli. 

Andrij precyzyjnie określa docelowych odbiorców. „W pierwszej kolejności powinni 
inwestować lokalni mieszkańcy. Jesteśmy dumni, że pierwszym inwestorem jest 
mieszkanka miasta pracująca jako kierownik w sektorze energetycznym, a dwoje 
spośród naszych największych udziałowców ma nieco ponad dwadzieścia lat”. 

Andrij podkreśla, że Słoneczne Miasto to nie tylko projekt komercyjny, ale również 
przedsięwzięcie o ogromnym znaczeniu społecznym. „Słoneczne Miasto przekazuje 
5% rocznego zysku na rozwój miasta. To integralna część naszego statutu i filozofii. 
Wierzymy, że społeczności trzeba dać coś w zamian”. 

KLUCZ DO SUKCESU 

Dzięki pomocy miejscowych inżynierów, zespół Słonecznego Miasta z powodzeniem 
ukończył budowę trzech elektrowni słonecznych. W zaledwie cztery miesiące udało się 
zebrać 145 tys. euro, a obecnie zespół przygotowuje się do uruchomienia projektu. Klucz 
do sukcesu? „Dobry plan finansowy, model prawny, pozwolenie od lokalnego dostawcy 
oraz wsparcie ze strony burmistrza i społeczności. Najważniejsza jest transparentność: 
prezentujemy nasze plany i otwarcie odpowiadamy na wszystkie pytania”. 

Choć Andrij włożył ogromny wysiłek w ten projekt, nadal motywuje go wizja 
stworzenia dobrze prosperującej wspólnoty z przyszłościowym modelem 
energetycznym. Słoneczne Miasto pokazuje, jak wspólnie można stawić czoła 
wyzwaniom i stworzyć coś wielkiego. Społeczność odmieniła wizerunek miasta,  
a jednocześnie wzmocniła własny potencjał tworzenia innej przyszłości. 

„Nie zamierzamy na tym poprzestać. Chcemy rozwijać małe spółdzielnie, nauczyć innych, 
jak korzystać z crowdfundingu i realizować projekty, dzielić się doświadczeniem i praktyką 
transparentności. Chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło odnieść taki sam sukces”.  

 

!
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Niemal każda grupa, która działa na 
rzecz jakiejś zmiany, może napotkać 
trudności związane z dynamiką grupy. 
Bardzo możliwe, że w pewnym momencie 
pojawią się nieporozumienia, a nawet 
konflikt. Nie zniechęcaj się! Spory są 
elementem życia grupy i istnieje wiele 
sposobów i narzędzi, żeby sobie z nimi 
poradzić. Miej świadomość, że problemy 
się pojawią, i bądź gotów rozwiązać je  
z cierpliwością i zrozumieniem. 

 

PRZEZWYCIĘŻANIE RÓŻNIC 
Postaraj się elastycznie podchodzić  
do pracy w grupie, tak aby każdy mógł w 
pełni w niej uczestniczyć. Na przykład 
nastaw się na to, że różne osoby będą 
miały różne oczekiwania co do przebiegu 
spotkań: czy należy zachowywać się 
formalnie, jak długo mówić, na ile 
akceptowane jest pokazywanie własnych 
emocji. Nauka skutecznej pracy 
zespołowej może trochę trwać. A jeśli ktoś 
ma odmienny styl od twojego, to przecież 
nie oznacza, że jedno z was się myli!  

Pamiętaj też o różnicach w osobistym 
potencjale, charakterach i umiejętnościach 
poszczególnych członków twojego 
zespołu. Może się zdarzyć, że niektórzy  
z nich będą tak pochłonięci projektem,  
że zdominują czas i przestrzeń,  
nie dopuszczając innych do głosu. 

!

DYNAMIKA GRUPY  
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Dobrym sposobem na wyznaczenie granic 
i ustalenie zasad jest wspólne 
opracowanie „reguł pracy w grupie”,  
w których określicie, jak powinna wyglądać 
wasza współpraca. Warto od czasu  
do czasu zaglądać do tego dokumentu  
i oczywiście prezentować go nowym 
członkom. 

Niewykluczone, że pojawią się też konflikty 
dotyczące wizji działań – na przykład, jeśli 
niektórzy członkowie chcą współpracować 
z którymś z ugrupowań politycznych,  
a pozostała część zespołu nie popiera 
tego pomysłu. Jako grupa zawsze 
powinniście próbować wspólnie 
rozwiązywać problemy oraz pogodzić się  
z koniecznością ustępstw. Warto też 
pamiętać, że każda osoba wnosi do grupy 
swój własny bagaż doświadczeń  
i przyzwyczajeń. Nie bierz tego do siebie – 
po prostu znajdź sposób, żeby grupa robiła 
postępy. Przydatne może też być ustalenie, 
jakie wartości i zasady są dla was 
najważniejsze. 

UKŁAD SIŁ W GRUPIE  
Grupy powstają dlatego, że razem ludzie 
mają większe możliwości działania – czy 
to w kwestii zamknięcia odkrywkowej 
kopalni węgla, czy montażu paneli 
słonecznych na miejskich dachach. Zdarza 
się jednak, że siły w zespole nie rozkładają 
się równo. Nie ma w tym nic 
zaskakującego, bo układy w grupie 
odzwierciedlają istniejące  
w społeczeństwie podziały oparte  
na nierównościach i konkurencji. 
Opracowanie nowych sposobów 
postępowania może być zadaniem bardzo 
długofalowym.  

W niektórych sytuacjach władza może 
zostać przekazana kilku osobom:  
na przykład kiedy grupa wybierze komitet, 
który będzie podejmował decyzje  
w imieniu pozostałych członków. Władzę 
można też delegować w celu wykonania 
konkretnego zadania, na przykład osoba  
z doświadczeniem w cateringu może 
zostać mianowana szefem kuchni 
podczas akcji zbierania pieniędzy. Jednak 
w niektórych przypadkach poszczególne 
osoby mogą skupiać w sobie władzę 
niejako bez wyraźnej zgody grupy. Wtedy 
zaczynają się pojawiać problemy. Miej na 
uwadze nieformalny układ sił w grupie. 
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LISTA KONTROLNA  |  WEWNĘTRZNY UKŁAD SIŁ  
Wypracuj kulturę zauważania nierównego układu sił w grupie  
i reagowania na niego. Rozwiązuj problemy na jak najwcześniejszym etapie. 

Jeśli wkład w podejmowanie decyzji rozkłada się nierównomiernie, postaraj się 
wesprzeć mniej aktywne osoby; na przykład jeśli potrafisz skutecznie dzielić się 
swoimi przemyśleniami, pomóż w tym innym, np. zadając im pytania otwarte.  
A jeśli nic z tego nie wyjdzie i pozostali członkowie dalej będą spięci i słabo 
zaangażowani, spróbuj mówić mniej i zobacz, co się stanie. 

Nie wahaj się kwestionować zachowania innych. Nie ma na to jednego dobrego 
sposobu. Gdy poczujesz się urażony, bezradny lub wściekły, masz prawo o tym 
powiedzieć – nawet jeśli inne osoby przyjmą postawę defensywną lub nie 
spodoba im się sposób, w jaki o tym mówisz. Pokazanie siły własnych odczuć 
może pomóc im dostrzec skutki własnego zachowania. 

Zastanów się, z czym drugiej osobie będzie się najłatwiej pogodzić.  
Jeśli próbujesz zakwestionować zachowanie związane z korzystaniem  
ze wspólnego przywileju, postaraj się nie wytykać błędów ani nie udowadniać,  
że jesteś „lepszy” lub bardziej świadomy politycznie. Traktując kogoś  
ze zrozumieniem i przyznając się do własnych pomyłek, ułatwisz mu 
usłyszenie tego, co chcesz przekazać.  

Niektóre osoby mogą czuć skrępowanie na myśl o dzieleniu się swoimi 
wątpliwościami na forum całej grupy. Pamiętaj o tym i postaraj się regularnie 
konsultować z nimi pomysły. 

W społecznych projektach energetycznych rozwijanie samej społeczności jest 
równie ważne, co budowanie turbiny wiatrowej lub innej infrastruktury 
energetycznej. To długoterminowe przedsięwzięcie – bądź cierpliwy, wyrozumiały 
i miej świadomość, że nie zawsze osiągniesz to, co chcesz.

 
 

LISTA KONTROLNA
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Na stronie Seeds For Change znajdziesz wiele przydatnych materiałów na temat 
skutecznego prowadzenia spotkań, dynamiki w grupie i innych aspektów pracy w zespole. 

Tu znajdziesz kilka interesujących materiałów na temat dynamiki grupy i rozwoju osobistego.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

 
Zespół Ecopower podczas wizytacji turbiny 
wiatrowej zaprzyjaźnionej walońskiej 
spółdzielni „Vents du Sud”. © Ecopower cv

https://www.seedsforchange.org.uk/resources
https://www.seedsforchange.org.uk/resources
https://www.seedsforchange.org.uk/resources
https://www.thechangeagency.org/campaigners-toolkit/training-resources/personal-development-life-skills/
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Zapewne zaczynasz sobie zdawać 
sprawę, że na zbudowanie społecznego 
projektu energetycznego potrzeba czasu. 
To wymagające zadanie, ale tak właśnie 
jest przy tworzeniu głębokich i trwałych 
zmian w społeczności i systemie 
energetycznym. To oznacza, że twoja 
grupa musi mieć siłę, by kontynuować 
współpracę.  

W poprzednim rozdziale pokazaliśmy, jak 
na bieżąco radzić sobie z problemami: 
trzeba być na nie gotowym i pogodzić się  
z tym, że czasem będą się pojawiać. Ale 
nawet w pozornie zdrowej grupie warto 
zadbać o morale i aktywnie podejmować 
działania podtrzymujące motywację  
i zaangażowanie oraz przyjmować nowe 
osoby do głównego zespołu. 

Jeśli dołączasz do istniejącej już 
społeczności energetycznej (co prawie 
zawsze jest korzystniejsze niż zaczynanie 
własnego projektu od zera), poświęć kilka 
miesięcy na obserwację, jak grupa działa i 
jaka panuje w niej kultura. Zwróć uwagę, 

kto jest zadowolony, a kto może chcieć 
opuścić zespół. Na tej podstawie możesz 
zacząć zgłaszać swoje pomysły  
i pracować z osobami, które pozytywnie 
wpływają na grupę. 

Możesz też skorzystać z porad grup 
zajmujących się organizowaniem 
społeczności, które mają doświadczenie  
w budowaniu siły zespołu. Materiały  
na ten temat znajdziesz na stronie Leading 
Change Network; warto też zapoznać  
się z działaniami Margaret Ledwith lub 
Saula Alinsky’ego. 

Trzeba przede wszystkim zadbać o to,  
by członkowie twojej grupy czuli się 
zmotywowani i pamiętali, że pracują nad 
wspólnym zadaniem. Jak mówi Ursula  
ze spółdzielni OurPower w historii  
z sukcesem przytoczonej w następnym 
rozdziale: „Najbardziej inspirujące jest 
inicjowanie zmian. Nie da się tego robić  
w pojedynkę, ale jeśli masz przy sobie 
zaufany, skupiony zespół, którego 
członkowie dobrze się znają, razem 
możecie zmienić system energetyczny”. 

JAK DBAĆ O GRUPĘ  
ROZDZIAŁ 10
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ZESPÓŁ PEŁEN PRZYWÓDCÓW 
Dobrze jest postrzegać swój główny 
zespół jako grupę współpracujących  
ze sobą liderów. Pamiętaj, że 
nawiązywanie kontaktu z różnymi grupami 
w ramach waszej społeczności jest 
wspólnym obowiązkiem całego zespołu. 
Na przykład jeden członek grupy może 
mieć dobry kontakt z rolnikami, albo 
jeszcze lepiej – może zostać przywódcą 
lokalnej społeczności rolników. Ktoś inny 
może być rodzicem prężnie działającym  
w lokalnej szkole, przez co będzie 
postrzegany jako przywódca w tej grupie 
w ramach społeczności.  

Kiedy mówimy o przewodzeniu innym, 
mamy na myśli osoby działające na 
korzyść innych, a „liderów”, którzy 
zachowują się jak nie tyrani, lub których 
głównym zainteresowaniem jest zdobycie 
władzy. W naszym rozumieniu 
przywództwo jest równoznaczne  
z przyjmowaniem odpowiedzialności, 
wprawianiem spraw w ruch, dbaniem  
o to, by nowe osoby dołączały do zespołu. 
Przywództwo jest podstawą dobrej 
organizacji. Rozwijaj własne umiejętności 
przywódcze i wspieraj te kompetencje  
u innych.

DOBRE ZDOLNOŚCI 
PRZYWÓDCZE  
Dobry projekt organizacyjny nie ma 
szans na sukces z tylko jednym 
liderem – potrzebuje całego ich 
zespołu. Upewnij się, że twój główny 
zespół składa się z 4-12 osób, które 
biorą na siebie odpowiedzialność  
i nawzajem się wspierają. Dobrze 
dobrany zespół przypomina płatek 
śniegu – każdy członek grupy  
ma kontakt z innymi osobami  
w społeczności, które z kolei mogą 
dotrzeć jeszcze dalej. Taka struktura 
powinna być również silna. Nie bój  
się postrzegać siebie jako przywódcy 
i zastanów się, jak możesz pogłębić 
swoje umiejętności w tym obszarze. 
W jaki sposób wspierasz innych, żeby 
spełniali się w pracy nad projektem? 
Czy możesz wziąć na siebie większą 
odpowiedzialność, tak aby każdy 
zobaczył wasze postępy i poczuł 
motywację? 

WSKAZÓWKA
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LISTA KONTROLNA  |  JAK DBAĆ O GRUPĘ 
Jeśli twój zespół ma dużo osiągnąć, jego członkowie muszą  
dbać o siebie nawzajem. Poświęć czas na budowanie zaufania. 

Znajdź właściwy rytm spotkań grupy (na przykład co miesiąc). 

Postaraj się, żeby wasze spotkania przebiegały sprawnie. Długie, nieefektywne 
sesje będą męczące – a to prosta droga do obniżenia motywacji i opuszczenia 
grupy przez jej członków. 

Na każdym spotkaniu rób notatki i dziel się z nimi z zespołem. 

Przyjmijcie, że każdy członek grupy robi to, do czego się zobowiąże. Skuteczne 
osiąganie celów pomoże wam utrzymać wysoki poziom zaangażowania. 
Nawet jeśli społecznych projektów energetycznych nie realizuje się z dnia  
na dzień, warto postarać się, żeby grupa miała poczucie osiągania postępów. 

Pamiętaj, że większość członków zespołu poza projektem ma też inne 
zobowiązania, takie jak szkoła, praca zawodowa czy opieka. Uczestnictwo  
w projekcie to dodatkowe zadanie, któremu czasem może być trudno sprostać. 

Poza spotkaniami zaplanuj też czas na rozrywkę dla całego zespołu. Może ona 
być przerwą w waszej wspólnej, ciężkiej pracy. Wszyscy zasługujecie na 
nagrodę za podejmowanie działań w celu demokratyzacji energetyki!

LISTA KONTROLNA



Chorwacki Klub Słoneczny zrzesza mieszkańców, którzy 
chcieliby dowiedzieć się więcej o energii słonecznej i o 
sposobach wykorzystania jej potencjału we własnych 
domach i w lokalnej społeczności. © Solar Club

| 69

ENERGETYKA SPOŁECZNA 3CZĘŚĆ 
TWOJA 
GRUPA

ROZDZIAŁ 10

Film o organizowaniu i przywództwie. 

Wartościowe materiały na temat organizowania i tworzenia silnej grupy znajdziesz na 
stronie Leading Change Network. 

Metody budowania zaufania, wzajemnej troski i dbałości o zrównoważone środowisko dla 
grup aktywistów.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://www.youtube.com/watch?v=dkP4V3602IE
https://leadingchangenetwork.org/resource/public-resource-center-2/public-resource-center/
https://leadingchangenetwork.org/resource/public-resource-center-2/public-resource-center/
https://leadingchangenetwork.org/resource/public-resource-center-2/public-resource-center/
https://briarpatchmagazine.com/articles/view/be-careful-with-each-other
https://briarpatchmagazine.com/articles/view/be-careful-with-each-other
https://briarpatchmagazine.com/articles/view/be-careful-with-each-other
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Choć może się to wydawać oczywiste, 
grupa zajmująca się energetyką społeczną 
musi współpracować ze społecznością. 
Wasze starania w tym zakresie powinny 
być konsekwentne – społeczności są 
bardzo zróżnicowane, dlatego należy 
nawiązywać kontakt z różnymi grupami, 
niekoniecznie tymi największymi. 

Podczas przedstawiania korzyści 
płynących z energetyki społecznej musisz 
pamiętać o kilku ważnych kwestiach takich 
jak język, ton głosu i przyjęta postawa. 
Zastanów się, jak te czynniki wpłyną na 
odbiór komunikatu przez różne grupy  
w ramach społeczności, na przykład przez 
osoby starsze lub mówiące w innym języku. 

 
PRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ 
POLEGA NA SŁUCHANIU 
Zaangażowanie się w projekt społeczny 
wymaga wyrobienia w sobie doskonałej 
umiejętności słuchania. Często kontaktuj 
się ze swoją społecznością, obserwuj ją  
i stale się ucz. Spróbuj zrozumieć, z jakimi 

problemami zmagają się jej członkowie, 
poznaj różne osoby i ich potrzeby. 
Posłuchaj ich opowieści – o nich samych  
i o społecznościach, w których żyją. 

Pracuj nad umiejętnością słuchania  
i budowania zaufania. Jeśli chcesz 
wiedzieć, co sprawia ludziom radość lub 
smutek, co ich inspiruje lub napawa dumą, 
musisz nauczyć się prowadzić 
niezobowiązującą, luźną rozmowę 
pogłębiającą empatię i zaufanie. Dzięki 
temu lepiej zrozumiesz większe problemy, 
które wpływają na życie innych.  

Spontaniczne rozmowy mają miejsce 
wszędzie – w warzywniaku, na zakupach, 
w autobusie, w pociągu, u fryzjera, a także 
w kawiarni, supermarkecie, szkole czy 
domu kultury. Chodź w te miejsca  
i słuchaj. Pomyśl, jakie tematy się 
powtarzają i dopasuj je do własnej 
koncepcji energetyki, klimatu i lokalnej 
gospodarki. 

Sporządź listę „miejsc do słuchania”  
w twojej społeczności oraz wspólnych 

ZWIĘKSZANIE 
ZASIĘGU  
ROZDZIAŁ 11



OD BURZY MÓZGÓW PO PLATFORMĘ  
INTERNETOWĄ OURPOWER  |  AUSTRIA 
Wszystko zaczęło się od trzech znajomych. Ulfert, Norbert i Peter od dawna 
interesowali się odnawialnymi źródłami energii i ich przyszłościowym potencjałem.  
W lutym 2018 roku dołączyła do nich Ursula. Razem urządzili burzę mózgów, 
zastanawiając się, jak przybliżyć ludziom kwestie związane z energią i umożliwić 
transformację energetyczną. Tak powstał pomysł stworzenia internetowej platformy 
handlowej dla osób zainteresowanych lokalną energią elektryczną pozyskaną ze źródeł 
odnawialnych. Doświadczenie, motywacja i kontakty w całej Austrii umożliwiły grupie 
uruchomienie w 2018 roku platformy OurPower.  

OurPower to pierwsza spółdzielnia energetyczna w Austrii, początkowo zrzeszająca  
19 osób chcących promować transformację energetyczną. Założyciele szukali 
miejsca, w którym dostawcy i klienci mogliby się spotykać i wymieniać 
doświadczeniami, aż w końcu wpadli na pomysł platformy internetowej.  
Po przedstawieniu koncepcji na spotkaniu zespołowym dyskutowali i testowali pomysł 
tak długo, aż wszyscy byli z niego zadowoleni. Aby w proces zaangażowało się 
możliwie jak najwięcej osób, skorzystali z innowacyjnych metod takich jak „protokół 
głośnego myślenia” – członkowie siedzący przy komputerach mówią na głos,  
co myślą, a ich wypowiedź jest nagrywana i od razu wprowadzana do systemu.
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tematów, które się powtarzają. Więcej  
o sposobach rozwoju społeczności i takich 
działaniach przeczytasz w książce 
Margaret Ledwith „Community 
Development in Action”. 

Zastanów się również, kogo warto 
zaangażować w projekt. W każdej 
społeczności są osoby, które wspierają 
innych i troszczą się o nich. Gdy spotkasz 
taką osobę, rozważ zaangażowanie jej  
w swój projekt energetyczny, albo pomyśl, 
czego warto się od niej dowiedzieć lub 
nauczyć. 

HISTORIA Z SUKCESEM



OD BURZY MÓZGÓW   
PO PLATFORMĘ INTERNETOWĄ OURPOWER  |  AUSTRIA   CD. 

Platforma OurPower pozwala producentom sprzedawać energię wytworzoną ze źródeł 
odnawialnych znajomym i sąsiadom po uczciwej cenie. Każdy zainteresowany dzięki 
zaledwie 3 kliknięciom może sprawdzić, skąd pochodzi kupowana energia i na jakie cele idą 
wpłacone środki. Jak wyjaśnia Ursula: „Chcemy łączyć ludzi i przybliżyć im sprawy związane 
z energią. Energetyka nie powinna być sztywnym, technicznym zagadnieniem. To kwestia 
społeczna – chodzi o łączenie ludzkich istnień, dokonywanie wyborów i nasz dobrostan”.  

Marzenie Ursuli spełniło się. Jako ekspert w dziedzinie platform internetowych  
i partycypacji społecznej razem z kolegami wcieliła pomysł w życie. Celem Ursuli jest 
zachęcenie innych do podzielenia się przemyśleniami i pomysłami dotyczącymi 
transformacji energetycznej – nie tylko online, ale też na żywo. W czasie pandemii 
OurPower organizowała szkolenia i dyskusje online dla zainteresowanych w celu 
wzmocnienia więzi. „Najbardziej inspirujące jest inicjowanie zmian. Nie da się tego 
robić w pojedynkę, ale jeśli masz przy sobie zaufany, skupiony zespół, którego 
członkowie dobrze się znają, razem możecie zmienić system energetyczny”.  
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HISTORIA Z SUKCESEM

 
Jeden z założycieli OurPower 
na dachu swojego domu. 
© OurPower

LOKALNIE
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UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI W PROCESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 

Ursula dokładnie przemyślała, kto będzie docelowym odbiorcą działań OurPower i jak  
do tych osób dotrzeć. Najpierw spółdzielnia zorganizowała kilka wydarzeń, żeby 
zachęcić ludzi do wzięcia udziału w transformacji energetycznej. Potem przeprowadziła 
ankiety, stworzyła 8 fikcyjnych profili reprezentujących rzeczywistych użytkowników 
platformy oraz przeanalizowała styl życia, preferencje, opinie i możliwości odbiorców. 

Mimo że spółdzielnia jest otwarta na każdego, ankiety pokazały, że dociera głównie  
do osób z wyższym wykształceniem, ze stałym dochodem, rodziną i domem. To dobre 
na początek, ale spółdzielnia obecnie skupia się na dotarciu do bardziej różnorodnej 
grupy odbiorców, przede wszystkim kobiet i osób młodych. Jak mówi Ursula: „Młodzi 
są dla nas szczególnie ważni. Chcielibyśmy zbudować lepsze relacje i zrozumieć ich 
potrzeby, uczyć się od nich i odpowiadać na ich pytania. Jednym z najnowszych 
pomysłów jest zorganizowanie w pubie quizu na tematy klimatyczno-energetyczne”. 

ENERGETYKA SPOŁECZNA W CZASACH PANDEMII 

Co dalej? OurPower zamierza dostosować platformę do najnowszych rozwiązań 
technologicznych, tak aby była bardziej dynamiczna i partycypacyjna. Ursula chciałaby, 
żeby więcej społeczności energetycznych mogło dzielić się swoją wiedzą, 
popularyzować świadomość energetyczną, wypowiadać się publicznie oraz wzmacniać 
więzi i zaufanie między różnymi grupami. Poza łączeniem ludzi i wspieraniem ich  
w wytwarzaniu energii odnawialnej, spółdzielnia chciałaby też skupić się na zmianie 
modeli zużycia energii. 

Kryzys zdrowotny spowodowany koronawirusem pokrzyżował im plany. Choć wiele 
wydarzeń można zorganizować online, wymiana doświadczeń i praca nad pogłębianiem 
więzi pozostaje nie lada wyzwaniem. Trudno organizować spotkania twarzą w twarz,  
a OurPower nie chce zasypywać klientów mailami – dlatego jej przedstawiciele osobiście 
do nich dzwonią. Nowym pomysłem na rozwijanie społeczności są też otwierane  
na krótko, bezpieczne od koronawirusa miejsca, w których potencjalni członkowie 
zainteresowani działaniami spółdzielni OurPower mogą spotkać się z jej członkami 
indywidualnie lub w małych grupach.
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WARSZTATY Z BUDOWANIA WSPÓLNEJ WIZJI W KRIŽEVCI  |  
CHORWACJA 

Doskonałym sposobem na dotarcie do szerszego grona odbiorców jest 
zorganizowanie warsztatów partycypacyjnych, które zachęcą społeczność  
do stworzenia wspólnej wizji rozwoju okolicy. W Križevci (Chorwacja) takie podejście 
pomogło stworzyć społeczność energetyczną we współpracy z burmistrzem miasta 
oraz przy wsparciu chorwackiej spółdzielni energetycznej ZEZ. Niektórzy członkowie 
ZEZ mieszkali w Križevci lub pochodzą z tego miasta, znali więc członków 
społeczności i ich potrzeby. 

HISTORIA Z SUKCESEM

Uczestnicy warsztatów "Kriżevci 
2030 - Wspólnie zaplanujmy rozwój 
Kriżevci przez następnych 10 lat." 
Lipiec 2020. © ZEZ

LOKALNIE
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Pierwszym działaniem spółdzielni ZEZ było przeprowadzenie nieformalnych rozmów  
z członkami społeczności, żeby sprawdzić, czy są w ogóle zainteresowani 
stworzeniem społeczności energetycznej. Kiedy zebrała się odpowiednia grupa, 
członkowie spółdzielni zorganizowali dwudniowe warsztaty poświęcone omówieniu 
wizji działań. Sesje zaplanowano w godzinach wieczornych (19:00 – 21:00), żeby 
dopasować się do harmonogramu pracy zawodowej lub życia rodzinnego chętnych. 

Mieszkańcy dobrze znali temat energetyki. Miasto brało wcześniej udział w projekcie 
UE, w ramach którego – we współpracy z lokalnymi MŚP i samorządem – 
opracowano schemat zbiorowej autokonsumpcji energii i projekt instalacji na starym 
budynku przemysłowym. Dzięki temu lokalna społeczność wiedziała, że takie 
przedsięwzięcia mają sens. 

Na pierwszej sesji członkowie ZEZ wykorzystali tablicę, na której grupa zapisywała swoje 
pomysły i cele. Potem opracowali plany ich osiągnięcia, określili najważniejsze etapy  
i działania. Pod koniec pierwszego warsztatu grupa miała już opracowany zarys statutu i misji. 

Druga sesja upłynęła na ustalaniu, jaka forma prawna będzie najodpowiedniejsza dla 
tego projektu, i jaki wybrać model gospodarczy i styl zarządzania. Pojawiły się pytania 
o wartość udziałów, minimalną liczbę udziałów do wykupienia oraz wagę głosów 
poszczególnych członków. 

Ostatecznie mieszkańcy Križevci zdecydowali się na formę spółdzielni, która będzie 
otrzymywać znaczące wsparcie od samorządu, ale pozostanie od niego niezależna. 
Sesja zakończyła się pierwszym głosowaniem w celu utworzenia spółdzielni: 
wszystkich dwunastu uczestników warsztatów zagłosowało jednomyślnie za. 
Następnie przedstawiciele spółdzielni ZEZ pomogli grupie w sformułowaniu statutu  
i oficjalnym zarejestrowaniu spółdzielni. 

Obecnie w Chorwacji najskuteczniejszym modelem finansowania projektów 
społecznościowych jest crowdfunding. W przypadku Križevci spółdzielnia 
zorganizowała kampanię crowdfundingową, a spółdzielnia ZEZ pomagała  
w zarządzaniu funduszami. Kampania informacyjna miała kluczowe znaczenie  
w zwiększaniu zaangażowania mieszkańców: spółdzielnia ZEZ wykorzystała własne 
kanały komunikacyjne, umożliwiając dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
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Poradnik dotyczący organizowania wydarzeń i utrzymywania wysokiego  
poziomu motywacji. 

Warsztaty z budowania wizji w społeczności – narzędzie wspomagające. 

Poradnik federacji REScoop.eu dotyczący zwiększania zainteresowania działaniami  
w obszarze energetyki.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

http://virtual.foei.org/trainings/tools/1-2-3-action/
http://virtual.foei.org/trainings/tools/1-2-3-action/
http://virtual.foei.org/trainings/tools/1-2-3-action/
https://arlingtonva.s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2016/11/4MRV_Nov16WG_WorkshopPrep.pdf
https://www.rescoop.eu/toolbox/guide-for-stakeholder-management
https://www.rescoop.eu/toolbox/guide-for-stakeholder-management
https://www.rescoop.eu/toolbox/guide-for-stakeholder-management


ENERGETYKA SPOŁECZNA

4WYBÓR OBSZARU 
DZIAŁALNOŚCI 
ROZDZIAŁ  12         WYTWARZANIE ENERGII                                                                                                          78 

ROZDZIAŁ  13         DYSTRYBUCJA ENERGII                                                                                                           84 

ROZDZIAŁ  14         DOSTARCZANIE ENERGII                                                                                                         88 

ROZDZIAŁ  15         OSZCZĘDZANIE ENERGII I WALKA Z UBÓSTWEM ENERGETYCZNYM                                 92 

ROZDZIAŁ  16         CIEPŁOWNICTWO                                                                                                                    96 

ROZDZIAŁ  17         ELASTYCZNOŚĆ, AUTOKONSUMPCJA I MAGAZYNOWANIE                                              100 

ROZDZIAŁ  18         TRANSPORT I MOBILNOŚĆ                                                                                                   104

Obywatele Niemiec 
uczestniczą w 
Energiewende. 
© Jörg Farys

CZĘŚĆ

| 77
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Grupy zainteresowane energetyką 
społeczną często w pierwszej kolejności 
rozważają działania z zakresu wytwarzania 
energii elektrycznej. Ma to sens, ponieważ 
taka działalność ma duże znaczenie  
i skutkuje wieloma pozytywnymi zmianami:  

• w bezpośredni sposób wpływa na 
zwiększenie ilości energii odnawialnej  
w systemie, która zastępuje energię 
pochodzącą ze spalania 
zanieczyszczających środowisko paliw 
kopalnych, 

• zapewnia społeczności dochód po tym, 
jak osiągnięty zostanie zwrot  
z zainwestowanych środków, 

• przyczynia się do budowania systemu 
opartego w 100% na energii odnawialnej, 
którego wszyscy potrzebujemy. 

Wybór źródła energii zależy od zasobów  
i preferencji twojej społeczności. Można 

na początku wybrać jeden rodzaj 
technologii, a na dalszym etapie włączyć 
do projektu inne. Na przykład najpierw 
można się zająć instalacją paneli 
słonecznych na budynku szkoły, a później 
– po zdobyciu doświadczenia – przejść  
do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru. 

Zanim rozpoczniesz działania, zadaj sobie 
kilka ważnych pytań. Oto one: 

1) JAKIE ZASOBY WYSTĘPUJĄ W TWOJEJ OKOLICY? 

Zacznij od sporządzenia mapy dostępnych 
zasobów naturalnych: gdzie w twojej okolicy 
najsilniej wieje wiatr? Gdzie – zdaniem 
lokalnych mieszkańców – najlepiej byłoby 
zainstalować turbiny wiatrowe lub panele 
słoneczne? Które dachy mają południową 
lub zachodnią ekspozycję i są najbardziej 
nasłonecznione? 

Pamiętaj, że wybór lokalizacji będzie miał 
wpływ na wysokość dochodu, jaki będzie 

WYTWARZANIE ENERGII 
ROZDZIAŁ 12
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generował twój projekt. Trzeba będzie się 
upewnić, że projekt wygeneruje 
wystarczająco dużo środków, które umożliwią 
spłatę kredytów zaciągniętych na potrzeby 
jego realizacji oraz że przyjęte założenia będą 
zgodne z twoim biznesplanem. Może się 
zdarzyć, że wybrany przez ciebie dach, na 
którym miałyby zostać zainstalowane panele 
słoneczne, jest zbyt mało nasłoneczniony, 
żeby możliwa była produkcja takiej ilości 
energii, która zapewni dochodowość projektu. 
Analogicznie może się okazać, że wybrana 
przez ciebie lokalizacja posadowienia turbiny 
wiatrowej może się cechować mniejszą siłą 
wiatru niż wymagana, co może wynikać  
z bliskości wzgórz lub innych czynników 
środowiskowych. Dlatego warto 
przeprowadzić rzetelną analizę zasobów  
i ich wpływu na ostateczną  
dochodowość projektu. 

2) JAKA TECHNOLOGIA ZAPEWNI CI NAJWYŻSZY 
ZWROT Z INWESTYCJI? 

W zależności od środowiska naturalnego  
i otoczenia regulacyjnego, w którym 
funkcjonuje twoja społeczność, 
najkorzystniejszą inwestycją może być 
instalacja fotowoltaiczna, wiatrowa, spalająca 
biomasę, hydroelektryczna, geotermalna lub 
łącząca w sobie kilka spośród tych 
technologii. Można też na początku projektu 
wybrać jeden rodzaj technologii, a na dalszym 
etapie włączyć inne. 

3) CZY BĘDZIE MOŻLIWE UZYSKANIE DECYZJI  
O WARUNKACH ZABUDOWY DLA TWOJEJ 
INSTALACJI?

Istnieje wiele czynników związanych  
z uzyskiwaniem urzędowych decyzji, które 
mogą uniemożliwić realizację twojego 
projektu. Ze względu na znajdujące się  
w pobliżu gazociągi, trasy przelotu 
samolotów czy bazy wojskowe możesz 
otrzymać odmowę wydania pozwolenia na 
budowę – przynajmniej dla wybranej przez 
ciebie lokalizacji. Aby nie marnować energii  
i czasu, dowiedz się we właściwej jednostce 
samorządu, które obszary lub konkretne 
lokalizacje są wyłączone z możliwości 
zabudowy. Dzięki temu ty i twoja 
społeczność będziecie mieć więcej energii  
i motywacji przy opracowywaniu planu 
działań projektu! 

4) CZY TWÓJ KRAJ, REGION LUB SAMORZĄD 
WESPRZE FINANSOWO TWÓJ PROJEKT? 

Warto się dowiedzieć, czy istnieją 
możliwości otrzymania wsparcia na 
projekty energetyki odnawialnej. W wielu 
krajach istniały rządowe mechanizmy 
finansowania wspierające rozwój 
energetyki odnawialnej, jednak wiele z nich 
już się zakończyło lub lada dzień się 
zakończy. Być może władze lokalne lub 
regionalne wciąż mogą zaoferować takie 
wsparcie finansowe, dlatego warto się 
zorientować, czy istnieją takie możliwości. 
Zaangażowanie lub choćby wsparcie ze 
strony władz lokalnych zawsze jest 
dobrym początkiem projektu. 

5) CZY BĘDZIESZ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIECI LUB 
BEZPOŚREDNIO CZŁONKOM SPOŁECZNOŚCI ORAZ 
KORZYSTANIA Z LOKALNEJ SIECI W CELU 
PRZESYŁANIA IM ENERGII? 



JAK WYKORZYSTAĆ ENERGIĘ SŁONECZNĄ?  
COOPÉRNICO  |  PORTUGALIA 
Coopérnico to utworzona w 2013 roku w Portugalii spółdzielnia energetyki 
odnawialnej, której działalność polega na wykorzystywaniu energii słonecznej dla 
dobra społeczności lokalnej. Spółdzielnia powstała, kiedy jej założyciel Nuno Brito, 
wraz z grupą 16 lokalnych mieszkańców, zainicjował projekt inwestycji w niewielką 
elektrownię słoneczną. Obecnie do spółdzielni należy ponad 1,8 tys. członków, którzy 
zainwestowali ponad 1,7 mln euro w budowę 21 elektrowni słonecznych o łącznej 
mocy szczytowej około 1,9 MW. Ze względu na położenie Portugalii na południu 
Europy, decyzja o skupieniu się na energetyce słonecznej była słuszna, jednak  
w twoim przypadku korzystniejszy może być wybór energetyki wiatrowej lub wodnej, 
zależnie od uwarunkowań lokalnych. 

HISTORIA Z SUKCESEM

Członkowie spółdzielni 
Coopérnico podczas walnego 
zgromadzenia w Baguim do 
Monte w Portugalii. © Coopérnico
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Działania spółdzielni obejmują np. dzierżawę dachów instytucji społecznych na 
potrzeby realizacji własnych projektów fotowoltaicznych, co wiąże się z dodatkowym 
dochodem dla tych instytucji. Pod koniec okresu dzierżawy spółdzielnia bezpłatnie 
odstępuje instalację słoneczną instytucji będącej właścicielem dachu. Energia 
wytwarzana w instalacjach dachowych jest przekazywana do sieci 
elektroenergetycznej i kupowana przez dystrybutora po stałej cenie. 

Coopérnico działa też w sektorze detalicznym, tj. może sprzedawać energię 
bezpośrednio swoim członkom po uczciwej cenie i z gwarancją, że ilość energii 
wyprodukowana w ramach projektu realizowanego przez spółdzielnię przewyższa 
ilość energii zużywaną przez jej członków. To właśnie m.in. dzięki takim działaniom 
spółdzielnia odniosła ogromny sukces. 

Obecnie Coopérnico skupia się na trzech głównych obszarach działalności – produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, komercjalizacji energii na rzecz swoich członków oraz 
efektywności energetycznej. Misja spółdzielni zawiera się w czterech punktach: 

1. 100% energii odnawialnej – cała energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie  
ze źródeł odnawialnych. 

2. Tworzenie wartości społecznych – wszystkie projekty spółdzielni tworzą wartość 
społeczną dzięki ścisłej współpracy z organizacjami działającymi w sektorze 
gospodarki społecznej lub dzieleniu się z nimi zyskiem. 

3. Rozwój gospodarki lokalnej – podczas realizacji projektów spółdzielnia 
priorytetowo traktuje współpracę z partnerami lokalnymi. Taka postawa przyczynia 
się do tworzenia miejsc pracy w okolicy i sprzyja transformacji ku zrównoważonej 
ekologicznie gospodarce. 

4. Uczciwość i transparentność – Coopérnico postrzega te cechy jako podstawę 
długofalowych relacji opartych na zaufaniu. Informacje o projektach są na bieżąco 
przekazywane wszystkim członkom zaangażowanym w ich realizację.



JESTEŚMY ENERGIĄ 
SOM ENERGIA  |  HISZPANIA 
„Som Energia” po katalońsku znaczy „jesteśmy energią”. Som Energia to pierwsza 
spółdzielnia energetyczna w Hiszpanii. Powstała w 2010 roku z inicjatywy 150 
mieszkańców Katalonii, którzy zainspirowali się działalnością spółdzielni Ecopower  
w Belgii i Enercoop we Francji. Większość osób nie może sobie pozwolić na budowę 
własnej instalacji wiatrowej, hydroelektrycznej czy fotowoltaicznej i dlatego Som Energia 
stworzyła możliwość współpracy przy projektach dotyczących wytwarzania energii  
ze źródeł odnawialnych występujących w regionie. Swoją działalność ta organizacja 
non-profit rozpoczęła od skupowania zielonej energii wytworzonej lokalnie przez inne 
podmioty, a następnie udostępniania jej swoim członkom po niewygórowanej cenie. 

W międzyczasie spółdzielnia Som Energia zbudowała własne instalacje 
fotowoltaiczne i rozpoczęła realizację nowych projektów energetyki odnawialnej  
z udziałem lokalnych zespołów. Ich celem jest wytworzenie takiej ilości energii 
elektrycznej, która w 100% pokryje zapotrzebowanie członków spółdzielni na energię.  

Siedem lat później w projekcie uczestniczyło 47 tys. osób. Spółdzielnia Som Energia 
zrzesza dziś prawie 68 tys. członków. Do tej pory ponad 6 tys. członków spółdzielni 

HISTORIA Z SUKCESEM

Instalacja PV sfinansowana przez 
Generation kWh (model inwestycyjny 
Som Energii) dostarczająca energię do 
690 domów. © Som Energia
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zainwestowało w projekt łącznie 15 mln 
euro. Po tym, jak hiszpański rząd 
nieoczekiwanie wstrzymał wsparcie 
finansowe, Som Energia stworzyła 
innowacyjny system finansowania pod 
nazwą Generation kWh. Jego celem jest 
inicjowanie nowych projektów na 
warunkach rynkowych. 

Konsumenci zaopatrywani w energię 
elektryczną przez spółdzielnię Som 
Energia są nie tylko klientami, ale też 
współwłaścicielami spółdzielni i 
uczestniczą w procesie podejmowania 
decyzji. Mogą też dokonywać 
bezpośrednich inwestycji w rozwój 
energetyki odnawialnej. Som Energia  
w inspirujący sposób łączy w sobie 
spółdzielczy model działalności, 
zaangażowanie uczestników i proces 
wytwarzania energii odnawialnej. 
Jednocześnie stwarza każdemu 
mieszkańcowi Hiszpanii możliwość 
uczestniczenia w transformacji  
i bezpośredniego inwestowania w 
projekty energetyki odnawialnej, co z kolei 
przyczynia się do rozwoju zrównoważonej 
gospodarki, której domaga się 
społeczeństwo obywatelskie.

MAPY REGIONALNE  
W większości krajów istnieją mapy 
prędkości wiatru i stopnia 
nasłonecznienia w poszczególnych 
regionach. Poszukaj informacji na ten 
temat na stronach internetowych 
instytucji rządowych, firm 
produkujących energię elektryczną 
czy agencji rynku energetycznego. 
Jeżeli w pobliżu wybranej przez 
ciebie lokalizacji istnieją już instalacje 
podobne do tych, które zaplanowałeś 
w projekcie, w tych źródłach 
znajdziesz wskazówki, które pomogą 
ci ocenić, czy twój wybór źródła 
energii sprawdzi się w danej okolicy. 

WSKAZÓWKA

LOKALNIE
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Innym sposobem włączenia się obywateli 
w transformację energetyczną jest 
pełnienie funkcji operatora lokalnej sieci 
dystrybucji energii elektrycznej.  
Sieć dystrybucyjna to system oparty  
na oprogramowaniu i instalacjach,  
za pośrednictwem których do naszych 
domów dostarczany jest prąd. Sieci 
wysokiego napięcia i sieci przesyłowe 
określa się czasem mianem autostrad 
energetycznych, ale istnieją też 
energetyczne boczne drogi i lokalne 
uliczki. Jest to niezwykle ważna część 
infrastruktury energetycznej, a objęcie 
kontroli nad nią będzie miało zasadnicze 
znaczenie dla stworzenia systemu 
energetycznego, na który wszyscy 
czekamy. 

W pierwszej połowie XX wieku lokalne 
systemy dystrybucji były w większości 
własnością samorządów. Zmieniło się  

to po fali prywatyzacji, która rozpoczęła  
się w latach 60. XX wieku. Obecnie 
prowadzone są nowe kampanie na rzecz 
oddania kontroli nad tą niezwykle istotną 
infrastrukturą obywatelom: proces ten 
określa się mianem remunicypalizacji. 

Przebiega on w następujący sposób:  

• samorząd przyznaje operatorom 
koncesje na instalację infrastruktury  
i dystrybucję energii elektrycznej, gazu  
i energii cieplnej, 

• koncesje te są ograniczone czasowo 
(zazwyczaj są wydawane na 15 lat)  
i muszą być odnawiane przez 
operatorów; po upływie okresu 
obowiązywania mogą też być 
przejmowane przez inne podmioty. 
Może w ramach twojego projektu 
powstanie taki podmiot? 

 

DYSTRYBUCJA 
ENERGII 
ROZDZIAŁ 13

84 |



EWS SCHÖNAU PRZEJMUJE SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ  |  
NIEMCY 
Społeczności zamieszkujące odległe tereny zazwyczaj borykały się z problemami 
dotyczącymi dostaw energii, ponieważ dostawcy energii uznawali inwestycje  
w infrastrukturę na tych obszarach za nieopłacalne. Często w takiej sytuacji 
społeczności brały sprawy w swoje ręce i przejmowały lokalną sieć dystrybucyjną. 

W tym kontekście dobrym przykładem jest niemiecki zakład ElektrizitätsWerke 
Schönau (EWS). W 1991 roku mieszkańcy miasteczka Schönau w Schwarzwaldzie 
postanowili kupić lokalną sieć dystrybucyjną, aby móc z niej korzystać w sposób 
zrównoważony, ponieważ ówczesny lokalny dostawca energii nie oferował dostaw 
energii odnawialnej. 

HISTORIA Z SUKCESEM
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Kampania ElektrizitätsWerke Schönau (EWS): hasło „Ich bin ein 
Störfall” po niemiecku znaczy „Jestem awarią” i nawiązuje do 
katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Dzięki tej kampanii EWS 
udało się wykupić lokalną sieć dystrybucyjną. © EWS Schönau

!
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EWS SCHÖNAU PRZEJMUJE SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ  |  
NIEMCY   CD. 
Aby móc przejąć sieć dystrybucyjną, spółdzielnia wzięła udział w procedurze,  
w ramach której miała zostać przyznana koncesja. Rada miasta odrzuciła ofertę 
spółdzielni, w związku z czym obywatele zgłosili wniosek o przeprowadzenie 
referendum w celu zmiany decyzji rady i zdobyli w nim większość głosów. 

Niezadowolona z sytuacji spółka zaopatrująca Schönau w energię elektryczną 
zawnioskowała o przeprowadzenie kolejnego referendum, którego celem miała być 
zmiana poprzedniej decyzji, i starała się przekonać lokalnych mieszkańców,  
że spółdzielnia nie poradzi sobie z zarządzaniem siecią dystrybucyjną.  
Wbrew oczekiwaniom spółka przegrała to referendum, a przejęcie lokalnej  
sieci dystrybucyjnej przez mieszkańców Schönau stało się faktem. 

Lokalni mieszkańcy musieli jeszcze wynegocjować cenę koncesji w sądzie.  
W tamtych latach rynek energetyczny nie podlegał jeszcze liberalizacji i nie istniały 
systemy wsparcia finansowego. Mimo to EWS zachęciła obywateli do instalowania 
urządzeń do produkcji energii, ponieważ umożliwiła podłączenie ich do sieci 
elektroenergetycznej, a właścicielom instalacji zaproponowała specjalne taryfy 
gwarantowane. Po wieloletniej walce w sądzie i urzędach EWS Schönau dziś 
dostarcza energię elektryczną do ponad 200 tys. odbiorców w Niemczech, 
ponieważ energia wyprodukowana przez członków spółdzielni jest przesyłania  
do sieci. EWS wytwarza energię bezpośrednio ze źródeł odnawialnych oraz 
pozyskuje ją od podmiotów zajmujących się kogeneracją. Działania te przebiegają 
w czasie rzeczywistym, tak aby nie było potrzeby korzystania z energii jądrowej. 

Przykład EWS pokazuje, że poprzez przejęcie sieci dystrybucyjnej i sprzedaż energii 
można dostosować model biznesowy do potrzeb członków spółdzielni. Jest też 
dobrą ilustracją prężności spółdzielni zajmujących się energetyką odnawialną i ich 
zdolności do polegania na zaangażowaniu wolontariuszy, którzy za darmo dzielą się 
swoją wiedzą. Od tamtej pory EWS udzieliła wsparcia w realizacji podobnych 
projektów wielu innym niemieckim społecznościom, np. Energienetz Hamburg. 

HISTORIA Z SUKCESEM



| 87

ENERGETYKA SPOŁECZNA 4CZĘŚĆ  
WYBÓR OBSZARU  
DZIAŁALNOŚCI

ROZDZIAŁ 13

ODNOWIENIE  
KONCESJI 
Dowiedz się, kto jest posiadaczem 
aktualnej koncesji na obsługę 
lokalnego systemu dystrybucji oraz 
kiedy przypada termin jej odnowienia. 
Dla twojej grupy może to być szansa 
na wejście do gry. 

WSKAZÓWKA

Raport organizacji Greenpeace pt. „Battle of the grids”.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

https://storage.googleapis.com/planet4-belgium-stateless/2018/12/6a1f28a4-6a1f28a4-publ_battle_of_grids.pdf
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Wiele społeczności energetycznych 
wybrało działanie w roli dostawców 
energii. Istnieje kilka sposobów 
prowadzenia takiej działalności: niektóre 
spółdzielnie wytwarzają własną energię 
elektryczną, którą następnie sprzedają 
klientom, podczas gdy inne skupują  
i agregują energię odnawialną 
wytworzoną przez inne podmioty  
i udostępniają ją swoim członkom. 

Portugalska spółdzielnia Coopérnico 
działa według pierwszego modelu. Ten 
pierwszy w kraju spółdzielczy dostawca  
i producent energii zaprosił wszystkich 
obywateli do przystąpienia do spółdzielni  
i zakupu udziałów. Z uzyskanych w ten 
sposób środków sfinansowano inwestycje 
w energetykę odnawialną, np. panele 
fotowoltaiczne. Energia wytworzona za 
pomocą tych paneli jest dostarczana 
członkom spółdzielni i innym odbiorcom. 

Community Power to pierwszy i jedyny  
w Irlandii dostawca energii elektrycznej 
będący własnością społeczności. Spółkę 
powołała grupa ludzi, którzy przyczynili się 
do powstania pierwszej w Irlandii 
społecznej farmy wiatrowej – 
Templederry. Obecnie działa ona jako 
spółka partnerska skupiająca grupy 
zajmujące się energetyką społeczną  
i zainteresowane rozwojem energetyki 
odnawialnej w swoim regionie. Dostawca 
kupuje energię odnawialną od niewielkich 
podmiotów produkujących energię  
z wiatru i wody, a następnie sprzedaje ją 
klientom. W 2020 roku w Irlandii odbyła się 
pierwsza aukcja energii odnawialnej, 
również w kategorii energii wytwarzanej 
przez podmioty społeczne. Po udanym 
udziale w tej aukcji Community Power 
postanowiła zbudować dwie farmy 
fotowoltaiczne, będące własnością 
obywateli. 

 

DOSTARCZANIE ENERGII 
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Kilka lat temu spółdzielnie energetyczne  
z francuskojęzycznej części Belgii 
postanowiły połączyć siły i stworzyć Cociter, 
własnego spółdzielczego dostawcę energii. 
Energia, którą spółdzielnie wspólnie 
produkują, pokrywa zapotrzebowanie  
15 tys. rodzin. W przedsięwzięciu 
uczestniczy ponad 3 tys. członków, ale 
Cociter może przyjąć jeszcze 12 tys. rodzin. 

Podobnie jak w przypadku wytwarzania 
energii, działalność w roli spółdzielczego 
dostawcy energii wiąże się z wieloma 
wyzwaniami wynikającymi z otoczenia 
regulacyjnego, wpływu istniejących od 
dawna uczestników rynku, ograniczeń 
finansowych itp. Nie panikuj, jeśli twoja 
społeczność natrafi na jedną z takich 
przeszkód! Jest to zupełnie normalne.  
Z pomocą innych spółdzielni na pewno 
znajdziesz wyjście z sytuacji. 

SPÓŁDZIELCZY  
DOSTAWCY ENERGII  
W całej Europie rośnie liczba 
spółdzielczych dostawców energii. 
Jeśli jeszcze nie korzystasz z ich 
usług, czas najwyższy zacząć! 
Spółdzielnia Enostra ma we 
Włoszech 4 tys. klientów, francuska 
spółdzielnia Enercoop ma ich prawie 
90 tys., hiszpańska Som Energia ma 
115 tys. klientów, Greenpeace Energy 
(Niemcy) – ponad 180 tys., Ecopower 
(Region Flamandzki, Belgia) – 55 tys., 
a EWS (Niemcy) – ponad 200 tys. 

CZY WIEDZIAŁEŚ?

Jak wejść na detaliczny rynek energii: przewodnik. Jest to publikacja wydana  
przez brytyjskiego regulatora, ale zawiera wiele uniwersalnych informacji. 

Przewodnik po rynkach energii elektrycznej w UE.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/07/entering_the_retail_energy_market_-_a_guide.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/07/entering_the_retail_energy_market_-_a_guide.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/07/entering_the_retail_energy_market_-_a_guide.pdf
http://www.easyres-project.eu/wp-content/uploads/2019/02/understanding-elecricity-markets-in-the-eu.pdf


JAK SPÓŁDZIELNIA ENERCOOP WESZŁA  
NA FRANCUSKI RYNEK ENERGETYCZNY  |  FRANCJA 
Kiedy 15 lat temu francuskie ekologiczne organizacje pozarządowe, eksperci z dziedziny 
energetyki, twórcy projektów i firmy zajmujące się alternatywnymi formami finansowania 
połączyły siły i stworzyły obywatelskiego dostawcę energii – Enercoop, sytuacja na rynku 
nie była korzystna. W tym czasie cała francuska infrastruktura energetyczna, główny 
zakład usług publicznych (EDF) i główny operator systemu dystrybucyjnego (ERDF) były 
własnością państwa. Większość francuskiej energii elektrycznej (75%) była wytwarzana 
w elektrowniach jądrowych i tak jest do dziś. Francuski rząd bardzo niechętnie 
liberalizował rynek energetyczny, co znacząco utrudniało konkurowanie na rynku 
wszystkim podmiotom oprócz EDF. Dla realizatorów projektów stanowiło to też 
przeszkodę w rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych i budowaniu rzetelnego 
modelu działania w roli dostawcy energii we Francji.  

Dziś jest nieco łatwiej realizować te działania, częściowo dzięki przepisom przyjętym 
na szczeblu Unii Europejskiej. Początkowo, zgodnie z francuskim prawem, całkowita 
ilość wyprodukowanej energii odnawialnej musiała być sprzedawana największemu 
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Seminarium typu team-
building dla członków 
wszystkich spółdzielni z sieci 
Enercoop. 2016. © Enercoop
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zakładowi usług publicznych i dopiero wtedy właściciele instalacji energetyki 
odnawialnej mogli korzystać z rządowych taryf gwarantowanych. Dlatego  
w pierwszych latach swojej działalności spółdzielnia Enercoop musiała kupować 
energię odnawialną od państwowych podmiotów hydroenergetycznych. 

Aby uzyskać dostęp do możliwości produkcyjnych, Enercoop musiała przedstawić 
państwowej spółce usług publicznych gwarancję bankową opiewającą na kwotę 
odpowiadającą wartości całkowitej ilości energii, którą Enercoop miała kupić od 
państwowego podmiotu. W tym czasie Enercoop nie była w stanie przedstawić takiej 
gwarancji samodzielnie, więc poszukując rozwiązania tego problemu, zwróciła się po 
pomoc do spółdzielni Ecopower działającej w sąsiedniej Belgii. Dzięki wsparciu 
udzielonemu przez etyczny bank Triodos, francuski bank Credit Coopératif  
i spółdzielnię Ecopower, Enercoop udało się zdobyć żądany dokument. Enercoop nie 
miała potrzeby korzystania z tej gwarancji bankowej, jednak to rozwiązanie pomogło 
uratować spółdzielnię w najważniejszym okresie jej istnienia. 

Dziś, dzięki kampaniom prowadzonym na szczeblu krajowym i unijnym, Enercoop może 
kupować energię elektryczną bezpośrednio od producentów wytwarzających ją ze 
źródeł odnawialnych, którzy nadal otrzymują wsparcie od rządu. Z perspektywy czasu 
widać, że ten trudny okres w działalności francuskiej spółdzielni oraz współpraca, jaką 
nawiązała ona z Ecopower, stał się zalążkiem idei powołania ogólnoeuropejskiej 
federacji spółdzielni energetycznych, w celu „wspierania początkujących i istniejących 
już spółdzielni w pokonywaniu barier poprzez uczenie się od siebie nawzajem”. 
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Projekt obywatelski w Plougras (Bretania) 
o mocy zainstalowanej 6 MW, w ramach 
którego energia sprzedawana jest 
spółdzielni Enercoop. © Enercoop
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Kolejnym ważnym zadaniem dla twojej 
grupy może być popularyzacja 
oszczędzania energii i efektywności 
energetycznej w waszej społeczności. 
Jest to świetny pomysł na rozpoczęcie 
działań oraz zdobycie doświadczenia  
i zaufania ze strony lokalnych 
mieszkańców, zwłaszcza na 
początkowym etapie projektu. 

Wiele osób, szczególnie w Europie 
Południowej i Środkowo-Wschodniej, 
mieszka w nieefektywnych energetycznie 
domach, w których w okresie zimowym 
dochodzi do znaczących strat ciepła. Zbyt 
cienkie okna, ściany i dachy przyczyniają 
się do marnowania cennej energii. 
Zjawisko to wpływa również na 
pogorszenie stanu zdrowia i dobrostanu 
mieszkańców oraz wzrost zużycia energii. 

Ubóstwo energetyczne to wyraz nierówności 
społecznych w obszarze zużycia energii oraz 
niedostatecznego dostępu do usług 
energetycznych. Wśród jego przyczyn 
wymienia się niski poziom dochodów, 
wysokie ceny energii i niski poziom 
efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych. Skala tego zjawiska znacząco 
wzrosła po kryzysie finansowym z 2008 roku 
– problem zaczął dotyczyć milionów osób  
i przyczynił się do powstania wielu 
europejskich oddolnych inicjatyw na rzecz 
walki o sprawiedliwość energetyczną  
i sprzeciwu wobec odłączania odbiorców od 
sieci elektroenergetycznej. 

• 1 na 4 Europejczyków doświadcza 
ubóstwa energetycznego – jest to  
125 milionów osób. 

• W 2015 roku blisko 50 milionów 
mieszkańców UE spóźniło się  
z płatnościami za usługi komunalne lub  
w ogóle ich nie dokonało. W Grecji 
problem ten dotyczył ponad 40% ludności. 

• W 2015 roku 15% Europejczyków (około 
80 milionów osób) mieszkało w domach  
z przeciekającym dachem, zawilgotniałymi 
ścianami, podłogami lub fundamentami 
bądź butwiejącymi ramami okiennymi  
i deskami podłogowymi. 

• Nawet 100 tys. mieszkańców Europy co 
roku umiera na skutek chorób 
wywołanych brakiem ciepła w domu.

OSZCZĘDZANIE ENERGII  
I WALKA Z UBÓSTWEM 
ENERGETYCZNYM 
ROZDZIAŁ 15
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Ubóstwo energetyczne jest elementem 
błędnego koła wykluczenia społecznego.  
W pierwszej kolejności na jego konsekwencje 
narażone są najsłabsze grupy społeczne: 
seniorzy, rodziny o niskim poziomie 
dochodów, rodziny niepełne (w 80% z nich 
głową rodziny jest kobieta) i przedstawiciele 
mniejszości etnicznych. Mimo to, tylko w co 
trzecim państwie członkowskim UE rząd 
oficjalnie uznaje istnienie ubóstwa 
energetycznego. Nawet w krajach, w których 
problem ten został już dostrzeżony, wiele 
osób nie łączy go z wadami systemu 
energetycznego, który sprzyja nadmiernemu 
zużyciu energii produkowanej z paliw 
kopalnych i jej marnowaniu. 

Społeczne przedsięwzięcia energetyczne 
adresowane do najsłabszych grup 
społecznych i gospodarstw domowych  
o niskich dochodach mają następujące cele: 

• promowanie inwestycji w obejmowanie 
sieci na własność, co zapewni tańszy 
dostęp do energii odnawialnej  
i umożliwi czerpanie korzyści  
z wypracowanych wspólnie zysków, 

• inwestowanie w działania na rzecz 
zwiększania efektywności 
energetycznej, remonty budynków  
i poprawę warunków bytowych, 

• edukowanie na temat oszczędzania 
energii i obniżania rachunków za 
energię elektryczną. 

Działania można zacząć od przeprowadzenia 
w lokalnej społeczności ankiety w celu 
dotarcia do osób doświadczających ubóstwa 
energetycznego, z którymi następnie można 
porozmawiać o budynkach, w których 
mieszkają. Ankieta może też pomóc lepiej 
poznać okolicę i jej mieszkańców. Można też 
zaprosić lokalnych mieszkańców na 
spotkanie i omówić z nimi różne możliwości 
działania. Czy byliby zainteresowani 
projektem modernizacji i izolacji budynków 
mieszkalnych, finansowanym z dostępnych 
programów pomocowych?  

Podręcznik dotyczący ubóstwa 
energetycznego wydany przez  
Housing Europe. 

Najlepsze praktyki – spółdzielnie realizujące 
projekty efektywności energetycznej. 

Strona z przykładami działań spółdzielni 
energetycznych na rzecz solidarności w 
Europie. 

Porady dotyczące efektywności 
energetycznej w spółdzielniach 
energetyki odnawialnej.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

https://www.housingeurope.eu/resource-835/energy-poverty-handbook
https://www.housingeurope.eu/resource-835/energy-poverty-handbook
https://www.housingeurope.eu/resource-835/energy-poverty-handbook
https://www.housingeurope.eu/resource-835/energy-poverty-handbook
https://www.housingeurope.eu/resource-835/energy-poverty-handbook
https://www.rescoop.eu/toolbox/rescoop-plus-energy-efficiency-toolkit
https://www.rescoop.eu/toolbox/rescoop-plus-energy-efficiency-toolkit
https://www.rescoop.eu/toolbox/rescoop-plus-energy-efficiency-toolkit
http://www.rescoop-ee.eu/energy-solidarity
http://www.rescoop-ee.eu/energy-solidarity
http://www.rescoop-ee.eu/energy-solidarity
http://www.rescoop-ee.eu/energy-solidarity
http://www.rescoop-ee.eu/energy-solidarity
https://www.rescoop.eu/toolbox/behavioral-drivers-for-energy-efficiency-in-rescoops
https://www.rescoop.eu/toolbox/behavioral-drivers-for-energy-efficiency-in-rescoops
https://www.rescoop.eu/toolbox/behavioral-drivers-for-energy-efficiency-in-rescoops
https://www.rescoop.eu/toolbox/behavioral-drivers-for-energy-efficiency-in-rescoops
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CREW ENERGY: ODDOLNA ENERGIA  |  WLK. BRYTANIA 
CREW Energy powstała w 2014 roku z inicjatywy członków organizacji Friends of 
the Earth, z myślą o walce z ubóstwem energetycznym, brakiem efektywności 
energetycznej i spalaniem paliw kopalnych. Obecnie głównym celem jej działalności 
jest wspieranie społeczności mieszkających w południowo-zachodnich dzielnicach 
Londynu w dążeniu do zrównoważonego rozwoju ekologicznego i finansowego. 

Jej wizja przyszłości to bardziej zielone i sprawiedliwsze społeczeństwo obywatelskie, 
w którym jest miejsce dla każdego. CREW Energy koordynuje projekty dotyczące 
transformacji energetycznej i organizuje spotkania energetyczne, na których lokalni 
mieszkańcy mogą zdobyć wiedzę na temat efektywności energetycznej. 

Spotkania te odbywają się w lokalnych ośrodkach kultury. W ich trakcie, przy herbacie  
i ciasteczkach, zespół CREW Energy rozmawia z członkami lokalnej społeczności o ich 
roli w procesie zwiększania efektywności energetycznej. W tak miłych okolicznościach 
mieszkańcy otrzymują porady na temat najkorzystniejszych taryf energetycznych, 
dodatkowych świadczeń społecznych, dopłat i zniżek w opłatach za energię elektryczną. 

Celem spotkań organizowanych przez CREW Energy jest walka z ubóstwem 
energetycznym i wspieranie marginalizowanych grup społecznych w osiąganiu 
dobrostanu: wiele społeczności zamieszkujących obszary, na których występują 
problemy ekonomiczne i społeczne, zazwyczaj nie ma dostępu do tego rodzaju 
wiedzy na tematy energetyczne. Dzięki udziałowi w tych spotkaniach jeden  
z mieszkańców zaoszczędził 300 funtów na opłatach za energię elektryczną,  
co potwierdza, że tego rodzaju inicjatywy są potrzebne i mają potencjał 
wprowadzania pozytywnych zmian w życiu społeczności. 

Chcąc zapewnić trwałość efektów tych działań, zespół CREW Energy zajął się 
również edukowaniem i zachęcaniem młodzieży do rozwoju kariery zawodowej  
w sektorze energetyki. Yunus Nas, świeżo upieczony absolwent wydziału nauk  
o środowisku i uczestnik szkoleń CREW Energy w zakresie oceny efektywności 
energetycznej budynków, powiedział: „Dzięki współpracy z CREW Energy nabrałem 
odwagi i pewności siebie i zamierzam wykorzystać wiedzę ze szkolenia na rzecz 
zmian w środowisku lokalnym. Jest to doskonała okazja do wykorzystania swoich 
umiejętności i doświadczenia, by pomóc społeczności w szybszym przejściu  
do bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości".

HISTORIA Z SUKCESEM
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AUTOKONSUMPCJA ENERGII JAKO METODA WALKI  
Z UBÓSTWEM ENERGETYCZNYM W TOSKANII   |  WŁOCHY 
W 2019 roku włoska spółka zajmująca się budownictwem socjalnym Edilizia Pubblica 
Pratese oddała do użytku w San Giusto (Prato) kompleks mieszkalny NzeB obejmujący 
29 mieszkań, ośrodek kultury o powierzchni 250 m2, zagospodarowany ogród i nowy 
plac miejski. Projekt ten jest wspaniałym przykładem zbiorowej autokonsumpcji energii 
w celu walki z ubóstwem energetycznym. Zapewnia on wysoką efektywność 
energetyczną mieszkań socjalnych, która umożliwia redukcję kosztów zużycia energii 
dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod wykorzystania energii słońca i wiatru. 

Energia wytwarzana w budynku pochodzi w pełni ze źródeł odnawialnych, podobnie jak 
90% energii używanej do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody oraz ponad 
60% całkowitej ilości energii zużywanej w budynku, w tym w jego częściach wspólnych. 
Scentralizowany system składający się z pompy ciepła rocznie produkuje 12 701 kWh 
energii. Jest on zasilany przez 100 paneli fotowoltaicznych. Wewnątrz budynku 
dystrybucję ciepła zapewnia system paneli podłogowych, a panele słoneczne służą  
do ogrzewania budynku i podgrzewania wody. Wysoką efektywność energetyczną 
budynków udało się zapewnić dzięki izolacji dachu i zastosowaniu zaawansowanych 
systemów grzewczych, które gwarantują mieszkańcom ciepło w zimie i chłód w lecie. 

Instalacja paneli słonecznych 
w NZEB w Prato, Włochy.  
© Studio Tecnico Associato  
RES Architetture
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Ogrzewanie i chłodzenie budynków wiąże 
się ze zużyciem dużych ilości energii  
i środków finansowych, a także z emisją 
dwutlenku węgla. Dzieje się tak, 
ponieważ stosowane w tym celu systemy 
są nieefektywne. Dobra wiadomość jest 
jednak taka, że można zbudować 
zrównoważone i efektywne systemy 
ogrzewania i chłodzenia, które mogą stać 
się własnością społeczności! Na 
przykład w Holandii grupa mieszkańców 
Groningen przejęła dzielnicową sieć 
ciepłowniczą i całkowicie zrezygnowała  
z dostaw gazu, którym sieć była zasilana.

Najlepiej jest zacząć od poznania specyfiki 
lokalnego systemu ciepłowniczego. 
Systemy takie służą do dystrybucji ciepła 
w danym mieście lub miejscowości. 

Wiele samorządów stosuje metodę 
dystrybucji ciepła bazującą na specjalnym 
systemie izolowanych termicznie rur, 
którymi płynie ciepła woda. Służy ona  
do podgrzewania wody lub ogrzewania 
pomieszczeń w budynkach mieszkalnych  
i komercyjnych. Ciepło jest produkowane 
w scentralizowanych instalacjach poprzez 
spalanie paliw kopalnych lub powstaje 
jako produkt uboczny niektórych procesów 
przemysłowych. Istnieje możliwość 
przestawienia tych systemów na źródła 
odnawialne. Dowiedz się, czy w twojej 
miejscowości lub mieście funkcjonuje sieć 
ciepłownicza i jak jest zasilana. 

CIEPŁOWNICTWO 
ROZDZIAŁ 16
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HVIDOVRE FJERNVARME:  
LOKALNA SPÓŁDZIELNIA CIEPŁOWNICZA  |  DANIA 
W Danii działa kilkaset spółdzielni ciepłowniczych. Kraj ten charakteryzuje się dużym 
zapotrzebowaniem na ciepło i sprzyjającym ustawodawstwem, a spółdzielnie mają 
dostęp do niskooprocentowanych kredytów udzielanych za pośrednictwem 
samorządów. Spółdzielnia Hvidovre Fjernvarme ma 250 członków i 33 tys. 
konsumentów, w tym wielu mieszkańców miasta Hvidovre, którym dostarcza ciepło 
wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii. Wraz z trzema innymi lokalnymi 
spółdzielniami ciepłowniczymi (FDHvidovre, Avedøre i Rebæk Søpark) opracowała 
skierowany do członków spółdzielni program wsparcia w zakresie optymalizacji 
instalacji ciepłowniczych, sprzyjający oszczędności energii i pieniędzy. 

Raz na dwa lata spółdzielnia przeprowadza bezpłatny przegląd instalacji grzewczych 
w domach konsumentów. Pierwszy przegląd obejmuje analizę lokalnego centralnego 
węzła ciepłowniczego oraz sporządzenie raportu na temat charakterystyki 
energetycznej mieszkań odbiorców ciepła oraz szacunkowego zużycia ciepła. Raport 
zawiera również zalecenia dotyczące metod optymalizacji efektywności 
energetycznej budynków. Raz na dwa lata odbywa się przegląd konserwatorski węzła 
ciepłowniczego, w wyniku którego wprowadzane są niezbędne ulepszenia. 

Raz na rok EBO Consult organizuje w lokalnej spółdzielni 
ciepłowniczej w Hvidovre Dzień Ciepłownictwa, podczas 
którego mieszkańcy zdobywają wiedzę na temat 
ciepłownictwa i oszczędzania energii. © EBO consult
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ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE  |  FRANCJA 
Realizowany we Francji projekt „Forestener – the Citizen Heat" ma na celu wspieranie 
lokalnych projektów energetycznych bazujących na spalaniu drewna poprzez 
współpracę z lokalnymi mieszkańcami i zachęcanie do oszczędności przy 
projektowaniu, finansowaniu i eksploatacji systemów grzewczych wykorzystujących 
metodę spalania drewna. 

W wiosce Lucinges położonej w Górnej Sabaudii w 2018 roku powstała innowacyjna 
społeczna sieć ciepłownicza współfinansowana przez obywateli i zarządzana przez 
władze lokalne. Lokalna sieć ciepłownicza „Forestener" dostarcza ciepło do budynków 
komunalnych, a w przyszłości planuje zaopatrywać w nie wszystkie budynki  
w centrum wsi. Mająca kilometr długości sieć ma zapewnić ogrzewanie 60 budynkom 
wielorodzinnym, 5 domom jednorodzinnym, szkole, szkolnej stołówce, siedzibie władz 
samorządowych, bibliotece publicznej, świetlicy, dwóm ośrodkom kultury, 
ekologicznemu browarowi i jednej firmie. 

Węzeł ciepłowniczy jest wyposażony w dwa kotły na drewno, które umożliwią 
dostarczenie użytkownikom 1100 MWh energii rocznie. Zanim powstała nowa sieć 
ciepłownicza, wiejskie budynki ogrzewane były za pomocą starej instalacji opalanej 
węglem i gazem. Kiedy samorząd rozpoczął budowę nowych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, postanowiono scentralizować system grzewczy i zastąpić stosowane  
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Projekt Forestener to doskonały 
przykład transformacji systemu 
grzewczego przy udziale lokalnej 
społeczności. © Énergie Partagée
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w nim paliwa kopalne zrównoważonymi 
ekologicznie rozwiązaniami opartymi na 
wykorzystaniu drewna. Wcześniej połowa 
kwoty widniejącej na rachunku za energię 
wpływała do podmiotów spoza lokalnej 
społeczności. Dzięki nowemu systemowi 
większa część przychodu z dostarczania 
energii pozostaje w wiosce, a lokalna 
społeczność może spożytkować te środki 
na kolejne inwestycje w modernizację 
infrastruktury. Aby zredukować koszty 
transportu do niezbędnego minimum, 
zrębki drzewne pozyskiwane są z drewna 
z pobliskich lasów. 

Tajemnica sukcesu tego projektu tkwi  
w zaangażowaniu obywateli. Projekt jest 
zarządzany w sposób partycypacyjny  
i demokratyczny. Etyczny, lokalny  
i ekologiczny wymiar projektu zachęcił 
około 45 osób do zainwestowania w nowy 
system. Dzięki temu wsparciu możliwe 
było jego uruchomienie przy udziale 
francuskiego stowarzyszenia spółdzielni 
Énergie Partagée. Do tej pory w sieć 
Forestener i inne projekty wspierane przez 
Énergie Partagée zainwestowało ponad  
5 tys. osób. Jednym z większych 
inwestorów był francuski region Rodan-
Alpy, który zasilił projekt kwotą 442 tys. 
euro. Projekt korzystał też z kredytu 
udzielonego przez etyczny bank La Nef.

Przewodnik dla miast i miejscowości 
zainteresowanych tworzeniem 
spółdzielni ciepłowniczych. 

Narzędzie do tworzenia map 
energetycznych. 

Internetowe narzędzie do planowania 
sieci ciepłowniczej.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://guidetodistrictheating.eu/guidance-for-cities-and-towns/
https://guidetodistrictheating.eu/guidance-for-cities-and-towns/
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https://guidetodistrictheating.eu/guidance-for-cities-and-towns/
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Oprócz bardziej tradycyjnych rodzajów 
działalności na rynku energetycznym, 
społeczności energetyczne zajmują się 
też opracowywaniem innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie elastyczności 
energetycznej. Dotyczą one np. 
magazynowania energii, 
elektromobilności, a nawet zastosowania 
technologii blockchain. Jeśli twoja 
społeczność jest zainteresowana 
działaniem w tych obszarach, zapoznaj się 
z przykładami konkretnych przedsięwzięć! 

 
ZBIOROWA AUTOKONSUMPCJA 
I MAGAZYNOWANIE ENERGII 
Wiele osób mieszka w wynajmowanych 
mieszkaniach i starszych budynkach  
w zabudowie szeregowej, co uniemożliwia 
im montaż prywatnych paneli 
słonecznych. W ramach projektu 
wspólnych instalacji fotowoltaicznych, 
realizowanego przez spółdzielnię 
energetyczną EnerGent (Belgia), 
wypracowano rozwiązania, które można 
zastosować w tej sytuacji. Projekt 

Buurzame Stroom przewiduje instalację  
5 tys. m2 paneli fotowoltaicznych w jednej 
z dzielnic Gandawy, w celu zwiększenia 
produkcji energii odnawialnej w tej okolicy  
i stworzenia innowacyjnego modelu 
biznesowego zbiorowej autokonsumpcji. 

Można na przykład zachęcić właścicieli 
mieszkań w danym budynku do 
zainstalowania paneli słonecznych na 
dachu. Największym wyzwaniem będzie 
wypracowanie takiej wersji zbiorowej 
umowy dotyczącej podziału energii, którą 
podpiszą wszyscy właściciele.  
Po opracowaniu optymalnego wzoru 
umowy będzie można go udostępnić 
innym grupom realizującym podobne 
projekty w twoim mieście lub regionie. 

W ramach projektu planowane jest 
stworzenie w dzielnicy zintegrowanego 
lokalnego systemu energetycznego 
zasilanego odnawialnymi źródłami energii. 
Nadmiar energii słonecznej można będzie 
wykorzystać dzięki możliwości 
wypożyczania samochodów elektrycznych 

ELASTYCZNOŚĆ, 
AUTOKONSUMPCJA I 
MAGAZYNOWANIE 
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WREN inauguruje swój projekt 
solarny. © WREN
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udostępnionych przez spółdzielnię 
Partago, wraz z systemami ładowania 
baterii. Realizatorzy projektu Buurzame 
Stroom korzystają też z wiedzy  
i doświadczenia innych spółdzielni, takich 
jak Ecopower czy EnergieID oraz projektu 
WiseGRID. 

 
TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN 
Zużycie i produkcja energii są często 
mierzone za pomocą liczników, które  
są własnością operatorów sieci 
dystrybucyjnej. W takiej sytuacji 
konsumenci nie mają pełnej kontroli nad 
informacjami o charakterze prywatnym  
i wrażliwym. Dlatego hiszpańska firma 
Pylon Network opracowała niezależną  
i neutralną bazę danych stworzoną w 
technologii blockchain. Zastosowana 
przez firmę technologia umożliwia 
bezpieczne przechowywanie  
i udostępnianie danych o produkcji  
i zużyciu energii. Dzięki temu użytkownicy 
końcowi i prosumenci mają kontrolę nad 
swoimi danymi i mogą decydować  
o sposobie udostępniania dotyczących  
ich informacji.

ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE 
POPYTEM  
W niektórych krajach, np. w Europie 
Północnej, niedobór energii elektrycznej  
w sieci (zwłaszcza w czasie długich 
zimowych nocy) jest rekompensowany 
energią wytwarzaną w dotowanych przez 
państwo elektrowniach gazowych. 
Społeczności energetyczne mogą 
zaproponować tańsze i bardziej 
ekologiczne rozwiązanie. Polega ono  
na zgodzie lokalnej społeczności na 
zmniejszenie ilości dostarczanej jej energii 
przez określoną liczbę godzin w skali roku 
w zamian za rekompensatę finansową. 
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SZEROKA WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W RAMACH 
INNOWACYJNEGO PROJEKTU ZBIOROWEJ WYMIANY ENERGII GECO  
|  WŁOCHY 
Centrum rolno-spożywcze w Bolonii (CAAB) jest właścicielem instalacji fotowoltaicznej. 
Przy niskim własnym zużyciu wytworzonej energii Centrum oddaje jej nadmiar do sieci 
elektroenergetycznej za niewielką opłatą. W 2018 roku, w wyniku dyskusji o nowych 
regulacjach unijnych, powrócono do pomysłu angażowania lokalnych mieszkańców i firm 
w tworzenie społeczności energetycznej w celu udostępniania nadwyżek energii 
mieszkańcom budynków socjalnych. 

W tym samym roku w ramach projektu Neighbourhood Economics Project, którego celem jest 
wspieranie inwestycji w zrównoważony rozwój okolicy, przeprowadzono wstępne analizy 
wykonalności tego zamierzenia. W 2019 roku CAAB wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego 
dzielnicy Pilastro Północ-Wschód rozpoczęła współpracę z lokalnymi podmiotami w celu 
realizacji przedsięwzięcia. W trakcie wspólnych działań okazało się, że podobną inicjatywę 
prowadzi spółka ENEA w sąsiedniej dzielnicy – Roveri. 

Uczestnicy działań postanowili połączyć siły i przedstawili funduszowi EIT Climate-KIC 
propozycję projektu GECO (Green Energy COmmunity), którego celem jest utworzenie 
innowacyjnej lokalnej społeczności energetycznej w obu dzielnicach miasta. 

Projekt GECO opiera się na nowych systemach wykorzystujących inteligentne liczniki oraz 
platformie stworzonej w technologii blockchain. W ramach projektu, oprócz instalacji 
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Obszar, którego 
dotyczy projekt  
GECO. © GECO

!
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Blockchain i transformacja  
energetyczna. 

Webinarium organizacji World Wind 
Energy Agency na temat bilansowania 
systemu i magazynowania energii. 

Inteligentna energetyka dla 
użytkowninków końcowych – studium 
wykonalności przedsięwzięcia na wyspie   
Samsø.  

Raport z projektu FLEXcoop pt. 
„Emerging business models: associated 
demand-response strategies and 
contract templates” 

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

fotowoltaicznych i biogazowni, prowadzone 
są działania dotyczące magazynowania 
energii, których celem jest zwiększenie 
elastyczności i możliwości reagowania  
na zmiany w zapotrzebowaniu na energię. 
System zostanie zainstalowany  
w budynkach komercyjnych, przemysłowych 
i mieszkalnych. GECO będzie korzystać  
z publicznej sieci elektroenergetycznej  
i utworzy wirtualną społeczność. 

Ze względu na to, że transpozycja nowego 
prawa unijnego w sprawie energetyki 
społecznościowej jeszcze się nie zakończyła, 
społeczności energetyczne mogą być 
powoływane wyłącznie przez użytkowników 
podłączonych do tej samej sieci rozdzielczej 
niskiego napięcia i w odniesieniu do 
systemów prądotwórczych o maksymalnej 
mocy wejściowej 200 kW. W pierwszej fazie 
realizacji projektu GECO użytkownicy będą 
się łączyć w niewielkie społeczności 
energetyczne, które następnie staną się 
elementami podmiotu klastrowego. 

Celem jest zapewnienie efektywnego 
wykorzystania energii przez użytkowników, 
którzy będą się dzielić energią z budynkami 
komercyjnymi i biurowymi, które zazwyczaj 
działają w godzinach dziennych. 

ziałania projektu GECO obejmują też akcje 
edukacyjne i informacyjne w szkołach, 
stowarzyszeniach i innych lokalnych 
podmiotach, mające na celu popularyzację 
wiedzy i udzielanie wsparcia nowym 
prosumentom w okolicy. 

https://energy-cities.eu/publication/blockchain-and-energy-transition-what-challenges-for-cities-find-out-in-our-newly-released-publication/
https://energy-cities.eu/publication/blockchain-and-energy-transition-what-challenges-for-cities-find-out-in-our-newly-released-publication/
https://energy-cities.eu/publication/blockchain-and-energy-transition-what-challenges-for-cities-find-out-in-our-newly-released-publication/
https://library.wwindea.org/grid-integration-system-balancing-backup-and-storage-interconnections-demand-and-supply-forecasting/
https://library.wwindea.org/grid-integration-system-balancing-backup-and-storage-interconnections-demand-and-supply-forecasting/
https://library.wwindea.org/grid-integration-system-balancing-backup-and-storage-interconnections-demand-and-supply-forecasting/
https://library.wwindea.org/grid-integration-system-balancing-backup-and-storage-interconnections-demand-and-supply-forecasting/
https://library.wwindea.org/grid-integration-system-balancing-backup-and-storage-interconnections-demand-and-supply-forecasting/
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/toolbox/smart-energy-for-end-users-a-feasibility-study-from-sams%C3%B8
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/D2.7-FLEXCoop-Emerging-Business-Models-Final-version-v.1.5.docx.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/D2.7-FLEXCoop-Emerging-Business-Models-Final-version-v.1.5.docx.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/D2.7-FLEXCoop-Emerging-Business-Models-Final-version-v.1.5.docx.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/D2.7-FLEXCoop-Emerging-Business-Models-Final-version-v.1.5.docx.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/D2.7-FLEXCoop-Emerging-Business-Models-Final-version-v.1.5.docx.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/D2.7-FLEXCoop-Emerging-Business-Models-Final-version-v.1.5.docx.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/D2.7-FLEXCoop-Emerging-Business-Models-Final-version-v.1.5.docx.pdf
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W naszych rozważaniach o przyszłym 
rynku energii musimy uwzględniać 
elektroenergetykę, ciepłownictwo  
i transport łącznie. W Europie sektor 
transportu jest największym źródłem 
emisji – odpowiada za około 30% emisji 
CO2 w Unii Europejskiej. Jest to również 
jedyny sektor, w którym od 1990 roku 
obserwuje się wzrost, a nie spadek, 
poziomu emisji. Myśląc o transformacji 
obecnego systemu energetycznego, nie 
można pomijać transportu. 

Aby możliwe było zmniejszenie poziomu 
emisji, w sektorze transportowym będzie 
musiało nastąpić znaczące ograniczenie 
skali korzystania z samochodów 
prywatnych i upowszechnienie pojazdów 
elektrycznych. Projekty społecznościowe 
mogą pomóc osiągnąć oba te cele.  
W swojej społeczności możesz stworzyć 
program car-sharingu bazujący na 
pojazdach elektrycznych. Może to być 
doskonały sposób poszerzenia lub 
kontynuacji istniejącego już projektu 

energetyki społecznej. Spółdzielnia może 
zainwestować w zakup floty samochodów 
elektrycznych i stworzyć program 
rezerwacji i korzystania z nich. Samochody 
będą więc własnością społeczności, a nie 
osób prywatnych. 

Innym pomysłem może być stworzenie 
społeczności mającej wspólne cele  
i potrzeby transportowe. Ludzie zazwyczaj 
wychodzą z domu, wsiadają do swojego 
prywatnego samochodu i przemieszczają 
się w pojedynkę w tej metalowej puszce, 
nie wchodząc w wartościowe interakcje  
z otoczeniem i członkami społeczności. 
Korzystanie z car-sharingu ma znacznie 
bogatszy wymiar społeczny – użytkownik 
idzie lub jedzie na rowerze do najbliższego 
samochodu, po drodze mijając lub 
pozdrawiając innych ludzi. Doświadczenie 
to sprzyja odrzuceniu indywidualistycznej 
mentalności związanej z posiadaniem 
samochodu na własność i rozwija ducha 
dzielenia się z innymi. 

 

TRANSPORT  
I MOBILNOŚĆ 
ROZDZIAŁ 18
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W 2018 roku federacja REScoop.eu 
ułatwiła międzynarodową współpracę 
trzech spółdzielni car-sharingowych 
oferujących samochody elektryczne. 
Postanowiły one powołać nową 
spółdzielnię europejską pod nazwą The 
Mobility Factory (TMF) i stworzyć 
ogólnoeuropejską platformę 
umożliwiającą społecznościom 
energetycznym z całej Europy wymienianie 
się samochodami elektrycznymi. Dzięki 
platformie internetowej, w ramach 
projektów użytkownicy mogą skorzystać  
z aplikacji, interfejsów sieciowych, 
systemów płatności internetowych  
i oprogramowania potrzebnego do 
stworzenia programu car-sharingu  
w swojej społeczności. Dostępne są też 
rozwiązania umożliwiające otwieranie 
samochodów bez użycia kluczyków. 

Każda spółdzielnia zajmująca się car-
sharingiem pojazdów elektrycznych może 
przystąpić do TMF i korzystać  
z oferowanych przez nią usług. 
Społeczności energetyczne samodzielnie 
decydują o tym, jak chcą działać, wybierają 
swoje firmowe kolory, tworzą logo, 
wybierają markę samochodów, opracowują 
cennik – bez konieczności tworzenia  
i utrzymywania platformy internetowej. 
Będąc członkiem TMF, można też 
dostosować udostępniane rozwiązania  
do swoich potrzeb: spółdzielcza własność 
połączona ze wspólnymi rozwiązaniami 
informatycznymi to tzw. „spółdzielczość  
na platformie”. 

Kiedy już coś stworzysz, podziel się tym  
z innymi! Na tym polega główna wartość 
spółdzielczości, która jest też zapisana  
w zasadach spółdzielczości przyjętych przez 
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA). 
Spółdzielnie pomagają sobie nawzajem!  
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SPÓŁDZIELNIA CAR-SHARINGU POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH 
PARTAGO  |  BELGIA 
Partago to spółdzielnia car-sharingu pojazdów elektrycznych założona w 2015 roku przez 
piątkę sąsiadów, którzy wpadli na ten pomysł podczas festiwalu ulicznego w Gandawie 
(Belgia). W tym mieście w jeden dzień w roku obowiązuje zakaz poruszania się 
samochodów po ulicach – jest to tzw. niedziela bez samochodu. Kiedy dzieci zajmowały 
się zabawą, a dorośli rozmawiali ze znajomymi i cieszyli się z większej niż zwykle 
przestrzeni, kilkoro mieszkańców postanowiło zacząć działać i wykorzystać atmosferę tej 
chwili. Z myślą o czystszym powietrzu, uwolnieniu przestrzeni i uspokojeniu ruchu 
ulicznego powołali do życia spółdzielnię car-sharingową oferującą pojazdy elektryczne. 
Ich celem było zmniejszenie liczby samochodów poruszających się ulicami miasta. 
Dzięki wsparciu 740 lokalnych mieszkańców i małych firm spółdzielnia dysponuje flotą 

HISTORIA Z SUKCESEM

Samochody elektryczne spółdzielni Partago zaparkowane 
w historycznym centrum Gandawy. Korzystają z nich 
uczestnicy projektu WiseGRID, którzy przyjechali do 
Gandawy na spotkanie projektowe. © REScoop.eu

LOKALNIE
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74 samochodów elektrycznych i posiada platformę internetową 
obsługiwaną za pomocą smartfona. Dwa główne cele spółdzielni 
Partago to: zapewnianie członkom spółdzielni dostępu do samochodów 
elektrycznych i działanie na rzecz zdrowego i zrównoważonego 
ekologicznie miasta. Obecnie Partago udostępnia 74 pojazdy elektryczne 
o łącznej pojemności baterii 3 MWh i 8 stacji ładowania. 

Działalność spółdzielni Partago przynosi wiele korzyści: 

1. Sprzyja mniej intensywnemu korzystaniu z paliw kopalnych  
i redukcji zanieczyszczenia powietrza. 

2. Pomaga walczyć ze zmianami klimatu. 

3. Promuje efektywne wykorzystanie energii i materiałów. 

4. Uwalnia przestrzeń w zatłoczonych miastach, w których 
nieużywane pojazdy zajmują jedną trzecią wspólnej przestrzeni. 

Partago chce, żeby pojazdy elektryczne były łatwo dostępne i przyjazne 
dla wszystkich. W tym celu podejmuje działania na rzecz popularyzacji 
swoich usług car-sharingowych: 

1. Większość nowych użytkowników nigdy wcześniej nie korzystała  
z samochodów elektrycznych. Dlatego na początku współpracy 
Partago kontaktuje nowych członków z doświadczonymi 
użytkownikami mieszkającymi w tej samej okolicy. 

2. Osoby niebędące członkami spółdzielni mogą skorzystać z darmowej 
jazdy próbnej samochodem Partago dostępnym w ich okolicy. 

3. Partago regularnie organizuje wydarzenia społecznościowe w formie 
spotkań w domach członków spółdzielni. Przy drinku członkowie 
spółdzielni rozmawiają z sąsiadami o swoich doświadczeniach z car-
sharingiem, pojazdami elektrycznymi i spółdzielnią. 
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Raport Solar Power Europe o energii słonecznej i mobilności.  

Zajrzyj na stronę fabryki mobilności.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://www.solarpowereurope.org/solar-in-the-driving-seat-solar-mobility-report/
http://www.themobilityfactory.eu
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“Wiatr wieje dla wszystkich, nie tylko dla 
firm” – z takim hasłem spółdzielnia 
Ecopower wyszła do lokalnej 
społeczności w 2016 roku. 
Wykorzystanie energii wiatru umożliwia 
lokalnym mieszkańcom transformację 
systemu energetycznego i poprawę 
poziomu życia ich społeczności. 
Energetyka wiatrowa jest jednym  
z większych segmentów rynku 
energetycznego. Nie można pozwolić,  
by zmonopolizowały go duże firmy!

DLACZEGO WIATR? 
Park wiatrowy jest w stanie 
wyprodukować dużą ilość energii 
elektrycznej – większą niż wytwarzana  
na przykład na farmie fotowoltaicznej. 
Przeciętna lądowa turbina wiatrowa może 
wyprodukować ponad 6 mln kWh energii 
rocznie, co wystarcza na pokrycie 
zapotrzebowania 1,5 tys. gospodarstw 
domowych na energię elektryczną. Wiatr 
może być istotnym narzędziem w procesie 
odchodzenia od paliw kopalnych, które 
destabilizują klimat. 

 

WIATR 
ROZDZIAŁ 19

Produkcja i sprzedaż energii są często głównymi działaniami realizowanymi w ramach 
społecznych projektów energetycznych. Zadania te mają fundamentalne znaczenie, 
ponieważ przyczyniają się do odejścia od zużycia paliw kopalnych w systemie 
energetycznym, pomagają zneutralizować niekorzystne skutki zmian klimatu  
i zapobiegają odpływowi środków finansowych z lokalnej społeczności. Niektóre 
projekty rozwijają się tak bardzo, że umożliwiają wytwarzanie energii przy użyciu 
różnych technologii. Zawsze na początku działań warto poznać wszystkie źródła 
energii i pomyśleć, na których z nich skupi się twój projekt. 

110 |
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POPARCIE SPOŁECZNE 
Kluczem do zdobycia poparcia 
społecznego dla energetyki wiatrowej jest 
umożliwienie lokalnej społeczności 
stworzenia własnej wizji uczestnictwa  
w niej. Zachęć lokalnych mieszkańców  
do spotkań z ekspertami, przedstaw 
przykłady najbardziej udanych inwestycji, 
odpowiadaj na pytania, ale nie narzucaj 
ustalonych odgórnie planów: jest to 
najprostsza droga do utraty zaufania. Bądź 
elastyczny! Zdobywanie poparcia trwa 
jakiś czas, ale jak pokazuje przykład Eeklo 
przedstawiony poniżej, opracowywanie 
planów przy realnym współudziale 
obywateli może przełożyć się na 
przychylność i brak większego sprzeciwu 
ze strony lokalnych mieszkańców.  

Lądowe farmy wiatrowe są często 
postrzegane jako problem estetyczny – 
lokalni mieszkańcy narzekają, że zaburzają 
one naturalny krajobraz. Warto jednak 
obserwować, jak ludzie stopniowo 
zmieniają swoje nastawienie do turbin, 
kiedy wygenerowane dzięki nim zyski 
trafiają do lokalnej społeczności. Jest 
jednak zrozumiałe, że ludzie protestują 
przeciwko turbinom, jeśli są one im 
narzucane i nie przynoszą im zysku! 

 

Wiatr może też pomóc wygenerować 
znaczący dochód, który może służyć 
twojej społeczności – zarówno 
bezpośrednio (poprzez podział zysków), 
jak i pośrednio (ponieważ tworzy wartość 
dodaną w lokalnej gospodarce). 

Myśląc o wykorzystaniu wiatru, 
przeanalizuj specyfikę swojej okolicy.  
Czy pod względem geograficznym ma 
korzystne warunki wiatrowe? Czy 
otoczenie legislacyjne sprzyja projektom 
wiatrowym, czy może je utrudnia lub 
ogranicza ich opłacalność? Jakie istnieją 
możliwości transportu turbiny w twoje 
okolice? Postaraj się znaleźć odpowiedzi 
na te pytania, zanim postanowisz oprzeć 
swój projekt na technologii wiatrowej. 

Będzie łatwiej odpowiedzieć na te pytania, 
kiedy już określisz potencjalną lokalizację  
i zlecisz szczegółową analizę dostępnych 
technologii lub skorzystasz z pomocy 
konsultanta. W większości krajów 
dostępne są mapy prędkości wiatru, dzięki 
którym łatwiej będzie ci określić, czy  
w danej lokalizacji posadowienie turbiny 
będzie dobrym rozwiązaniem. Trzeba też 
pamiętać, że zazwyczaj montaż turbin jest 
zakazany w pobliżu baz wojskowych, 
lotnisk i gazociągów. 
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WIATR W WALCE Z UBÓSTWEM ENERGETYCZNYM EEKLO  |  BELGIA 
Wiatr to zjawisko powszechne i każdy powinien móc z niego korzystać. W belgijskim 
mieście Eeklo spółdzielnia Ecopower jest współwłaścicielem turbiny wiatrowej, której 
drugim właścicielem są lokalne władze. Ten rodzaj współpracy między podmiotami 
publicznymi a obywatelami ma ogromny potencjał: urzędnicy wybierani w wyborach 
uczestniczą w korzystaniu z dobrodziejstw wiatru, a spółdzielnia energetyczna 
zapewnia obsługę techniczną projektu, jest bezpośrednim głosem obywateli i dociera 
do wykluczonych grup społecznych. 

Projekt realizowany w Eeklo powstawał długo, ponieważ chciano przeprowadzić 
konsultacje społeczne i upewnić się, że ma on poparcie lokalnej społeczności. 
Obecnie miasto próbuje włączyć w działania projektu rodziny doświadczające 
ubóstwa energetycznego, wśród których często są osoby niezamożne, ale płacące 
wysokie rachunki za energię elektryczną. Miasto jest w 25% współwłaścicielem turbiny 
wiatrowej i zamierza przekazać 750 mieszkańcom przedpłacony udział w 
obywatelskiej spółdzielni energetycznej. Dzięki temu osoby te mogą w pełni korzystać 
z zalet członkostwa w spółdzielni Ecopower i współwłasności turbiny, a także z energii 
elektrycznej, którą spółdzielnia sprzedaje po kosztach. W ten sposób mogą obniżyć 
swoje rachunki za energię elektryczną i spłacić wcześniejsze zadłużenie. Ponieważ 
osoby te nie ponoszą kosztu zakupu udziału (250 euro), kwotę tę mogą dopisać do 
oszczędności uzyskanych w wyniku obniżenia wysokości rachunków za energię. 

Pracownicy społeczni z lokalnych ośrodków pomocy społecznej zapewnią rodzinom 
doświadczającym ubóstwa energetycznego wsparcie merytoryczne i dotyczące 

HISTORIA Z SUKCESEM

Członkowie spółdzielni Ecopower 
na tle generatora instalowanej 
turbiny w Eeklo. © Ecopower cvLOKALNIE
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zarządzania budżetem, co ograniczy 
ryzyko niewywiązywania się mieszkańców 
z płatności na rzecz spółdzielni. 

Przedsięwzięcie jest przykładem działań 
angażujących mieszkańców w walkę  
z wygórowanymi rachunkami za 
energię, umożliwiania im dostępu do 
odnawialnej energii w dobrej cenie przy 
braku konieczności zakupu udziału  
w spółdzielni za jednorazową opłatą 
250 euro. Bez obawy o napiętnowanie 
społeczne osoby te mogą zostać 
pełnoprawnymi członkami społeczności 
energetycznej i powoli spłacać koszt 
udziału dzięki oszczędnościom. 

W Eeklo spółdzielnia i samorząd 
współpracują też w obszarze dostaw 
ciepła – miasto zleciło budowę lokalnej 
sieci ciepłowniczej wykorzystującej ciepło 
odpadowe i odnawialne źródła energii.  
W treści ogłoszonego przetargu na 
budowę dużej lokalnej sieci ciepłowniczej 
miasto zawarło warunek spełniania przez 
oferentów wymogu korzystania w 100%  
z odnawialnych źródeł energii i zapewnienia 
30% współwłasności obywatelom. 

Zwycięskie konsorcjum spełniło ten 
warunek dzięki współpracy partnerskiej 
z Ecopower, której celem jest 
zapewnienie wszystkim mieszkańcom 
zrównoważonych dostaw ciepła  
w niewygórowanej cenie. 

 

 

Konsultacje społeczne to nie tylko etap 
konieczny do przejścia na drodze do 
uzyskania pozwolenia na realizację 
projektu energetyki społecznościowej. 
Jest to także okazja do poznania  
i wykorzystania wiedzy i umiejętności 
członków społeczności. Mieszkańcy mogą 
zgłaszać pomysły, pytania, problemy  
i wątpliwości, o których sam byś nie 
pomyślał. Dzięki dyskusjom będzie można 
opracować solidny plan, a jednocześnie 
budować zaufanie i bazę dla przyszłych 
inicjatyw wymagających pozyskania 
środków. Może to też być okazja do 
poznania liderów społeczności, których 
warto zaprosić do udziału w projekcie. 

 
WYBÓR LOKALIZACJI 
Okres eksploatacji przeciętnej turbiny 
wiatrowej to 20–25 lat, co oznacza, że 
musisz planować działania z dużym 
wyprzedzeniem! Jest mało 
prawdopodobne, że społeczność będzie 
właścicielem gruntu służącego za 
lokalizację turbiny. Dlatego też większość 
spółdzielni dzierżawi od rolników fragment 
pola. Trzeba jednak uważać: kiedy turbina 
zostanie już posadowiona i zacznie działać, 
może się okazać, że odległość od 
sąsiednich gospodarstw jest na tyle mała, 
że uniemożliwi ich właścicielom instalację 
własnej turbiny i osiąganie takich samych 
korzyści. Zdobywanie poparcia obejmuje 
też zapewnianie, by wszyscy uczestniczyli 
w zyskach. Właśnie dlatego często 
spółdzielnie wypłacają rekompensaty 
właścicielom sąsiednich gospodarstw.  
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W kontekście wyboru lokalizacji bardzo 
istotna jest analiza charakterystyki 
regionu. Być może prywatna firma posiada 
grunt, który mogłaby wydzierżawić?  
A może władze lokalne chciałyby wziąć 
udział w projekcie? Na początek 
skontaktuj się z przedstawicielem władz 
lokalnych i zapytaj o warunki 
zagospodarowania terenu. Jednostka 
samorządowa mogła uchwalić miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zazwyczaj największy sukces odnoszą 
społecznościowe projekty energetyczne 
realizowane z udziałem władz lokalnych. 

 
ZDOBYWANIE NIEZBĘDNYCH 
UMIEJĘTNOŚCI 
Jeśli na dowolnym etapie projektu poczujesz 
się przytłoczony ilością zadań, pamiętaj, że 
nie jesteś pierwszą osobą, która zamierza 
zbudować społecznościową turbinę 
wiatrową. Wiele społeczności realizowało 
już takie projekty i zgromadziło rozległą 
wiedzę na ten temat. Bez wahania zwróć się 
do nich po radę, zwłaszcza jeśli ktoś  
w twoim kraju ma doświadczenie w udanej 
realizacji podobnych przedsięwzięć. Śmiało 
skontaktuj się z tymi ludźmi, nawet jeśli ich 
nie znasz! Sporządź mapę lokalnego 
potencjału umiejętności i znajdź osoby 
mające doświadczenie w energetyce, 
kompetencje w zakresie zarządzania 
projektami, inżynierii i księgowości. 
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KORZYSTAJ Z RAD  
INNYCH  
Skontaktuj się z wybraną osobą  
i poproś ją o radę. Czasem, nawet jeśli 
nie uda się uzyskać odpowiedzi na 
twoje pytania od razu, samo 
zasygnalizowanie problemu może być 
pierwszym krokiem do jego 
rozwiązania lub spojrzenia na niego 
wspólnie z innej perspektywy. 
Oczywiście nie musisz polegać tylko 
na społeczności lokalnej! Dowiedz się, 
czy w okolicy działają społeczności 
energetyczne, które mogłyby udzielić 
ci rady i czy w regionie istnieje 
federacja, która mogłaby zaoferować 
wsparcie. Zawsze też możesz się 
zwrócić do REScoop.eu. 

WSKAZÓWKA

Europejski atlas wiatrowy. 

Zbiór dobrych praktyk z projektu Win wind. 

Raport nt. zwiększania poparcia społecznego dla energetyki wiatrowej.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

https://map.neweuropeanwindatlas.eu
https://winwind-project.eu/resources/best-practice-cases/
https://www.rescoop.eu/toolbox/final-publishable-report-of-the-wise-power-project
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Większość społecznych projektów 
energetycznych realizowanych w Europie 
dotyczy fotowoltaiki. Pod wieloma 
względami fotowoltaika to doskonała 
technologia z punktu widzenia projektów 
społecznych. Mimo, że przy jej 
zastosowaniu nie da się wyprodukować 
tak dużych ilości energii, jak dzięki 
wykorzystaniu wiatru, warto właśnie od 
niej zacząć przygodę z energetyką, 
ponieważ jest tańsza i charakteryzuje  
się łatwiejszym planowaniem. 

Jeśli jesteś pracownikiem samorządu 
lokalnego, energetyka słoneczna powinna 
znaleźć się w obszarze twoich 
zainteresowań: świetnie się sprawdza  
w środowisku miejskim i przyczynia się  
do wzrostu liczby miejsc pracy w regionie 
oraz do rozwoju gospodarczego. Niewielkie 
instalacje fotowoltaiczne zazwyczaj 
wymagają większych nakładów pracy  
(w obszarze inżynierii, podczas instalacji, 
konserwacji, audytów) niż projekty oparte 
na technologiach scentralizowanych,  
i przyczyniają się do stworzenia trzykrotnie 
większej liczby miejsc pracy. 

Jeżeli twoje miasto przystąpiło do 
unijnego Porozumienia Burmistrzów na 
Rzecz Klimatu i Energii, prawdopodobnie 

określiło też cele dotyczące lokalnego 
rozwoju energetyki odnawialnej. 

Dobra wiadomość jest taka, że z pomocą 
lokalnych mieszkańców jesteś w stanie 
szybko osiągać znaczące rezultaty! Warto 
opracować polityki i modele biznesowe  
w celu: 

1. przeprowadzenia oceny potencjału 
solarnego dachów w mieście, 

2. zwiększenia liczby instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach dzięki 
uchwaleniu specjalnych regulacji 
lokalnych.. 

Niezależnie od przyjętej strategii, warto mieć 
świadomość możliwych przeszkód, na które 
mogą natrafić grupy obywateli i społeczności, 
z którymi współpracujesz. Są wśród nich: 

• kwestie dotyczące ochrony 
konserwatorskiej budynków zabytkowych, 

• wykluczające się wzajemnie priorytety 
dotyczące zielonych dachów i dachowych 
instalacji fotowoltaicznych, 

• problemy z ustaleniem właściwej liczby 
paneli słonecznych tworzących instalację, 

• nawiązywanie korzystnej współpracy  
z operatorami systemu dystrybucji 
energii. 

 

SŁOŃCE 
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Zarówno Paryż, jak i Lizbona, opracowały 
nowoczesne narzędzia umożliwiające 
obywatelom, grupom społecznościowym  
i małym firmom dostęp do szacunków 
dotyczących potencjału ciepłowniczego  
i fotowoltaicznego miejskich dachów. Dane 
te przygotowuje się z uwzględnieniem 
szeregu parametrów, takich jak kształt bryły 
budynku, usytuowanie budynku względem 
stron świata, kąt nachylenia dachu itp. 

 
EUROPEJSKIE MIASTA WSPIERAJĄ 
ENERGETYKĘ SŁONECZNĄ 
Wiele miast w Unii Europejskiej określiło 
konkretne progi ilościowe do osiągnięcia  
w kontekście przyjętych zobowiązań 
politycznych. Władze Lizbony zobowiązały 
się do osiągnięcia progu 103 MW łącznej 
zainstalowanej mocy do 2030 roku.  
W Barcelonie władze lokalne wprowadziły 
obowiązek instalowania słonecznych 
podgrzewaczy wody na wszystkich 
nowych i odnawianych budynkach  
w mieście. Była to bezprecedensowa 
decyzja w skali Europy, która zainspirowała 
70 innych hiszpańskich samorządów do 
wprowadzenia podobnych wymagań. 

Miasta stają się coraz bardziej 
innowacyjne, jeśli chodzi o opracowywanie 
nowych modeli współpracy partnerskiej  
z obywatelami, zwłaszcza w obszarze 
rozwoju energetyki słonecznej. W Bretanii 
(Francja) władze miasta Lorient nawiązały 
z obywatelską spółdzielnią inwestycyjną 
Oncimé współpracę partnerską  
w tworzeniu nowatorskiego programu 
dzierżawy paneli słonecznych.

SŁOŃCE 
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LIZBOŃSKA MAPA 
NASŁONECZNIENIA 
OPRACOWANA DLA NOWEGO 
POKOLENIA ŚWIADOMYCH 
ENERGETYCZNIE OBYWATELI  
SOLIS  |  PORTUGALIA 
„Słoneczne miasto Lizbona” to hasło 
przewodnie strategii słonecznej władz 
miejskich Lizbony i integralna część Planu 
działań na rzecz zrównoważonej energii  
i klimatu (SECAP) przyjętego w związku  
z przystąpieniem do Porozumienia 
Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii.  
W ramach tej strategii miasto zarysowało 
kilka ambitnych celów: 

• montaż na budynkach w mieście instalacji 
fotowoltaicznych o łącznej mocy 
zainstalowanej 8 MW do 2021 roku; 

• utworzenie scentralizowanej elektrowni  
o mocy 2 MW, zasilającej flotę publicznych 
autobusów elektrycznych i śmieciarek,  
do 2021 roku; 

• wybudowanie w mieście instalacji  
o łącznej mocy 103 MW do 2030 roku. 

Partnerstwo w ramach SOLIS jest realizacją 
tej strategii w praktyce. Projekt powstał  
w wyniku współpracy partnerskiej między 
agencją energetyczną a samorządem. 
Portugalskie ministerstwo środowiska 
zapewniło współfinansowanie, a nad 

HISTORIA Z SUKCESEM
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stworzeniem platformy pracował zespół ekspertów ds. technologii fotowoltaicznych, 
systemów informacji geograficznej, kartografii, komunikacji i marketingu. 

Dzięki zastosowaniu atrakcyjnych funkcji graficznych i możliwości prezentacji 
najważniejszych danych liczbowych, SOLIS udostępnia obywatelom, władzom lokalnym, 
inwestorom i firmom trzy różne produkty z dziedziny mapowania, z których można 
korzystać w trzech skalach – miasta, dzielnicy i budynku: 

• uaktualniana na bieżąco mapa nasłonecznienia pokazująca ilość promieniowania 
słonecznego padającego na dachy miasta; 

• mapa potencjału produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania 
słonecznego, pokazująca ilości zarówno potencjalne, jak i faktycznie wytwarzane (wartości 
szacunkowe), z dodatkową funkcją szacowania najważniejszych wartości liczbowych 
dotyczących autokonsumpcji w danym budynku, obliczanych dla konkretnego mieszkańca; 

• mapa pokazująca usytuowanie instalacji fotowoltaicznych w mieście i ich rozwój  
na osi czasu 

SOLIS to jednak coś więcej niż mapa: platforma daje obywatelom możliwość 
uczestniczenia w lokalnym systemie energetycznym. Mieszkańcy miasta mogą rejestrować 
własne systemy fotowoltaiczne i dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Mają też możliwość 
szacowania potencjału produkcji energii elektrycznej na własnym dachu, związanych z nią 
inwestycji i spodziewanych dochodów. Poza tym platforma zawiera informacje o zasadach 
działania rynku oraz treści edukacyjne takie jak infografiki i krótkie animacje, dzięki którym 
nowe pokolenie obywateli będzie bardziej świadome znaczenia energetyki słonecznej!
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DZIERŻAWA PANELI SŁONECZNYCH LORIENT  |  FRANCJA 
Francuskie miasto Lorient, położone w Bretanii, wraz ze spółdzielnią OnCIMè odniosło 
ogromny sukces dzięki wprowadzeniu przełomowego systemu dzierżawy paneli 
słonecznych. OnCIMè to lokalny projekt, którego celem jest rozwój odnawialnych źródeł 
energii, walka z globalnym ociepleniem i tworzenie miejsc pracy w okolicy. Współpraca 
partnerska między stowarzyszeniem Bretagne Énergies Citoyennes i miastem Lorient 
miała innowacyjny charakter, ponieważ połączyła dzierżawę paneli słonecznych  
i zaangażowanie obywateli w jeden projekt, skupiony wokół autokonsumpcji. 

JAK TO DZIAŁA? 

1. Autokonsumpcja: energia elektryczna wytwarzana dzięki panelom słonecznym jest 
zużywana bezpośrednio przez mieszkańców lub użytkowników budynków, na których  
te panele są zainstalowane. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku 
budynków użytkowanych w ciągu dnia, tj. szkół, budynków administracji, biur itp.

HISTORIA Z SUKCESEM

Projekt OnCIMè 
realizowany  
w mieście Lorient.  
© Bretagne Energie Citoyenne
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2. Dzierżawa: w wyniku przystąpienia  
do procedury zamówień publicznych, 
spółdzielnia OnCIMè podpisała umowę 
dzierżawy z miastem Lorient. Samorząd 
wnosi comiesięczną opłatę, w zamian za 
prawo do korzystania z paneli słonecznych 
i instaluje te panele na dachach miejskich 
budynków. Wytworzona przy użyciu paneli 
energia elektryczna jest tańsza niż energia 
z sieci elektroenergetycznej. 

Członkami spółdzielni są w większości 
lokalni mieszkańcy, a zasada głosowania, 
zgodnie z którą jeden członek ma jeden 
głos, jest tożsama z duchem gospodarki 
społecznej dostępnej dla każdego.  
W budynkach, na których zostały 
zainstalowane panele, OnCIMè co roku 
organizuje wydarzenia skierowane  
do studentów i pracowników instytucji 
miejskich. Ich celem jest zwiększanie 
świadomości społecznej na temat 
energetyki słonecznej i energii odnawialnej. 

W 2019 roku spółdzielnia OnCIMè miała 
ponad 100 udziałowców, prawie 400 
wydzierżawianych paneli fotowoltaicznych  
i plan sfinansowania elektrowni słonecznej 
na sklepie z żywnością ekologiczną  
w Lorient. Energetyka słoneczna otwiera 
wiele możliwości ciekawej współpracy! 

Modele finansowania projektów 
fotowoltaicznych. 

Podstawy energetyki słonecznej - 
przewodnik.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/PV-FINANCING_Financing_Schemes_Executive-Summary.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/PV-FINANCING_Financing_Schemes_Executive-Summary.pdf
https://www.rescoop.eu/uploads/rescoop/downloads/PV-FINANCING_Financing_Schemes_Executive-Summary.pdf
https://unboundsolar.com/solar-information/solar-power-101
https://unboundsolar.com/solar-information/solar-power-101
https://unboundsolar.com/solar-information/solar-power-101
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ELEKTROWNIE OBYWATELSKIE WIEDEŃ  |  AUSTRIA 
Stworzenie własnego systemu energetyki odnawialnej nie zawsze jest możliwe, 
zwłaszcza w miastach, w których większość ludzi mieszka w mieszkaniach. Dlatego 
w Wiedniu miejska spółka energetyczna Wien Energie rozpoczęła w 2012 roku 
realizację inicjatywy „Elektrownie obywatelskie". 

Wien Energie instaluje panele słoneczne na wybranych budynkach i umożliwia 
obywatelom zakup nie więcej niż 10 takich paneli w cenie 950 euro za sztukę. Wien 
Energie zarządza też budynkami i systemami fotowoltaicznymi, a także ponosi 
ryzyko techniczne i ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Obywatele następnie 
wydzierżawiają ogniwa z powrotem spółce Wien Energie i w ten sposób uzyskują 
coroczny zwrot z inwestycji. Dzięki współpracy realizatorów projektu z siecią 
supermarketów SPAR, zysk ten może też mieć formę voucherów zakupowych. 
Właściciele paneli zawsze mogą odsprzedać swój panel spółce Wien Energie za 
pełną cenę. Pod koniec okresu dzierżawy zainwestowana na początku kwota jest 
zwracana inwestorowi. 

Od maja 2012 roku ponad 6 tys. wiedeńczyków przyczyniło się do rozwoju 
energetyki odnawialnej w mieście. Mieszkańcy uczestniczyli w budowie parku 
wiatrowego Pottendorf o mocy 3 MW, który może dostarczać energię elektryczną  
do 1,8 tys. gospodarstw domowych. 

Wien Energie dąży do zwiększenia udziału energetyki odnawialnej w całkowitej 
produkcji energii do 40%, najpóźniej w 2030 roku. Wien Energie realizuje 24 projekty 
energetyki słonecznej i posiada 4 turbiny wiatrowe. W 2015 roku do 
partycypacyjnego modelu współpracy włączono segment energetyki wiatrowej. 
Obecnie spółka dostarcza energię odnawialną 800 tys. odbiorców i do 2030 roku 
zamierza zwiększyć tę liczbę do 1,5 mln! 

HISTORIA Z SUKCESEM
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niewielkich projektów społecznych, 
których realizatorzy dbają o wdrożenie 
odpowiednich środków zapobiegawczych. 
Wiele społecznych projektów 
hydroenergetycznych łączy w sobie 
działania z zakresu renowacji historycznej 
zabudowy i produkcję energii. Znana 
spółdzielnia Ecopower rozpoczęła 
działalność od przeprowadzenia renowacji 
starego młyna wodnego w belgijskiej 
miejscowości Rotselaar. 

W przypadku projektów 
hydroenergetycznych wymagane jest 
uzyskanie dodatkowych pozwoleń, co 
wynika z konieczności zapobiegania 
niekorzystnemu oddziaływaniu na rzekę  
i żyjące w niej rośliny i zwierzęta. Ważne 
są też kompleksowe i rzetelnie 
sporządzone studia wykonalności. Jednak 
jeśli instalacje hydroelektryczne zostaną 
bezpiecznie zamontowane, mogą 
zapewnić stabilne dostawy energii i pewny 
dochód. 

HYDRO
LOCAL

WODA 
ROZDZIAŁ 21

Wytwarzanie energii z wody należy do 
najstarszych sposobów produkcji energii. 
Dlatego właśnie młyny zbożowe, tartaki 
czy młyny olejowe były zawsze 
budowane nad rzeką. Projekty 
hydroenergetyczne bazują na tej samej 
zasadzie wykorzystywania prądu 
płynącej wody w celu produkcji energii 
elektrycznej. 

Woda przepływająca przez wodospad lub 
jaz jest kierowana do rury lub kanału, gdzie 
napędza koło wodne lub turbinę wodną. 
System przekładni kieruje wodę do 
generatora, w którym wytwarzana jest 
energia elektryczna. 

Duże projekty hydroenergetyczne mogą 
mieć negatywny wpływ na społeczności  
i środowisko naturalne, natomiast ryzyko 
takie nie występuje w przypadku 

| 121
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Wyróżnia się dwa rodzaje projektów 
hydroenergetycznych: wysokospadowe  
i niskospadowe. Spad to różnica 
wysokości poziomu wody na górze  
i na dole elektrowni wodnej. 

• W przypadku systemów 
wysokospadowych konieczne będzie 
zapewnienie dość dużej różnicy 
poziomów wody (ponad 10 metrów). 
Typowym przykładem systemu 
wysokospadowego jest górski potok 
przepływający przez kilka pól 
uprawnych lub przez las. 

• Systemy niskospadowe zazwyczaj 
wykorzystują dużą ilość wody 
przepływającej na względnie niewielkiej 
wysokości (poniżej 10 metrów, tak jak 
np. w starych młynach czy jazach).

Polecany do realizacji system zazwyczaj 
przewiduje albo przepływ dużej ilości wody 
na niewielkiej wysokości, albo mały 
przepływ wody na dużej wysokości. Mimo 
że moc obu systemów może być 
porównywalna, istnieją między nimi 
różnice technologiczne, ekologiczne  
i konstrukcyjne. Przy wyborze rodzaju 
projektu grupa społecznościowa będzie 
musiała uwzględnić lokalne 
uwarunkowania geograficzne. Ogólnie 
jednak uważa się, że systemy 
wysokospadowe są tańsze w przeliczeniu 
na 1 kW mocy zainstalowanej, ponieważ 
wymagają mniejszej ilości działań  
z zakresu inżynierii wodno-lądowej. 

 

WODA 
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LISTA KONTROLNA  |  CO JEST NIEZBĘDNE W PROJEKCIE 
HYDROELEKTRYCZNYM?  

Dobry (lub stały) poziom opadów. 

Odpowiednia objętość przepływu wody i/lub odpowiednie ciśnienie wody oraz 
kilkumetrowa wysokość spadu, od których będzie zależała moc instalacji. 

Dobra charakterystyka środowiskowa gwarantująca brak znaczącego 
negatywnego wpływu instalacji na organizmy żyjące w strumieniu, rzece czy 
przy brzegu. 

Źródło wody ponad jazem lub za zaporą. 

System transportu wody służący do przekierowywania strumienia wody. 

System kontroli przepływu. 

Turbina i generator. 

Odpływ wody. 

LISTA KONTROLNA
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SPOŁECZNA SPÓŁDZIELNIA HYDROENERGETYCZNA W   
NEEN SOLLARS  |  WLK. BRYTANIA 
W Wielkiej Brytanii społeczna spółdzielnia energetyczna działająca we wsi Neen 
Sollars jest właścicielem instalacji hydroelektrycznej o mocy 12,5 kW, zbudowanej 
przy zabytkowym młynie Tetstill na rzece Rea. Turbina wytwarza zieloną energię 
elektryczną, która jest odprowadzana do lokalnej sieci elektroenergetycznej. Energia ta 
pokrywa 20% zapotrzebowania gospodarstw domowych we wsi Neen Sollars  
i umożliwia osiągnięcie na poziomie lokalnym wymaganego dla całego kraju progu 
20% udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym. 

Projekt jest modelowym przedsięwzięciem dla całego regionu West Midlands, 
ponieważ jest pierwszą w regionie instalacją energetyki odnawialnej, która jest 
własnością społeczności.

HISTORIA Z SUKCESEM

Społeczna spółdzielnia 
energetyczna w Neen Sollars 
dostarcza energię do lokalnej sieci 
elektroenergetycznej.© Share Energy
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Społeczne inicjatywy 
hydroenergetyczne. 

Narzędzie do projektowania  
i wymiarowania miejsca poboru wody. 

Kalkulator do szacowania mocy 
hydroelektrowni opracowany przez 
REScoop.eu.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

Główne zalety projektu: 

• wytwarzanie zielonej energii 
elektrycznej, 

• zaangażowanie lokalnych 
mieszkańców w posiadanie systemu 
energetyki odnawialnej na własność  
i zarządzanie nim, 

• edukowanie i zwiększanie 
świadomości energetycznej lokalnych 
mieszkańców, 

• osiąganie corocznego zysku 
przekazywanego przedsiębiorstwu 
socjalnemu. 

Projekt został w pełni opracowany  
i wdrożony przez lokalnych 
mieszkańców i wpisuje się w szerszą 
kampanię na rzecz poprawy statusu 
ekologicznego i zrównoważonego 
rozwoju zlewiska rzeki Rea.

LOKALNIE

https://www.ieahydro.org/media/d5cfc855/OWA_2016-Waterpower-Development-Guide-web.compressed.pdf
https://www.ieahydro.org/media/d5cfc855/OWA_2016-Waterpower-Development-Guide-web.compressed.pdf
https://www.ieahydro.org/media/d5cfc855/OWA_2016-Waterpower-Development-Guide-web.compressed.pdf
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-intake-sizing-and-design
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-intake-sizing-and-design
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-intake-sizing-and-design
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-assessment-c
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-assessment-c
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-assessment-c
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-assessment-c
https://www.rescoop.eu/toolbox/hydro-assessment-c
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Biomasa może być paliwem 
odnawialnym, jeśli pochodzi ze źródeł 
takich jak odpady z gospodarki leśnej, 
odpady powstałe w wyniku zabiegów 
chirurgii drzew, odpady spożywcze, 
rolnicze i inne pozostałości przemysłu 
drzewnego (np. trociny). 

Teoretycznie spalanie drewna wiąże się  
z emisją CO2, ale przyjmuje się,  
że powstały w ten sposób węgiel 
ostatecznie zostanie wchłonięty przez 
ekosystem i posłuży nowym roślinom, 
które zastąpią te spalone. 

Nie zawsze jednak nowe rośliny będą miały 
szansę wyrosnąć. Obecne dziesięciolecie 
będzie miało fundamentalne znaczenie dla 
klimatu. Zaprzestanie emisji dwutlenku 
węgla jest koniecznością! Dlatego biomasa 
nie jest polecanym rozwiązaniem  
w przypadku bardzo dużych projektów, 
jednak dla niektórych społeczności może 
być jednym z kilku stosowanych rozwiązań, 
zwłaszcza w sytuacji zrównoważonego 
zarządzania lokalnymi zasobami. 

Biomasa to zróżnicowany surowiec, który 
można wykorzystać do produkcji: 

• energii cieplnej do ogrzewania 
pomieszczeń lub podgrzewania wody, 

• energii elektrycznej, 

• skojarzonego wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej  
w elektrociepłowniach. 

 
RODZAJE BIOMASY  
1) DREWNO 

Drewno to surowiec, który może 
występować pod postacią kłód oraz 
zrębków i pelletu, używanych do opalania 
pieców i kotłów do ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania wody.  
Ze zrębków korzysta się zazwyczaj do 
opalania dużych kotłów, np. w szkołach, 
budynkach miejskich i biurach. 

Na szerszą skalę drewno może być 
wykorzystywane do produkcji energii 
elektrycznej. Proces ten przebiega głównie 
w obiektach energetycznego spalania  
(w których w wyniku spalania drewna 
uzyskuje się parę). Trzeba jednak pamiętać, 
że projekty społeczne nie mogą obejmować 
spalania całych drzew ani innych działań 
prowadzących do wylesienia. 

BIOMASA 
ROZDZIAŁ 22
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2) ODPADY ROLNICZE 

Wykorzystać można też pozyskane od 
rolników produkty uboczne konwencjonalnej 
działalności rolniczej. Są to np.: 

• „suche” odpady rolnicze, takie jak 
słoma, którą można spalać w celu 
produkcji energii, 

• „mokre” odpady rolnicze, takie jak odpady 
organiczne czy gnojówka, które można 
„przetworzyć” w procesie fermentacji 
metanowej tak, aby powstał metan, 
którego następnie można użyć jako 
paliwa do silników gazowych lub do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

Istnieją przykłady realizowanych  
z powodzeniem projektów polegających  
na spalaniu ściółki drobiowej, przetwarzaniu 
gnojówki i spalaniu słomy  
w elektrociepłowniach. W wielu przypadkach 
jednak projekty te są ekonomicznie opłacalne 
tylko wtedy, gdy nawiązana zostaje 
współpraca z odbiorcami wytworzonej 
energii cieplnej czy nawozu, który może być 
wykorzystany przez rolników. 

Trzeba pamiętać, że hodowla zwierząt na 
skalę przemysłową wiąże się z wieloma 
problemami ekologicznymi – jeśli poprzez 
dostawy bioenergii przyczynisz się do 
wzrostu zysków takich przedsiębiorstw, 
będzie to równoznaczne ze wspieraniem  
i utrwalaniem niezrównoważonego 
systemu opartego na wyzysku. 

 
3) ODPADY KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE 

O ile to możliwe, odpady komunalne 
powinny być poddawane recyklingowi, a ich 

ilość powinna być stopniowo redukowana. 
Pewna ich część jednak zawsze będzie 
podlegać wywozowi, zgodnie z przyjętymi 
zasadami. Niektóre rodzaje odpadów 
komunalnych i przemysłowych spełniają 
definicję biomasy – są to m.in. odpady 
spożywcze i drewniane (pochodzące np.  
z sektora budowlanego). 

W wielu przypadkach władze lokalne we 
własnym zakresie organizują usługi odbioru 
odpadów spożywczych. Odpady te są 
poddawane recyklingowi i wykorzystywane 
do produkcji kompostu lub do wytwarzania 
energii elektrycznej w zakładach 
fermentacji beztlenowej (biogazowniach). 

Kwestia tego, czy spalanie innych 
rodzajów odpadów komunalnych w celu 
produkcji energii można nazwać produkcją 
energii odnawialnej, jest przedmiotem 
dyskusji. Wykorzystanie odpadów w celu 
wytwarzania energii elektrycznej lub 
cieplnej może się wiązać z pewnymi 
korzyściami dla środowiska, np. 
zmniejszeniem zapotrzebowania na 
powierzchnię na składowiskach odpadów. 
Jednakże emisje i odpady wtórne mogą 
powodować problemy ekologiczne. 

Ważne, żeby unikać tworzenia 
zapotrzebowania na odpady. Jeśli w danej 
społeczności występuje problem 
niezrównoważonej produkcji odpadów 
spożywczych, budowa elektrowni, w której 
będą spalane te odpady, nie przyczyni się  
do rozwiązania podstawowego problemu. 
Często lepszą opcją przetwarzania odpadów 
organicznych jest stworzenie biogazowni, 
ponieważ zakłady te mogą produkować 
zarówno energię, jak i nawozy organiczne. 

 



WIOSKA NIEZALEŻNA ENERGETYCZNIE – KNĚŽICE  |  CZECHY 
Dzięki wykorzystaniu pozyskiwanej lokalnie biomasy, czeska wieś Kněžice nie musi już 
płacić za importowany węgiel, a zaoszczędzone w ten sposób środki może przeznaczać 
na wspieranie lokalnych firm. Po kilku latach takich działań wykazano, że projekt 
przyczynił się do rozwoju lokalnej gospodarki i ograniczenia emisji CO2. 

„Koncepcja przetwarzania biomasy wpisuje się w mentalność miejscowej ludności", mówi 
Milan Kazda. „Rolnicy produkują surowiec organiczny, samorząd kupuje go od nich, 
wytworzone ciepło jest następnie sprzedawane mieszkańcom wsi. To wszystko tworzy 
zamknięty obieg finansowy, który w całości pozostaje w wiosce. Nie ma w tym niczego 
rewolucyjnego – jest to całkiem typowy przykład samowystarczalności, która była tu 
praktykowana od zawsze. Chcieliśmy po prostu powrócić do korzeni”. 

Zakład jest podzielony na dwie części - instalacja spalania biomasy wytwarza energię 
cieplną na potrzeby mieszkańców wsi, a biogazownia produkuje energię cieplną  
i elektryczną, która następnie jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. 

W położonym w północnej części wsi zakładzie przetwarzania biomasy spalane są 
surowce organiczne pochodzące z różnych źródeł - są to głównie zrębki drewniane  
i słoma, kupione od miejscowych rolników. Wytworzone ciepło transportowane jest 6-km 
izolowanym rurociągiem do 150 gospodarstw domowych we wsi. W ten sposób 
zapewnione są dostawy ciepła i gorącej wody. 

W biogazowni wykorzystuje się odpady organiczne, w tym obornik pozyskany od 
spółdzielni rolniczych działających we wsi, a także odpady leśne i ogrodowe, ścieki  

HISTORIA Z SUKCESEM
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Milan Kazda  
wójt gminy Kněžice. 
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z szamb, nawet resztki z okolicznych restauracji! Surowce, które kiedyś zapewne by 
wyrzucono, teraz są cennym źródłem energii. Zakład produkuje energię cieplną  
i elektryczną. Biogazownia wytwarza rocznie 2600 MWh energii elektrycznej. Produkty 
uboczne otrzymywane w tych procesach służą do nawożenia gleby. 

W praktyce zakład funkcjonuje w ten sposób, że dopóki biogazownia, która wykorzystuje 
wyłącznie odpady, jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię cieplną, spalarnia 
biomasy jest wyłączona. Zimą (oraz w chłodne dni w innych porach roku) działa zarówno 
spalarnia biomasy, jak i biogazownia. 

Projekt ten jest jedną z nielicznych tego typu inicjatyw w Czechach. Jego realizatorzy 
musieli pokonać wiele barier. Samorząd nie może sprzedawać energii elektrycznej 
bezpośrednio mieszkańcom i musi ją odsprzedawać operatorowi sieci elektroenergetycznej. 
Dopiero wtedy mieszkańcy wsi mogą ją kupić za pięciokrotność ceny sprzedaży. Praktyka ta 
zniechęca mieszkańców innych wsi do budowy podobnych systemów energetycznych. 
Wpłynęła również na rezygnację mieszkańców Kněžic z rozbudowywania projektu. We wsi 
postanowiono jednak zamontować instalacje fotowoltaiczne na budynkach komunalnych. 
Plan ten ma być wcielony w życie, kiedy tylko uchwalone zostaną odpowiednie przepisy. 

Na początku nie wszyscy mieszkańcy wsi byli przekonani o słuszności nowego 
przedsięwzięcia. W ankiecie jedynie 80 gospodarstw domowych wyraziło zainteresowanie 
nowym projektem i to wyłącznie ze względu na niską cenę ogrzewania. Wójt Milan Kazda 
wiedział, że projekt będzie mógł ruszyć tylko wtedy, gdy będzie miał poparcie społeczności wsi 
Kněžice. Dlatego zwrócił się do najstarszych i najbardziej szanowanych mieszkańców  
o omówienie projektu centralnego ogrzewania z wykorzystaniem biomasy z pozostałymi 
członkami społeczności. Dzięki tym działaniom udało się zdobyć poparcie 120 gospodarstw – 
był to próg wymagany w kontekście opłacalności finansowej nowego projektu energetycznego. 

Wielu mieszkańców wsi nadal obawiało się, że nowy system nie zadziała. Wójt zapewnił 
więc ich, że nadal będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu ciepłowniczego. 
Kiedy już system centralnego ogrzewania oparty na biomasie został uruchomiony, do 
projektu przystąpiły kolejne osoby. Wkrótce po zakończeniu realizacji projektu do systemu 
przystąpiło kolejne 27 gospodarstw domowych. Obecnie odbiorcami energii wytwarzanej 
przez zakład jest około 90% mieszkańców Kněžic. 

Przykład ten pokazuje, że czasem ludzie muszą zobaczyć, że coś działa, i dopiero wtedy 
nabierają ufności. Trzeba być cierpliwym, zwłaszcza na początkowym etapie projektu. 
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Pytania i odpowiedzi na temat paliwa drewnopochodnego. 

Lokalne systemy ciepłownicze wykorzystujące biomasę – jak to działa?

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

https://nef.org.uk/renewable-energy/
https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/biomass-boiler-information/district-and-community-biomass-heating-solutions/


ENERGETYKA SPOŁECZNA

6REALIZACJA

ROZDZIAŁ  23         BĄDŹ GOTÓW NA BARIERY I WYZWANIA                                                                            132 

ROZDZIAŁ  24         PROJEKT I STUDIUM WYKONALNOŚCI                                                                               138 

ROZDZIAŁ  25         JAK ZDOBYĆ FINANSE?                                                                                                         141 

ROZDZIAŁ  26         DOSTĘP DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I UMOWY  

                                SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ                                                                                   148

Członkowie francuskiej 
spółdzielni energetycznej 
instalują turbinę wiatrową. 
© Enercoop

CZĘŚĆ

| 131



ENERGETYKA SPOŁECZNA 6CZĘŚĆ  
REALIZACJA

ROZDZIAŁ 23

132 |

Droga do udanego społecznego projektu 
energetycznego nie zawsze jest prosta. 
Napotkasz na niej wiele barier i wyzwań.  

Nowe dyrektywy unijne powinny ułatwić  
ci działanie, ponieważ rządy państw 
członkowskich muszą dokonać oceny 
barier utrudniających lokalne działania  
z zakresu energetyki społecznościowej 
(zob. ramka). Jedną z prób określenia tych 
barier może być zdobycie informacji o tym, 
czy rząd twojego kraju już przeprowadził 
taką ocenę i opublikował jej wyniki.

BĄDŹ GOTÓW NA 
BARIERY I WYZWANIA 
ROZDZIAŁ 23

PRAWO UNIJNE WPROWADZA NOWE PRAWA ENERGETYCZNE 
DLA WSZYSTKICH 
Energetyka społeczna rozwija się nierównomiernie w różnych częściach Europy. 
Gwarancją powodzenia projektów z tej dziedziny są dobre przepisy prawne i zasady 
wspierania takich przedsięwzięć. W krajach, w których łatwiej jest inicjować takie 
projekty powstaje ich wiele, podczas gdy w krajach cechujących się niepewnością 
regulacyjną, do realizacji projektów przystępują wyjątkowo zdeterminowani aktywiści. 
Sytuację komplikuje fakt, że często zmieniają się przepisy krajowe. 

Od 2018 roku energetyka społecznościowa jest uwzględniania w prawie unijnym, np.  
w pakiecie legislacyjnym regulującym funkcjonowanie unijnego rynku energii  
w nadchodzącej dekadzie, która będzie miała dla niego kluczowe znaczenie. Może to mieć 
decydujące znaczenie dla osób, które chcą się zaangażować w energetykę społeczną. 

Znowelizowana Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych i Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej uznają doniosłą rolę społeczności w procesie transformacji energetycznej. 
Masz prawo do angażowania się w działania z zakresu energetyki społecznej i możesz 
się domagać jego egzekwowania. Zadaniem rządu jest zapewnienie, by 
niesprawiedliwe bariery nie blokowały ci drogi do celu.

CZY WIEDZIAŁEŚ?
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LISTA KONTROLNA  |  GŁÓWNE ASPEKTY  
NOWYCH PRZEPISÓW UNIJNYCH  

Uznano znaczenie obywateli i społeczności w transformacji energetycznej. 

Wprowadzono prawną definicję projektów energetyki społecznej (zob. ramka  
z definicjami). 

W ramach społeczności energetycznej, obywatele, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz władze lokalne mogą powoływać podmioty prawne  
w celu prowadzenia współpracy. 

Każdy ma prawo do wytwarzania, przechowywania, konsumowania i sprzedawania 
własnej energii odnawialnej oraz wymieniania się nią z innymi użytkownikami. 

Masz prawo do niezgody na nieuczciwie naliczane opłaty za energię, którą 
samodzielnie produkujesz.  

Masz prawo do uczestniczenia w przedsięwzięciach społeczności 
energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej. 

Masz prawo do otrzymywania materiałów zwiększających świadomość 
energetyczną i uczestniczenia w szkoleniach, które ułatwią ci realizację działań. 

Rząd każdego państwa członkowskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia 
oceny barier i potencjału energetyki społecznej, występujących na jego terytorium. 

Rząd jest zobowiązany do stworzenia sprzyjających ram prawnych 
umożliwiających realizację działań z zakresu energetyki społecznej  
na terytorium swojego kraju. 

Konieczne jest utworzenie punktu kontaktowego, w którym obywatele będą mogli 
uzyskać poradę i niezbędne pozwolenia umożliwiające im uczestniczenie w. 

LISTA KONTROLNA
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Poniżej prezentujemy przykłady barier, które 
mogą skutecznie uniemożliwić realizację 
projektu. Jeśli jednak się dobrze przygotujesz 
i będziesz mieć cierpliwość, bariery te będzie 
można pokonać. Eliminowanie barier  
i opracowywanie sposobów na ich 
pokonanie może sprawić, że będą się 
wydawać mniej zniechęcające. Być może na 
bariery, których ty doświadczasz, natrafili już 
wcześniej realizatorzy innych inicjatyw 
energetyki społecznej. Korzystanie z porad  
i mentoringu innych osób zawsze jest 
kluczem do sukcesu. 

Oto kilka wyzwań, na które warto się 
przygotować: 

1) WEWNĘTRZNE KONFLIKTY W GRUPIE 

Jak już wspomnieliśmy w rozdziale 
poświęconym dynamice grupy, w trakcie 
realizacji projektu praktycznie nie da się 
uniknąć wewnętrznych konfliktów w grupie. 
Konflikty te mogą dotyczyć zarządzania, 
rozbieżnych wizji działań czy trudnego do 
zaakceptowania zachowania niektórych 
członków grupy. Przeczytaj rozdziały  
w części poświęconej dynamice grupy i nie 
dziw się ani nie zniechęcaj, jeśli opisane 
tam problemy rzeczywiście się pojawią. 

Możesz zapobiec wystąpieniu niektórych 
problemów, jeśli zadbasz o jasne 
sformułowanie zasad funkcjonowania  
i pracy w grupie. Staraj się nie brać do 
siebie sytuacji, które mogą zaistnieć  
w grupie, i pamiętaj o potrzebie patrzenia 
na sprawy w szerokim kontekście. 

Specyficzne cechy poszczególnych osób 
mogą być przyczyną trudności, jakich 
będzie doświadczać cała grupa, ale  
– z drugiej strony – to właśnie dzięki nim 
projekt może okazać się wielkim sukcesem. 

2) BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Pozyskanie funduszy może być jednym  
z największych wyzwań – bywa tak,  
że realizatorzy projektów muszą 
wstrzymać prace lub zmienić plany, 
ponieważ nie są w stanie zdobyć środków 
na prowadzenie działań. Przygotuj się na 
konieczność poświęcenia czasu i energii 
na opracowywanie – wraz z grupą – 
sposobów na pozyskanie funduszy. 

Rozdział 25 zawiera informacje  
o finansowych aspektach poszczególnych 
etapów projektu. Warto nawiązać kontakt 
z kimś, kto ma wiedzę lub doświadczenie 
w tej dziedzinie. 

Jeżeli brak środków blokuje realizację 
projektu, być może trzeba zredukować 
przyjęte założenia i ponownie rozpocząć 
działania, ale już na mniejszą skalę, np. 
złożyć wniosek o grant na rewitalizację kilku 
budynków w okolicy. Następnie można 
zacząć dokumentować zrealizowane  
z powodzeniem przedsięwzięcia, tak aby 
ułatwić sobie dostęp do funduszy  
w przyszłości. Dobra wiadomość jest taka, 
że zawsze istnieje kilka opcji do wyboru, 
więc jeśli na początku coś się nie uda,  
nie rezygnuj i spróbuj jeszcze raz.

BĄDŹ GOTÓW NA BARIERY I WYZWANIA 
ROZDZIAŁ 23
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3) POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu jest jednym  
z najważniejszych etapów projektu. Bez 
pozwolenia na budowę wybranej przez 
ciebie instalacji projekt będzie musiał 
zmienić profil. Warto wcześniej sprawdzić, 
jakie są możliwości w tym zakresie  
w twojej okolicy. Bliska odległość od 
obiektu takiego jak lotnisko czy rezerwat 
przyrody może stanowić problem, np.  
w przypadku projektów wiatrowych. 

Kiedy będziesz opracowywać studium 
wykonalności, szanse na uzyskanie decyzji 
o warunkach zabudowy będą jednym  
z najważniejszych czynników do 
oszacowania. Kolejnym ważnym 
czynnikiem będzie analiza zasobów 
naturalnych (oszacowanie tego, czy 
dostępne będzie np. odpowiednie 
nasłonecznienie lub siła wiatru). Dużą 
pomocą może być współpraca  
z profesjonalnym konsultantem mającym 
wiedzę na temat lokalnych zasad 
wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy. Więcej informacji na temat tych 
decyzji znajdziesz w ramce poniżej. 

4) OBCIĄŻENIA ADMINISTRACYJNE 

Konieczne będzie uzyskanie wielu pozwoleń 
i złożenie wielu wniosków, w tym również  
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Potrzebne będą duże pokłady czasu i energii 

na złożenie wniosku o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej i konieczność 
zwrócenia się do krajowych, a czasem też 
regionalnych, agencji i banków. Procedury  
te są często stworzone z myślą o dużych 
firmach zatrudniających specjalistów, którzy 
mogą poświęcić na to wiele czasu. 
Przygotuj się na konieczność wypełnienia 
dużej liczby formularzy i spędzenia kilku 
wieczorów przed komputerem na 
administrowaniu projektem. 

Zadbaj o to, by te zadania nie spadły na 
barki jednej czy dwóch osób. Niezbędne 
będzie utworzenie zespołu składającego 
się z 3–6 osób. Praca w grupie jest 
zawsze bardziej efektywna niż 
samodzielne wykonywanie zadań. Być 
może warto stworzyć wspólny dysk online, 
na którym będziecie mogli przechowywać 
wszystkie dokumenty i złożone wnioski po 
to, by móc w razie potrzeby skopiować 
powtarzającą się treść. 

5) PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

W zależności od twojego miejsca 
zamieszkania i przebiegu lokalnej sieci 
elektroenergetycznej, przyłączenie projektu 
do tej sieci może wiązać się z wieloma 
wyzwaniami. Warto przeanalizować te 
kwestie na samym początku działań 
projektu. Czasem trzeba będzie 
przeprowadzić prace modernizacyjne sieci, 
których koszt może spaść na ciebie.  
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W wielu przypadkach operatorzy sieci nie 
są przyjaźnie nastawieni do energii 
odnawialnej, zwłaszcza wytwarzanej  
w ramach niewielkich projektów. 

Jest to jeden z powodów, dla których być 
może warto pomyśleć o przejęciu lokalnej 
sieci na własność, co umożliwi 
zarządzanie nią w taki sposób, który 
będzie sprzyjał przejściu na efektywny, 
zdecentralizowany system energii 
odnawialnej. Przeczytaj historię EWS 
Schönau przedstawioną w rozdziale 13. 

6) NIEZROZUMIENIE IDEI ENERGETYKI 
SPOŁECZNEJ 

Wiele osób nie wie, na czy polega 
społeczny projekt energetyczny. W krajach, 
w których idea wspólnych działań  
w dziedzinie energetyki nie jest rozwinięta 
lub nie jest szerzej znana, brak wiedzy 
może stanowić barierę. Możesz mieć 
trudności z uzyskaniem kredytu w banku, 
lokalne władze mogą nie rozumieć, jakie 
działania zamierzasz prowadzić,  
a wystąpienie o przyłączenie do sieci lub  
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
może być trudniejsze niż zazwyczaj, 
ponieważ będziesz postrzegany jako nowy 
rodzaj „uczestnika rynku”. W niektórych 
regionach, np. w Europie Środkowo-
Wschodniej, mogą istnieć negatywne 
skojarzenia ze słowem „spółdzielnia”, co 
wynika z doświadczeń z epoki komunizmu. 

Bariery te możesz pokonać odwołując się 
do przykładów przedstawionych w tej 
publikacji i tłumacząc, czym jest i jak działa 

energetyka społeczna. Może warto 
zorganizować prezentację dla członków 
twojej społeczności, na której przedstawisz 
przykłady inicjatyw z całej Europy, które 
sprawdziłyby się także w twoim 
środowisku. O pomoc w przygotowaniu 
prezentacji można poprosić przedstawiciela 
wyspecjalizowanej organizacji 
pozarządowej, który podpowie, jakich 
argumentów użyć, a może nawet osobiście 
weźmie udział w spotkaniu. 

7) OPÓR LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW WOBEC 
ENERGII ODNAWIALNEJ 

Niektórzy postrzegają instalacje energetyki 
odnawialnej jako niemile widziane 
elementy infrastruktury. Farmy wiatrowe  
i fotowoltaiczne mają wizualny wpływ na 
krajobraz. Jest więc zrozumiałe, że ludzie 
mogą nie chcieć żyć w ich otoczeniu, 
zwłaszcza, jeśli lokalna społeczność nie 
partycypuje w zysku z instalacji. Z tego 
powodu lokalni mieszkańcy mogą 
protestować przeciwko twoim planom 
związanym z zabudową terenu. Pechowo 
może się też zdarzyć, że w twojej okolicy 
działa zorganizowana grupa przeciwników 
energetyki wiatrowej. 

Będziesz musiał przekonać możliwie jak 
największą liczbę lokalnych mieszkańców, 
że twój projekt przyniesie korzyści lokalnej 
społeczności. Działania informacyjne 
rozpocznij jak najwcześniej, aby 
wyeliminować ryzyko sprzeciwu ze strony 
lokalnych mieszkańców. 

BĄDŹ GOTÓW NA BARIERY I WYZWANIA 
ROZDZIAŁ 23

6CZĘŚĆ  
REALIZACJA

ROZDZIAŁ 23



| 137

ENERGETYKA SPOŁECZNA 6CZĘŚĆ  
REALIZACJA

ROZDZIAŁ 23

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY  
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Decyzje o warunkach zabudowy są niezwykle istotne. Na przykład w Niemczech 
planowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego może być 
skomplikowane. Teoretycznie turbiny wiatrowe są uznawane za budowle 
uprzywilejowane, które można wznosić w dowolnym miejscu w kraju, w tym także 
na terenach niezamieszkanych. Mimo to kraje związkowe lub samorządy 
skutecznie ograniczają możliwość posadowienia turbin wiatrowych do wybranych 
stref określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Dlatego warto się dowiedzieć, na jakich terenach w danej okolicy plany te 
dopuszczają budowę instalacji energetyki wiatrowej. W większości niemieckich 
krajów związkowych władze udostępniają porady i podręczniki zawierające 
szczegółowe informacje na ten temat. W innych państwach przydatne źródła 
informacji i porady oferują stowarzyszenia zajmujące się energetyką odnawialną. 

Istnieje możliwość, że na etapie planowania, zwłaszcza w przypadku instalacji 
wiatrowych, pojawi się sprzeciw lokalnych mieszkańców. Przygotuj się na to i zadbaj  
o dotarcie do możliwie jak największej grupy ludzi i wysłuchanie ich obaw. Rozważ też 
możliwość modyfikacji planów, tak aby uwzględnić zdanie lokalnych mieszkańców. 

WSKAZÓWKA

Wyspa energetyczna 
Samso, Dania.
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Kiedy już zdecydujesz, co chcesz 
wybudować, potrzebne będzie 
sporządzenie projektu i studium 
wykonalności. Konieczne będzie 
opracowanie zarysu przedsięwzięcia, 
który będzie pomocny podczas 
zdobywania funduszy (zob. następny 
rozdział) i w którym należy zawrzeć 
szacunkowe informacje na temat 
spodziewanej siły wiatru, poziomu 
nasłonecznienia i innych parametrów 
dotyczących pozostałych zasobów 
naturalnych. 

Projekt będzie miał zasadnicze znaczenie 
w kontekście uzyskiwania pozwoleń od 
lokalnych urzędów ds. zagospodarowania 
terenu. W projekcie muszą się znaleźć 
następujące elementy: 

1. Plan obecnego zagospodarowania 
terenu. 

2. Plan proponowanego 
zagospodarowania terenu w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia. 

3. Specyfikacja techniczna 
proponowanej instalacji. 

BIZNESPLAN 
Biznesplan będzie bardzo przydatnym 
narzędziem w twoim projekcie. Będzie 
bardzo pomocny na etapie zwracania  
się do banku lub innego podmiotu  
o finansowanie. Proste zadanie polegające 
na spotkaniu się w grupie i sporządzeniu 
takiego planu samo w sobie może być 
dobrą okazją do skonkretyzowania 
pomysłów i wizji działań.

BIZNESPLAN

WIZJA, MISJA

PROJEKT I STUDIUM 
WYKONALNOŚCI  
ROZDZIAŁ 24
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LISTA KONTROLNA  |  SPORZĄDZANIE BIZNESPLANU  
Nie istnieje ściśle określony zakres elementów, które powinien  
zawierać biznesplan, jednak można wskazać następujące kwestie:  

Jaka jest wasza ogólna długofalowa wizja, misja i cel? 

Jaką strategię chcecie zastosować, aby osiągnąć założenia określone w misji? 

Na jakich zagadnieniach chcecie się skupić w pierwszej kolejności?  
Na efektywności energetycznej czy może na oszczędzaniu energii? Na energii 
odnawialnej? Transporcie? Sektorze grzewczo-chłodniczym? 
Zazwyczaj spółdzielnie zaczynają od konkretnego zagadnienia, a później 
włączają do projektu kolejne. 

Jakie działania chcecie realizować w pierwszej kolejności? Produkcję? 
Dostarczanie? A może i jedno, i drugie? Chcecie się zająć magazynowaniem  
i elastycznym zużyciem, w tym agregowaniem i reagowaniem na 
zapotrzebowanie? Zarządzaniem siecią dystrybucyjną? Tu także można zacząć 
od jednego obszaru działania, a później dołączyć kolejne. 

Jaki model zarządzania zastosujecie w waszym przedsięwzięciu? Kto będzie 
właścicielem projektu: obywatele, samorząd czy może strona trzecia? Czy 
potrzebne jest powołanie podmiotu prawnego? Czy ma to być spółdzielnia? 

Do jakich odbiorców chcecie dotrzeć? Kto poprowadzi kampanię informacyjną? 
Czy macie wsparcie władz lokalnych? 

W jaki sposób sfinansujecie przedsięwzięcie? Czy wasz projekt będzie opłacalny 
ekonomicznie? Jakie są szacunki spodziewanych dochodów i kosztów? 
Jak te parametry będą się zmieniać w czasie? 

Biznesplan nie jest statycznym dokumentem. Prawdopodobnie z czasem będzie 
musiał zostać zmodyfikowany i być może powstanie kilka jego wersji. Jest 
niezwykle ważne, żeby nie obciążać tą pracą tylko jednej osoby. Plan trzeba 
omówić z całą grupą, a jego ostateczna wersja powinna być wynikiem 
zbiorowego wysiłku umysłowego.
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Raport federacji REScoop na temat różnych modeli biznesowych. 

Przewodnik dotyczący zarządzania relacjami z udziałowcami. 

Przewodnik dotyczący planowania strategicznego w energetyce społecznej.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

https://www.rescoop.eu/toolbox/report-on-the-existing-business-models
https://www.rescoop.eu/toolbox/guide-for-stakeholder-management
https://www.energy.gov/eere/slsc/guide-community-energy-strategic-planning
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Jednym z największych wyzwań, z jakim 
przyjdzie ci się zmierzyć jest znalezienie 
możliwości finansowania twojego projektu. 
Fundusze będą potrzebne w różnych 
kwotach i formach, zarówno na etapie 
wstępnego planowania projektu, jak  
i w trakcie budowy wybranej instalacji, 
działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 
Etap pozyskiwania finansowania czasem 
przebiega równolegle z etapem 
opracowywania studium wykonalności,  
a czasem go poprzedza.  

Pokonanie barier finansowych wymaga 
przyjęcia innowacyjnych metod działania 
połączonych z wykorzystaniem 
dotychczasowych narzędzi. Niektórzy ludzie 
lepiej niż inni orientują się w sprawach 
finansów i pozyskiwania środków; przydać 
się może także doświadczenie i ścisły 
umysł. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz się 
zastanawiać, kogo spośród członków 
twojego zespołu głównego poprosić  
o zajęcie się tymi sprawami.

Dobra wiadomość jest taka, że do wyboru 
jest wiele nowatorskich rozwiązań –  
od ustanawiania udziałów, przez wsparcie 
rządowe, po kredyt  bankowy i crowdfunding. 

OPCJE FINANSOWANIA 
1) GRANTY 

Warto – zwłaszcza na początkowym 
etapie projektu – złożyć wniosek o grant. 
Sprawdź możliwości otrzymania grantu  
z instytucji szczebla krajowego lub 
regionalnego. Dowiedz się, czy istnieją np. 
rządowe programy grantów rozwojowych, 
które umożliwiłyby ci pokrycie części 
wstępnych kosztów. 

Do większości wniosków grantowych 
trzeba będzie dołączyć statut lub 
dokument określający misję twojej grupy. 
Będzie też trzeba wyjaśnić, jakie cele 
chcecie osiągnąć z wykorzystaniem 
środków, o które się staracie.

€
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Jeśli piszesz wniosek grantowy po raz 
pierwszy, poproś kogoś o pomoc:  
z pewnością w twojej społeczności  
są ludzie mający doświadczenie  
w opracowywaniu takich wniosków.  
Jeśli twój pierwszy wniosek zostanie 
odrzucony, nie panikuj. Po prostu przejrzyj 
go jeszcze raz, popraw i złóż ponownie. 

2) CROWDFUNDING  

Społeczne projekty energetyczne 
zazwyczaj są finansowane przez obywateli. 
Istnieje wiele możliwości finansowania 
działań poprzez crowdfunding.  

• Niektóre projekty są finansowane  
z datków, a ofiarujący je obywatele nie 
oczekują niczego w zamian: dzielą się 
swoimi pieniędzmi, ponieważ wierzą  
w projekt i chcą go wesprzeć. 

• Obligacje są formą pożyczki, tj. 
zainwestowane w nie środki są 
zwracane po upływie danego okresu: 
obywatele będą oczekiwać zwrotu  
z inwestycji (w postaci odsetek). 

• Udziały nie są formą pożyczki i nie 
muszą podlegać spłacie. Udziały  
są narzędziem współwłasności  
i umożliwiają współdecydowanie  
o sposobie prowadzenia przez 
spółdzielnię działań inwestycyjnych. 
Obywatelskie spółdzielnie energetyczne 
zazwyczaj finansują swoje projekty 
poprzez ustanawianie udziałów  
i umożliwienie ich obejmowania.  
Warto sprawdzić, czy istnieją krajowe 

regulacje dotyczące publicznej emisji 
akcji, ponieważ może być wymagana 
publikacja prospektu emisyjnego. 

3) KREDYT W TRADYCYJNYM BANKU 

„Na dobre projekty środki się znajdą” – 
przynajmniej tak twierdzą banki i chcą, 
żebyśmy w to uwierzyli. Warto się 
dowiedzieć w tradycyjnym banku, czy byłby 
skłonny udzielić kredytu na realizację 
projektu. Rzeczywistość jest jednak bardziej 
skomplikowana. Osoby początkujące, które 
nie są w stanie udokumentować swojego 
udziału w udanych inicjatywach, często mają 
trudności z uzyskaniem kredytu  
w tradycyjnym banku. 

Trzeba też pamiętać, że zazwyczaj banki 
zapewniają nie więcej niż 80% środków 
potrzebnych na realizację projektu. Tym 
samym realizatorzy społecznościowych 
projektów energetycznych stają przed 
wyzwaniem samodzielnego pozyskania 
pozostałych 20% środków. 

4) BANK ETYCZNY LUB SPÓŁDZIELCZY 

Jeśli okaże się, że tradycyjne banki nie 
będą chciały sfinansować twojego 
projektu, rozważ możliwość zwrócenia się 
w tej sprawie do banku etycznego lub 
spółdzielczego. Na stronie internetowej 
Europejskiej Federacji Banków Etycznych  
i Alternatywnych (FEBEA) znajdziesz dane 
kontaktowe banków etycznych  
i alternatywnych działających  
w twoim regionie.
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5) STRONY TRZECIE 

Jeśli banki odmówią kredytowania, 
możesz rozważyć możliwość 
finansowania projektu przez strony trzecie. 
Taką stroną trzecią może być działająca  
z powodzeniem spółdzielnia. BeauVent  
z Belgii i  Som Energia z Hiszpanii udzieliły 
portugalskiej spółdzielni Boa Energia 
pożyczki, dzięki której Portugalczycy mogli 
zrealizować swój pierwszy projekt. 
Pożyczka została spłacona po tym, jak 
projekt stał się rozpoznawalny i obywatele 
zaczęli do niego przystępować. 

6) LEASING 

Leasing to forma wypożyczenia 
elementów instalacji energetyki 
odnawialnej od strony trzeciej, która 
umożliwia zakup całej instalacji po jakimś 
czasie. Leasing może być dobrym 
rozwiązaniem dla osób początkujących, 
które dopiero w perspektywie kilku lat będą 
w stanie pozyskać środki od członków 
swoich organizacji. 

7) FUNDUSZ SPÓŁDZIELCZY 

Projekty energetyki odnawialnej wymagają 
dużych nakładów kapitału, zwłaszcza na 
początku. Natomiast obywatele często 
decydują się dołączyć do projektu, kiedy 
działa on już z powodzeniem i kiedy na 
własne oczy widzą jego efekty. Jeśli 
chcesz zaangażować obywateli w projekt 
energetyki odnawialnej, twoja spółdzielnia 
będzie musiała zapewnić początkowe 
finansowanie. Początkujący realizatorzy 
projektów często potrzebują pieniędzy, 
podczas gdy działające już od jakiegoś 
czasu podmioty mogą potrzebować 
nowych projektów. W takich sytuacjach 
współpracę może ułatwić spółdzielczy 
fundusz obrotowy. 

8) WSPARCIE ZE STRONY WŁADZ LOKALNYCH LUB 
SAMORZĄDU 

Szkocka spółdzielnia hydroenergetyczna 
Rumbling Bridge Hydro Coop powstała 
dzięki pożyczce rozwojowej udzielonej  
w ramach programu CARES i przy 
wsparciu innej spółdzielni – Energy4All. 
Spółdzielnia hydroenergetyczna jest dziś 
właścicielem przepływowej elektrowni 
wodnej o mocy 500kW. Ilość energii 
wytwarzana przez turbinę przekracza 
przyjęte założenia, dzięki czemu lokalna 
społeczność będzie otrzymywać znaczące 
finansowanie z tego programu przez  
40 lat, tj. przez planowany okres 
eksploatacji elektrowni.
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BANKI TRADYCYJNE, A BANKI ETYCZNE  
Zwrócenie się do zwykłego, tj. tradycyjnego banku, to być może jeden  
z najtrudniejszych sposobów pozyskania środków na projekt, ponieważ wiele 
banków nie ma możliwości ani chęci wykładania środków na projekty energetyki 
społecznej – po prostu często ich nie rozumie. 

W takiej sytuacji rozwiązaniem może być współpraca z bankiem etycznym lub 
alternatywnym, ponieważ takie banki w większym stopniu podzielają wartości 
związane ze spółdzielczością i współpracą w ramach społeczności. Wykazują też 
więcej zrozumienia dla ograniczeń, jakie wiążą się w takimi inicjatywami. Zazwyczaj 
też chętniej promują i finansują mniejsze projekty. Dlatego warto wspierać banki 
etyczne i spółdzielcze. Im silniejsze będą, tym większe będą szanse finansowania 
przez nie społecznych projektów energetycznych! 

Dzięki nowym przepisom unijnym i wynikającym z nich prawom, powstawać będzie 
coraz więcej projektów. Powinno to wpłynąć na zwiększenie poziomu wiedzy 
instytucji finansowych na temat ryzyka i opłacalności energetyki społecznej. 

WSKAZÓWKA

Westmil Solar jest jednym  
z najstarszych społecznych projektów 
solarnych w Wlk. Brytanii i liczy ponad 
1500 członków. © Westmill Solar
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MODEL USTANAWIANIA  
I OBEJMOWANIA UDZIAŁÓW  
Bardzo korzystnym modelem działalności, stosowanym przez wiele spółdzielni, jest 
ustanawianie udziałów i umożliwienie ich obejmowania. Jest to metoda pozyskiwania 
środków, a jednocześnie sposób na zbudowanie bazy członkowskiej i umożliwienie jej 
współdecydowania o działaniach spółdzielni. Członkowie spółdzielni pełnią kilka ról 
jednocześnie – są współwłaścicielami, inwestorami i użytkownikami. Każda z tych ról 
wiąże się z konkretnym zakresem odpowiedzialności i decyzyjności. 

• Poprzez objęcie udziałów, członkowie stają się właścicielami projektu  
i uczestniczą w sprawowaniu kontroli nad organizacją. 

• Poprzez objęcie udziałów, stają się też inwestorami, dzięki czemu mogą 
oczekiwać zysku z inwestycji. Zysk ten może mieć charakter finansowy, ale też 
społeczny czy ekologiczny. 

• Dzięki ekonomicznemu uczestnictwu w projekcie członkowie stają  
się użytkownikami i zyskują prawo do korzystania z usług spółdzielni.

CZY WIEDZIAŁEŚ?
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FINANSOWANIE ENERGETYKI WIATROWEJ  |  HOLANDIA 
Zeeuwind i Deltawind to dwie holenderskie obywatelskie spółdzielnie energetyczne, 
które prowadziły udaną współpracę przy realizacji projektu polegającego na budowie 
parku wiatrowego Windpark Krammer o mocy 102 MW, wartego 215 mln euro.  
Jest to kolejny wart rozważenia model współdziałania – zorientuj się, czy w twoim 
kraju lub regionie istnieją spółdzielnie, z którymi można by nawiązać współpracę.  
Takie współdziałanie może ułatwić zdobycie finansowania na realizację  
większych projektów, takich jak inicjatywy energetyki wiatrowej. 

HISTORIA Z SUKCESEM

Zeeuwind i Deltawind to holenderskie 
obywatelskie spółdzielnie energetyczne, które 
współpracowały przy budowie parku 
wiatrowego Windpark Krammer. © Sky Images

LOKALNIE



Broszura dotycząca finansowania, 
wydana przez Porozumienie  
Burmistrzów UE. 

Wyzwania inwestycyjne związane  
z transformacją energetyczną na 
szczeblu lokalnym. 

Innowacyjny model finansowania 
projektów efektywności energetycznej: 
Ecopower, Pajopower and Brixton. 

Raport nt. barier finansowych  
i istniejących rozwiązań. 

Podręcznik finansowy dla spółdzielni 
energetyki odnawialnej (EN/GE/FR). 

Publikacja REScoop pt. „Mobilising 
European citizens to invest in 
sustainable energy”. 

Dowiedz się więcej nt. 7 programów 
oferujących finansowanie transformacji 
energetycznej w.

DOWIEDZ 
SIĘ
WIĘCEJ

| 147

ENERGETYKA SPOŁECZNA 6CZĘŚĆ  
REALIZACJA

ROZDZIAŁ 25

Aby osiągnąć pozytywny wynik 
finansowy w 2018 roku, dwie 
spółdzielnie początkowo sprzedały 49% 
udziałów w swoim projekcie 
producentowi turbin wiatrowych – 
firmie Enercon. Poza członkami obu 
spółdzielni, także lokalni mieszkańcy 
mogli bezpośrednio uczestniczyć  
w finansowaniu działań poprzez zakup 
obligacji. Działania te umożliwiły 
podwyższenie kapitału. W zaledwie dwa 
dni udało się zebrać ponad 10 mln euro.  

Teraz, kiedy projekt został ukończony  
i turbiny wiatrowe działają, firma Enercon 
chce odsprzedać swoje udziały. 
Spółdzielnie mają więc możliwość 
zwiększenia swojego zakresu własności 
projektu. W październiku 2020 roku 
spółdzielnie zorganizowały drugą 
kampanię, służącą pozyskaniu środków  
z założeniem zdobycia 6 mln euro i objęcia 
większościowego udziału w projekcie 
(60%). Podobne działania możesz 
przeprowadzić w swoim projekcie, 
zwłaszcza, jeżeli będziesz współpracować 
z przychylnie nastawionym producentem 
turbin wiatrowych, takim jak Enercon. 
Prawie zawsze istnieją jakieś rozwiązania 
umożliwiające zdobycie środków. 
Podstawą sukcesu jest współpraca!

https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1809-funding-and-financing-opportunities-two-new-leaflets-to-guide-you.html
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https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1809-funding-and-financing-opportunities-two-new-leaflets-to-guide-you.html
https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1809-funding-and-financing-opportunities-two-new-leaflets-to-guide-you.html
https://energy-cities.eu/publication/investement-needs-for-the-local-energy-transition/
https://energy-cities.eu/publication/investement-needs-for-the-local-energy-transition/
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https://www.rescoop.eu/toolbox/innovative-financing-model-for-energy-efficiency
https://www.rescoop.eu/toolbox/innovative-financing-model-for-energy-efficiency
https://www.rescoop.eu/toolbox/innovative-financing-model-for-energy-efficiency
https://www.rescoop.eu/toolbox/innovative-financing-model-for-energy-efficiency
https://www.rescoop.eu/toolbox/innovative-financing-model-for-energy-efficiency
https://www.rescoop.eu/toolbox/report-on-financial-barriers-and-existing-solutions
https://www.rescoop.eu/toolbox/report-on-financial-barriers-and-existing-solutions
https://www.rescoop.eu/toolbox/report-on-financial-barriers-and-existing-solutions
https://www.rescoop.eu/toolbox/financial-handbook-for-rescoops
https://www.rescoop.eu/toolbox/financial-handbook-for-rescoops
https://www.rescoop.eu/toolbox/financial-handbook-for-rescoops
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https://energy-cities.eu/your-brief-guide-to-the-7-eu-programmes-funding-the-energy-transition-in-cities/
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Jeśli twój projekt przewiduje wytwarzanie 
energii elektrycznej, musisz zadbać  
o jego przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej, które umożliwi ci 
sprzedaż tej energii. Będzie też trzeba 
dotrzeć do potencjalnych odbiorców, 
którzy będą kupować od ciebie energię.  

• W jednym z modeli takiej współpracy 
otrzymasz dotację lub tzw. taryfę 
gwarantowaną (feed-in-tariff), która 
zrekompensuje ci koszty wytworzonej 
energii. Obecnie jednak to rozwiązanie 
traci na znaczeniu. 

• Kolejną opcją jest sprzedaż 
wyprodukowanej energii dostawcy 
zielonej energii, którym może być np. 
inna spółdzielnia. Francuska spółdzielnia 
Enercoop skupuje energię elektryczną od 
realizatorów mniejszych projektów, 
polegających na wytwarzaniu energii ze 
źródeł odnawialnych. 

• Czasem spółdzielnia łączy wytwarzanie 
energii ze źródeł odnawialnych z jej 
dostarczaniem, na które uzyskuje 
odrębne pozwolenie. W takiej sytuacji 

może sprzedawać wytworzoną energię  
bezpośrednio członkom spółdzielni.  
Tak działają Ecopower w Regionie 
Flamandzkim i Co-op Energy w Wlk. 
Brytanii. 

Jeśli chcesz się ubiegać o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej, musisz najpierw 
się dowiedzieć, kto jest jej właścicielem i kto 
jest lokalnym operatorem systemu 
dystrybucyjnego. Operator ma dużą władzę, 
ponieważ decyduje o możliwości 
przyłączenia do sieci, więc warto nawiązać 
przyjazne stosunki z pracownikami tej 
instytucji! W niektórych krajach przyłączenie 
do sieci to czasem długi i frustrujący proces. 
Dowiedz się, jak przebiega ta procedura  
w twojej okolicy, zanim złożysz wniosek  
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Dlatego dla obywateli korzystne jest 
obejmowanie lokalnej sieci 
elektroenergetycznej na własność, dzięki 
czemu możliwe staje się zarządzanie nią dla 
dobra wspólnego, a nie dla zysku. Więcej na 
ten temat dowiesz się z rozdziału 13,  
w którym opisujemy zakończoną sukcesem 
historię niemieckiej inicjatywy EWS Schönau. 

DOSTĘP DO SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ  
I UMOWY SPRZEDAŻY 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
ROZDZIAŁ 26
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UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ  
Umowa sprzedaży energii elektrycznej 
typu PPA jest długoterminową umową 
sprzedaży, na podstawie której zazwyczaj 
duży użytkownik energii lub grupa 
mniejszych użytkowników kupuje 
określoną ilość energii elektrycznej od jej 
producenta w ramach długoterminowego 
zobowiązania (np. na 10–20 lat). 

Przygotuj się na negocjacje, ponieważ 
firma, z którą nawiążesz kontakt  
z pewnością będzie stawiać twarde 
warunki. Pamiętaj, że warto rozpocząć 
negocjacje z kilkoma firmami i wybrać 
najkorzystniejsze dla siebie warunki 
sprzedaży.

Warto też rozważyć możliwość sprzedaży 
energii bezpośrednio obiektom publicznym 
zużywającym znaczącą ilość energii 
elektrycznej, np. ogrzewanym basenom 
czy zakładom oczyszczania ścieków. 
Dowiedz się, czy władze lokalne byłyby 
zainteresowane podpisaniem z twoją 
społecznością energetyczną umowy 
sprzedaży energii typu PPA. Takie umowy 
są niezwykle korzystne, więc warto o nie 
zabiegać. Dzięki nim twój projekt zyska 
stałe źródło dochodu, przy stałej cenie 
energii ustalonej na długi okres. 

  

Poradnik dla nabywców energii odnawialnej wydany przez REsource.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

http://resource-platform.eu/toolkit/
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Każdy społeczny projekt energetyczny  
to podróż pełna niespodzianek. Mamy 
nadzieję, że ta książka dostarczyła  
ci pomysłów i inspiracji, które 
wykorzystasz podczas swojej przygody  
z energetyką społeczną. 

Wielkie projekty zakończone sukcesem 
często mają skromne początki.  Nie 
rezygnuj z marzeń, bo to one są zalążkiem 
twoich przedsięwzięć. 

W twojej społeczności początkowo może 
panować nerwowość, ale kiedy wszyscy jej 
członkowie zobaczą twój sukces, uwierzą 
w sens projektu. Lokalna społeczność też 
poczuje dumę i większą wiarę w siebie. 
Ludzie pomyślą: „mieszkamy  
w miasteczku, w którym działa fajny 
projekt energetyczny; to miejsce  
z przyszłością, w którym dzieją się dobre 
rzeczy”. 

ODZYSKAJMY WSPÓLNIE 
NASZĄ ENERGIĘ

MIEJ 
WPŁYW

DALSZY  
ROZWÓJ



Ludzie mają moc: 
elektrownia będąca 
własnością społeczności, 
Hertfordshire, Wlk. Brytania
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Często znacznie łatwiej jest dotrzeć do 
odbiorców i zachęcić ich do inwestowania, 
kiedy budowa instalacji w ramach projektu 
energetyki odnawialnej zostaje już 
ukończona. Chcąc pomóc 
społecznościom pokonać tę początkową 
przeszkodę, wiele rządów centralnych, 
władz regionalnych i samorządowych 
oferuje bezpośrednie wsparcie finansowe, 
z którego społeczności energetyczne 
mogą korzystać na samym początku 
realizacji projektu. 

Im bardziej ludzie będą zaangażowani  
w projekt i zainteresowani jego 
przebiegiem, tym większe będzie 
prawdopodobieństwo, że będą chcieli cię 
wesprzeć swoimi umiejętnościami, 
zdolnościami przywódczymi czy zasobami 
finansowymi, a to przełoży się na rozwój 
twojego projektu. W trakcie realizacji 
projektu dowiesz się wielu nowych rzeczy, 
nawiążesz niespodziewane kontakty  
i zdobędziesz umiejętności, dzięki którym 
projekt będzie się rozwijał.

Kryzys klimatyczny i energetyczny 
przytłacza nas wszystkich, ale mamy 
nadzieję, że ta książka przekonała cię,  
że masz ważną rolę do odegrania. Każdy 
może się zaangażować w budowanie 
lepszego systemu energetycznego. 
Obecne dziesięciolecie ma decydujące 
znaczenie dla walki ze zmianami klimatu  
i przyspieszenia transformacji 
energetycznej, więc jeśli nie zaangażujesz 
się teraz, to kiedy? Skoro ruch na rzecz 
demokracji energetycznej potrzebuje nas 
wszystkich, to jeśli ty się do niego nie 
przyłączysz, kto to zrobi? 

Miłej podróży. Powodzenia! 
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ZASOBY WIEDZY

Przedstawiamy listę zasobów wiedzy, które mogą ci się przydać podczas twojej 
energetycznej podróży.

KRAJ LINK DO MATERIAŁÓW

AUSTRIA 
 

http://pv-gemeinschaft.at/ 
 

BELGIA – CZĘŚĆ 
FRANCUSKOJĘZYCZNA 

http://apere.org/fr/webinaire-sur-les-communautes-denergie 
 

BULGARIA 
 

https://storage.googleapis.com/planet4-bulgaria-stateless/2019/08/fc698bf7-
energy-citizens_booklet_bg.pdf 

CZECHY  
 

https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/11/infolist_o_komunit
nich_obnovitelnych_zdrojich.pdf 

ESTONIA 
 

https://www.trea.ee/wp-
content/uploads/2020/06/Co2mmunity_k%C3%A4siraamat.pdf 

FINLANDIA 
 

http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/04/Co2mmunity-handbook-FI-
Yhteis%C3%B6energian-k%C3%A4sikirja-Soumi-V1.1.pdf 

FRANCJA 
 

https://www.enercoop.fr/content/les-communautes-energetiques-definition-des-
futurs-moteurs-europeens-de-la-transition 

FRANCJA 
 

https://energie-partagee.org/propositions-denergie-partagee-pour-des-
communautes-energetiques-en-phase-avec-les-projets-citoyens/ 

NIEMCY 
 

https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/ 
Broschuere_Nutzeffekte_von_Buergerenergie_17092015.pdf 

NIEMCY 
 

https://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/fileadmin/user_upload/ 
downloads/Gruendungsbroschuere_Energiegenossenschaften_A4_WEB.pdf 

NIEMCY 
 
 

https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/ 
Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BC 
rgerenergie_interaktiv17small.pdf 

WĘGRY https://www.mtvsz.hu/kozossegi-energia 

http://pv-gemeinschaft.at/
http://apere.org/fr/webinaire-sur-les-communautes-denergie
https://storage.googleapis.com/planet4-bulgaria-stateless/2019/08/fc698bf7-energy-citizens_booklet_bg.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-bulgaria-stateless/2019/08/fc698bf7-energy-citizens_booklet_bg.pdf
https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/11/infolist_o_komunitnich_obnovitelnych_zdrojich.pdf
https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/11/infolist_o_komunitnich_obnovitelnych_zdrojich.pdf
https://www.trea.ee/wp-content/uploads/2020/06/Co2mmunity_k%C3%A4siraamat.pdf
https://www.trea.ee/wp-content/uploads/2020/06/Co2mmunity_k%C3%A4siraamat.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/04/Co2mmunity-handbook-FI-Yhteis%C3%B6energian-k%C3%A4sikirja-Soumi-V1.1.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/04/Co2mmunity-handbook-FI-Yhteis%C3%B6energian-k%C3%A4sikirja-Soumi-V1.1.pdf
https://www.enercoop.fr/content/les-communautes-energetiques-definition-des-futurs-moteurs-europeens-de-la-transition
https://www.enercoop.fr/content/les-communautes-energetiques-definition-des-futurs-moteurs-europeens-de-la-transition
https://energie-partagee.org/propositions-denergie-partagee-pour-des-communautes-energetiques-en-phase-avec-les-projets-citoyens/
https://energie-partagee.org/propositions-denergie-partagee-pour-des-communautes-energetiques-en-phase-avec-les-projets-citoyens/
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_Nutzeffekte_von_Buergerenergie_17092015.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_Nutzeffekte_von_Buergerenergie_17092015.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_Nutzeffekte_von_Buergerenergie_17092015.pdf
https://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/fileadmin/user_upload/downloads/Gruendungsbroschuere_Energiegenossenschaften_A4_WEB.pdf
https://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/fileadmin/user_upload/downloads/Gruendungsbroschuere_Energiegenossenschaften_A4_WEB.pdf
https://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/fileadmin/user_upload/downloads/Gruendungsbroschuere_Energiegenossenschaften_A4_WEB.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BCrgerenergie_interaktiv17small.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BCrgerenergie_interaktiv17small.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BCrgerenergie_interaktiv17small.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BCrgerenergie_interaktiv17small.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschuere_Klimaschutz_selbermachen/Brosch%C3%BCre%20B%C3%BCrgerenergie_interaktiv17small.pdf
https://www.mtvsz.hu/kozossegi-energia
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ZASOBY WIEDZY

KRAJ LINK DO MATERIAŁÓW

IRLANDIA https://www.foe.ie/energy/community-energy.html 
 

IRLANDIA https://www.energyco-ops.ie/

WŁOCHY https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/06/rapporto-comunita-
rinnovabili-2020.pdf 

WŁOCHY http://www.comunirinnovabili.it/storymap/ 
 

ŁOTWA http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/05/Co2mmunity-handbook-LV-
Rokasgr%C4%81mata-Latvija-V1.2.pdf 

LITWA http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/07/Co2mmunity-handbook-LT-
Vadovas-Lietuva-V1.1.pdf 

HOLANDIA https://energiesamen.nu/ 
 

POLSKA http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Wsp%C3%B3lnoty-energetyczne-dobre-
praktyki-europejskie-online.pdf 
http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Wsp%C3%B3lnoty-energetyczne-
poradnik-jak-wdro%C5%BCy%C4%87-online.final_.pdf 

PORTUGALIA https://www.coopernico.org/pt/faqs/1 
 

HISZPANIA https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/financiacion-del-idae/comunidades-
energeticas-locales 

SZWECJA http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-SE-
Handbok-Sverige.pdf 

WLK. BRYTANIA https://communityenergyengland.org/how-to-pages/starting-up-a-group-
organisation-inc-structure-registration

https://www.foe.ie/energy/community-energy.html
https://www.energyco-ops.ie/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/06/rapporto-comunita-rinnovabili-2020.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/06/rapporto-comunita-rinnovabili-2020.pdf
http://www.comunirinnovabili.it/storymap/
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/05/Co2mmunity-handbook-LV-Rokasgr%C4%81mata-Latvija-V1.2.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/05/Co2mmunity-handbook-LV-Rokasgr%C4%81mata-Latvija-V1.2.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/07/Co2mmunity-handbook-LT-Vadovas-Lietuva-V1.1.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/07/Co2mmunity-handbook-LT-Vadovas-Lietuva-V1.1.pdf
https://energiesamen.nu/
http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Wsp%C3%B3lnoty-energetyczne-dobre-praktyki-europejskie-online.pdf
http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Wsp%C3%B3lnoty-energetyczne-dobre-praktyki-europejskie-online.pdf
http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Wsp%C3%B3lnoty-energetyczne-poradnik-jak-wdro%C5%BCy%C4%87-online.final_.pdf
http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Wsp%C3%B3lnoty-energetyczne-poradnik-jak-wdro%C5%BCy%C4%87-online.final_.pdf
https://www.coopernico.org/pt/faqs/1
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/financiacion-del-idae/comunidades-energeticas-locales
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/financiacion-del-idae/comunidades-energeticas-locales
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-SE-Handbok-Sverige.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-SE-Handbok-Sverige.pdf
https://communityenergyengland.org/how-to-pages/starting-up-a-group-organisation-inc-structure-registration
https://communityenergyengland.org/how-to-pages/starting-up-a-group-organisation-inc-structure-registration
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Bariera administracyjna: jeżeli w związku 
z projektem, do wykonania jest tyle 
papierkowej roboty i tyle procedur 
biurokratycznych do przejścia, że są 
trudności z rozpoczęciem lub 
kontynuowaniem działań, to wtedy można 
mówić o wystąpieniu bariery 
administracyjnej. 

Demokracja energetyczna: demokracja 
energetyczna to koncepcja polityczna, 
ekonomiczna, społeczna i kulturowa, która 
łączy technologiczną transformację 
energetyczną z dążeniem do wzmocnienia 
demokracji i partycypacji społecznej. 

Efektywność energetyczna: dążenie do 
zmniejszenia ilości energii potrzebnej do 
zapewnienia produktów i usług. Obejmuje 
na przykład wykonanie izolacji budynku, 
tak aby do uzyskania i utrzymania 
odpowiednej temperatury potrzeba było 
mniej energii cieplnej i chłodniczej. 

Energetyka obywatelska: szersze pojęcie, 
odnoszące się do wszystkich rodzajów 
zaangażowania obywateli w działania na 
rynku energetycznym, w tym energetykę 
społeczną i działalność prosumencką. 

Energetyka społeczna: zbiorowe objęcie 
na własność instalacji energetyki 
odnawialnej przez dowolną społeczność. 
Obejmuje też własność innego rodzaju 
obiektów, np. systemu izolacji lub 
pojazdów elektrycznych. 

Gospodarka oparta na przemyśle 
wydobywczym: model gospodarki 
opierający się na wydobyciu surowców 
takich jak surowce mineralne  

i energetyczne (paliwa kopalne).  
Zakłada niezrównoważony poziom ich 
wydobycia i wykorzystania. 

Megawat (MW): ilość energii, którą 
potrafią wyprodukować systemy 
energetyki odnawialnej często jest 
wyrażana w megawatach. Jeden megawat 
to duża ilość energii – można nią zasilić 
około 650 budynków. Większość 
przydomowych elektrowni słonecznych  
nie wytwarza tak dużej ilości energii. 
Przeciętna nowoczesna lądowa turbina 
wiatrowa wytwarza około 2–3 
megawatów energii. 

Moc zainstalowana: moc, z jaką konkretna 
elektrownia może wytwarzać energię 
elektryczną. Zazwyczaj jest wyrażana  
w megawatach i może dotyczyć 
energetyki jądrowej, cieplnej, słonecznej, 
wiatrowej i wodnej. 

Pakiet czystej energii: znany też jako 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”. Jest to obszerny zbiór 
aktów prawnych UE przyjęty w 2019 roku. 
Określa on zasady, które będą 
obowiązywać w systemie energetycznym 
przez całe, mające decydujące znaczenie, 
dziesięciolecie aż do 2030 roku. 

Panele fotowoltaiczne to urządzenia 
wykorzystujące energię promieni 
słonecznych. Przetwarzają ją 
bezpośrednio na energię elektryczną  
(w przeciwieństwie do kolektorów 
słonecznych, które pozyskują energię 
cieplną), dzięki procesom elektrycznym, 

GLOSARIUSZ 
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występującym naturalnie w określonych 
materiałach, głównie w kryształach 
krzemu. Panele fotowoltaiczne to inaczej 
panele słoneczne. 

Prosument: to pojęcie odnosi się do 
konsumenta energii, który jest także 
producentem części zużywanej przez 
siebie energii. Zazwyczaj termin ten jest 
stosowany w odniesieniu do pojedynczych 
gospodarstw domowych. 

Remunicypalizacja to najczęściej powrót 
wcześniej sprywatyzowanych usług, np. 
usług komunalnych, pod kontrolę 
samorządu. W kontekście energetyki 
dotyczy np. sieci elektroenergetycznej czy 
lokalnej lub regionalnej spółki 
dostarczającej energię. 

Samorząd: organ administracji publicznej 
w mieście lub innej jednostce terytorialnej. 

Spółdzielnia energetyki odnawialnej: 
spółdzielnia zajmująca się wytwarzaniem 
energii ze źródeł odnawialnych. 

Świadomość energetyczna: termin 
stworzony przez francuskich członków 
ruchu skupiającego spółdzielnie 
energetyczne. Wiąże się z koncepcją 
świadomej „rezygnacji” z używania energii, 
kiedy tylko jest to możliwe. 

Transpozycja: proces, w ramach którego 
akty prawne Unii Europejskiej, takie jak np. 

znowelizowana dyrektywa w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (dyrektywa REDII), 
podlegają przeniesieniu do krajowego 
porządku prawnego. Transpozycja 
dyrektywy REDII powinna zakończyć się  
w czerwcu 2021 roku. 

Ubóstwo energetyczne: brak możliwości 
zagwarantowania sobie niezbędnych 
usług energetycznych w miejscu 
zamieszkania z powodu niskich 
dochodów, wysokich wydatków na energię 
elektryczną i niskiej efektywności 
energetycznej budynków. 

Zdecentralizowany system energetyczny: 
zdecentralizowany system energetyczny 
to taki system, w którym zakłady 
wytwarzania energii nie są położone  
w jednej, centralnej lokalizacji. Obecnie  
w Europie dominuje system 
scentralizowany, w którym duże 
elektrownie zasilane paliwami kopalnymi 
lub elektrownie jądrowe wytwarzają dużą 
ilość energii, która następnie jest 
transportowana na znaczne odległości. 
Zdecentralizowany system energetyczny 
umożliwia bardziej optymalne 
wykorzystanie energii odnawialnej oraz 
energii cieplnej i elektrycznej, a także 
przyczynia się do zmniejszenia skali 
wykorzystania paliw kopalnych i zwiększa 
eko-efektywność. 
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CZYLI JAK WZIĄĆ WYTWARZANIE ENERGII W SWOJE RĘCE

PRZEWODNIK KROK PO KROKU

Chcesz się włączyć w praktyczne działania na rzecz 
klimatu, ale nie wiesz, od czego zacząć? 
Ten przewodnik jest właśnie dla ciebie! 
Publikacja powstała dzięki współpracy doświadczonych ekspertów z organizacji Friends of 
the Earth, REScoop.eu i Energy Cities oraz realizatorów 27 projektów z całej Europy. 
Przewodnik zawiera dużą dawkę instrukcji, praktycznych porad, ciekawych historii 
przedsięwzięć zakończonych sukcesem i niezwykle cennych zasobów, które umożliwią  
ci wzięcie udziału w lokalnej, społecznej rewolucji popularyzującej wytwarzanie energii  
ze źródeł odnawialnych. 

Energetyka społeczna to klucz do walki z kryzysem klimatycznym, rozwoju lokalnej 
gospodarki i ożywienia społeczności. Bez względu na to, czy czytelnikiem jest osoba ciekawa 
świata, grupa ludzi zaczynających przygodę z energią odnawialną, czy przedstawiciel władz 
lokalnych – ten przewodnik jest przeznaczony dla każdego. Omówiono w nim wszystko,  
co trzeba wiedzieć, żeby móc rozpocząć realizację własnego projektu energetyki społecznej. 
Zawiera wskazówki ułatwiające pracę w grupie, porady na temat wyboru technologii  
i sugestie dotyczące pokonywania barier, które mogą pojawić się po drodze. 

Ty też możesz być częścią tej rewolucji i ten przewodnik powie ci, jak to zrobić! 

Polskich czytelników zapraszamy do kontaktu z Polską Zieloną Siecią i zaglądania  
na stronę internetową www.wiecejnizenergia.pl. 

www.foeeurope.org www.rescoop.eu www.energy-cities.eu

PRAKTYCZNY

PRZEWODNIK

http://www.wiecejnizenergia.pl
https://www.foeeurope.org
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https://energy-cities.eu
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