
Leszczyński Klaster Energii „NOWA ENERGIA DLA LESZNA”

Leszno, 27.10.2017 r.



Klaster energii – „cywilnoprawne porozumienie,

w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne,

osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty

badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego,

dotyczące wytwarzania i równoważenia

zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią

z odnawialnych źródeł energii lub

z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci

dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym

niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra

nieprzekraczającym granic jednego powiatu

w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym

(…) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy

o samorządzie gminnym (…)”

Art. 2 ust. 15a) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii

Koordynator klastra – „powołana w celu

koordynacji działań klastra energii spółdzielnia,

stowarzyszenie, fundacja lub wskazany

w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek

klastra energii.”

Art. 2 ust. 15a) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii
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Definicje
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Niezbędne elementy klastra

Koordynator

Wytwórcy 
energii

Sieć 
dystrybucyjna*

Odbiorcy 
energii

Wewnętrzne

• Pomiędzy członkami 

klastra: osoby fizyczne, 

osoby prawne, 

jednostki naukowe, 

instytuty badawcze lub 

jednostki samorządu 

terytorialnego

• O zawiązaniu klastra;

• Sprzedaży energii do 

koordynatora;

• Sprzedaży energii 

przez koordynatora do 

odbiorcy

Zewnętrzne

• O świadczenie usług 

dystrybucji; 

z istniejącym 

operatorem systemu 

dystrybucyjnego

• Sprzedaży energii;

• Pozostałe, niezbędne 

do funkcjonowania (np. 

obsługa prawna)

* - w przypadku braku własnej sieci dystrybucyjnej,

Koordynator ustala warunki korzystania z istniejącej sieci

właściwego operatora systemu dystrybucyjnego

Umowy Struktura



Wytwarzanie – dystrybucja – obrót energią 

elektryczną i równoważenie zapotrzebowania
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Schemat działalności

Miasto 

Leszno

MPWiK

Leszno

MZO Leszno

Enea Serwis

MPEC 

Leszno

Enea 

Innovation

OPERATOR SYSTEMU 

DYSTRYBUCYJNEGO

MEC Piła

koordynator



Członkowie Leszczyńskiego Klastra Energii

Miasto Leszno, z siedzibą w Lesznie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie

Enea Serwis sp. z o.o., z siedzibą w Gronówku

Enea Innovation sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie

Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o., z siedzibą w Pile
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Przepisy organizacyjne

1. Wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo

energetyczne, w ramach klastra energii jest realizowane w ramach koncesji wydanej dla

koordynatora klastra energii lub w ramach wpisu koordynatora klastra energii do rejestru,

o którym mowa w art. 7 lub art. 23 lub art. 34.

2. Do koordynatora klastra energii stosuje się przepis art. 9d ustawy – Prawo energetyczne

w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów

prawa energetycznego.

3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować

klaster energii, jest obowiązany do zawarcia z koordynatorem klastra energii umowy

o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne.

4. Obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców

i odbiorców energii będących członkami tego klastra.

5. Działalność klastra energii nie może obejmować połączeń z sąsiednimi krajami.

(Art. 38a. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
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Zakup energii w klastrze przez podmioty zobowiązane do 

stosowania Prawa Zamówień Publicznych

Przepisy PZP nie przewidują wyłączenia ich zastosowania do zamówień udzielanych w ramach

klastra energii.

Można byłoby natomiast zastanowić się nad możliwością zastosowania w analizowanym przypadku

art. 67 ust. 1 przedmiotowej ustawy (zacytowany poniżej). Wymagałoby to jednak dalszych

dokładnych analiz.

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna

z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę

z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

– jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;”

(art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
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Klaster zostaje zawiązany porozumieniem w celu wspólnego i skoordynowanego działania na rzecz:

• równoważenia podaży oraz zapotrzebowania na energię elektryczną,

• równoważenia podaży oraz zapotrzebowania na energię cieplną;

• podaży nowych produktów i usług w zakresie dostawy energii (np. chłód) lub paliw;

• rozwoju rozproszonych źródeł energii odnawialnej;

• poprawy bezpieczeństwa zasilania poprzez instalacje nowych źródeł OZE;

• racjonalizacji wykorzystania lokalnych zasobów energii, w tym energii z OZE;

• dostosowania źródeł energii do wymagań środowiskowych UE;

• uzyskania efektu ekonomicznego z wykorzystaniem źródeł OZE;

• wykorzystania lokalnych zasobów potencjalnych źródeł energii (np. biomasa, geotermia, energia wiatru, energia słońca, itp.);

• rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego;

• efektywności energetycznej;

• elektromobilności;

• innowacyjnych rozwiązań z zakresu: pozyskania energii ze źródeł odnawialnych i innych źródeł, zarządzania zasobami, organizacji,

sprzedaży, dostawy, itp.

(§ 1 ust. 2 Porozumienia o ustanowieniu klastra energii)
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Możliwe kierunki współpracy i rozwoju w ramach klastra



Kalendarium

• Od kwietnia 2017 r. – Współpraca z Samorządem na etapie koncepcyjnym i wykonawczym

• 15.05.2017 r. – List intencyjny dotyczący utworzenia Leszczyńskiego Klastra Energii „Nowa

Energia dla Leszna”

• 27.09.2017 r. – Podpisanie cywilnoprawnego porozumienia – zawiązanie Klastra w formie

organizacyjnej oraz listu intencyjnego pomiędzy Partnerami Klastra a Enea Operator,

dotyczącego dystrybucji energii elektrycznej

• 16.10.2017 r. – Zgłoszenie LKE do konkursu Ministerstwa Energii

• Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów

• Przyjęcie Regulaminu Klastra

• Możliwość rozszerzenia Klastra o inne podmioty – otwarta formuła Klastra
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Konkurs Ministra Energii – certyfikat „Pilotażowych Klastrów 

Energii”

• Zgłoszenia do 16.10.2017, wyniki do 31.01.2018,

• Ocena formalna i merytoryczna (komisja oceniająca, panel ekspertów),

• Certyfikat „Pilotażowego Klastra Energii”.
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Wybrane kryteria konkursowe

Formalne Merytoryczne

• Kompletność dokumentacji

• Spełnienie ustawowej definicji 

klastra

• Zgodność celów i zakresu 

funkcjonowania

• Określenie zapotrzebowania na 

energię i paliwo 
(min. 50% zapotrzebowania na ciepło albo 

min. 30% zapotrzebowania na energię 

elektryczną pokrywane przez uczestników)

• Zweryfikowanie i wykorzystanie 

lokalnych zasobów OZE

• Minimalny udział OZE: 15% lub 

20% z kogeneracji 
(dla docelowego kształtu klastra)

Na podstawie Regulaminu konkursu dla klastrów energii, Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej


