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Streszczenie: Obowiązujące przepisy prawne dopuszczają 

tworzenie klastrów składających się z odbiorców i wytwórców 

energii. Istota ich działania polega na wzajemnym równoważeniu 

zapotrzebowania odbiorców z generacją w klastrze. Koncepcja ta 

z zasady ma stwarzać bodźce inwestycyjne, gwarantując z jednej 

strony odpowiednio wysoki poziom cen zakupu energii od 

wytwórców, a z drugiej strony niższe niż poza klastrem koszty 

zakupu i dostawy energii ponoszone przez odbiorców. Artykuł 

opisuje wybrane scenariusze klasteryzacji i wskazuje na szanse 

i bariery rozwoju tej koncepcji promocji energetyki rozproszonej 

w wymiarze lokalnym. 

 

Słowa kluczowe: klastry energii, optymalizacja, inwestycje, 

odnawialne źródła energii. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Polityka wspólnotowa w zakresie tworzenia, rozwoju 

i docelowego kształtu europejskiego rynku energii, implikuje 

konieczność długofalowego dostosowywania się struktur 

rynków lokalnych, w tym także rynku w Polsce. Przejawia się 

to zarówno w konieczności kontynuacji prowadzenia 

procesów liberalizacyjnych, dostosowania procedur 

regulacyjnych, jak również do poszukiwania optymalnej 

struktury wytwarzania w kontekście ograniczeń 

wynikających z obranych kierunków polityki klimatycznej. 

Z tej perspektywy szczególnie istotne wydaje się stworzenie 

mechanizmów pozwalających na rozwój energetyki 

w wymiarze lokalnym i regionalnym. Realizacji tego 

oczekiwania sprzyja koncepcja klasteryzacji, wpisująca się 

w światowy trend wsparcia generacji rozproszonej zarówno 

bazującej na źródłach odnawialnych, jak i wykorzystujących 

kogenerację oraz implikujących efektywność kosztową 

widzianą przez pryzmat odbiorców. 

 

2. KLASTRY ENERGII 

 

Funkcjonowanie struktur klastrowych w polskiej 

gospodarce ma już swoją historię, która zmaterializowała się 

głównie w obszarach innowacyjnych, ekologicznych 

i logistycznych. Aktualnie promowane podejście rozszerza tą 

perspektywę o możliwość tworzenia dedykowanych klastrów 

energii. 

Klaster zdefiniowany został w ustawie o OZE […], jako 

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 

bądź z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci 

dystrybucyjnej, odpowiednio w granicach jednej gminy albo 

powiatu. Definicja ta wskazuje na celowo-podmiotowe 

działanie skupiające się głównie na potrzebie lokalnego 

równoważenia podaży i popytu energii elektrycznej. Ta 

nadrzędna i ogólnie sformułowana idea implikuje szereg 

celów pośrednich istotnych zarówno z perspektywy 

partykularnych interesów uczestników klastra, jak również 

szerokiego ujęcia regionalnego i krajowego.  

Klasteryzacja w uproszczeniu sprowadzać się zatem 

będzie do stworzenia ram i mechanizmów funkcjonowania 

oraz skonstruowania bodźców i zachęt do zawierania 

stosownych umów między odbiorcami, wytwórcami 

i koordynatorem klastra. Realizowane będą przez to cele na 

poziomie indywidualnym, głównie w zakresie oddziaływania 

finansowego dzięki uzyskaniu przez wytwórców w ramach 

klastra wyższych cen sprzedaży energii i jednocześnie 

tańszego pokrycia zapotrzebowania odbiorców, co 

zilustrowano na rysunku 1. 

 

 
 

Rys.1. Efekt ekonomiczny dla członków klastra 

 

W zakresie pozostałych czynników na tym poziomie, nie 

bez znaczenia pozostaje wpływ na poprawę lokalnego 

wymiaru bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjność, 

rozwój energetyki rozproszonej wpływający np. na 

ograniczenie niskiej emisji, a także implikacje na kwestie 

społeczne. Patrząc przez pryzmat regionalny i krajowy, 

klasteryzacja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa 

energetycznego, szczególnie istotnego na obszarach 

o mniejszej intensyfikacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 

[1]. Ponadto wpłynie na realizację celu indykatywnego 

w zakresie udziału produkcji energii ze źródeł OZE 

w ogólnym bilansie produkcji.  

Szczególnie istotne, bo stanowiące fundament tej 

koncepcji stają się dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy 

właściwego doboru uczestników klastra, który powinien być 

przeprowadzony w sposób optymalny z uwagi na kryterium 

dopasowania profilowego zapotrzebowania na energię 

i możliwości jego pokrycia przez generację w klastrze. Druga 

kwestia skupia się na zaprojektowaniu bodźców 

ekonomicznych i zachęt do przystąpienia przez wytwórców 
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i odbiorców do struktur klastrowych. Oba te elementy 

wymagają przeprowadzenia dokładniejszych analiz 

szczególnie w zakresie założeń i identyfikacji ewentualnych 

barier dla rozwoju idei klasteryzacji. 

 

3. UCZESTNICY KLASTRA 

 

Ustawodawca w zaprojektowanym mechanizmie 

szczególną rolę powierza koordynatorowi klastra. W zakresie 

jego głównych kompetencji znajduje się bowiem obrót 

energią elektryczną i zapewnienie jej dystrybucji, a także 

stworzenie mechanizmów rozliczeniowych i prowadzenie 

rozliczeń w klastrze. Mechanizmy te powinny z kolei 

gwarantować trwałą efektywność ekonomiczną jego 

uczestnikom i stwarzać bodźce inwestycyjne. Koordynator 

mając na względzie aspekty ekonomiczne powinien 

minimalizować fizyczną i handlową wymianę energii 

z otoczeniem klastra i unikać tym samym kosztów 

bilansowania. Tak postawiony cel implikuje konieczność 

doboru uczestników w oparciu m.in. o kryteria profilowe, 

stabilnościowe i regulacyjne [2,3]. Źródła rozproszone, w tym 

te głównie bazujące na energii odnawialnej cechują się często 

niestabilnym (np. źródła fotowoltaiczne), sezonowym (np. 

małe elektrownie wodne), a momentami wręcz 

stochastycznym (np. elektrownie wiatrowe) profilem 

wytwarzania. W ramach klastra powinna natomiast być 

zagwarantowana stabilna generacja, którą można uzyskać np. 

z elektrowni biogazowych, lub przez odpowiedni dobór 

źródeł bazujących na pozostałych rodzajach energii.  

Dodatkowo możliwe staje się stworzenie i wykorzystanie 

potencjału regulacyjnego w klastrze (np. energia pochodząca 

z akumulacji wody w elektrowniach wodnych). 

Oprócz aspektów technicznych istotny jest także model 

finansowy funkcjonowania źródeł wytwórczych, który 

wynika z obowiązujących regulacji prawnych. Przychody 

w źródłach wytwórczych mogą pochodzić alternatywnie 

z mechanizmu bazującego na sprzedaży energii elektrycznej 

i praw majątkowych, lub wprowadzonego ustawą o OZE [4] 

mechanizmu aukcyjnego.  

Na chwilę obecną wyróżnić można pięć podstawowych 

scenariuszy aktywności rynkowej źródeł rozproszonych 

odnawialnych i kogeneracyjnych: (i) źródło istniejące 

i finansowane poza mechanizmem aukcyjnym, (ii) źródło 

istniejące i finansowane w ramach mechanizmu aukcyjnego, 

(iii) źródło nowobudowane i finansowane poza 

mechanizmem aukcyjnym, (iv) źródło nowobudowane 

i finansowane w ramach mechanizmu aukcyjnego, (v) źródło 

zmodernizowane i finansowane w ramach mechanizmu 

aukcyjnego. Identyfikacja ta jest istotna z perspektywy 

konstrukcji mechanizmu rozliczeniowego w klastrze.  

Z perspektywy koordynatora klastra szczególnie istotne 

staje się skonstruowanie mechanizmu gwarantującego takie 

poziomy cen dla uczestników klastra, które pokrywałyby 

koszty własne funkcjonowania koordynatora i dodatkowo 

stwarzałyby dostateczne zachęty agregowanym uczestnikom. 

Równowagę przychodowo-kosztową w klastrze można 

zilustrować równaniami (1)-(9). 

 

𝑃𝑊𝐾 − 𝐾𝐾𝑊 = 𝐾𝑂𝐾 + 𝐾𝐾𝑂 

 

gdzie: PWK – przychód wytwórcy w klastrze, KKW – część 

kosztów za koordynację w klastrze transponowana na 

wytwórcę, KOK – koszt ponoszony przez odbiorcę 

w klastrze, KKO – część kosztów za koordynację 

w klastrze transponowana na odbiorcę. 

𝑃𝑊𝐾 = 𝑃𝑊 + ∆𝑊𝐾  
 

gdzie: PWK – przychód wytwórcy w klastrze, PW – 

przychód wytwórcy poza klastrem, WK – zachęta do 

uczestnictwa wytwórcy w klastrze. 

 

𝑃𝑊 = 𝑃𝑊𝐶   𝑙𝑢𝑏 𝑃𝑊𝐴  𝑙𝑢𝑏 𝑃𝑊𝑅 
 

gdzie: PW – przychód wytwórcy poza klastrem, PWC – 

przychód wytwórcy poza klastrem obowiązujący 

w systemie certyfikacji, PWA - przychód wytwórcy 

poza klastrem obowiązujący w systemie aukcyjnym, 

PWR - przychód nowobudowanego wytwórcy poza 

klastrem bez zewnętrznych systemów wsparcia. 

 

𝑃𝑊𝐶 = 𝑃𝐸𝐶 + 𝑃𝑃𝑀 

 

gdzie: PWC – przychód wytwórcy poza klastrem obowiązujący 

w systemie certyfikacji, PEC – przychód wytwórcy ze 

sprzedaży energii elektrycznej, PPM – przychód 

wytwórcy ze sprzedaży praw majątkowych. 

 

𝑃𝑊𝐴 = 𝑃𝐸𝐴 + 𝑃𝑃𝑃 
 

gdzie: PWA - przychód wytwórcy poza klastrem obowiązujący 

w systemie aukcyjnym, PEA – przychód wytwórcy ze 

sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym, 

PPP – przychód z pomocy publicznej. 

 

𝑃𝑊𝑅 = 𝑃𝐸𝑅  

 

gdzie: PWR – przychód nowobudowanego wytwórcy poza 

klastrem bez zewnętrznych systemów wsparcia, PER – 

przychód wytwórcy ze sprzedaży energii elektrycznej 

po cenach rynkowych. 

 

𝐾𝑂𝐾 = 𝐾𝑂 − ∆𝑂𝐾  

𝐾𝑂𝐾 = 𝐾𝐸𝐾 − 𝐾𝐷𝐾  
 

gdzie: KOK – koszt ponoszony przez odbiorcę w klastrze, KO 

– koszt ponoszony przez odbiorcę poza klastrem, OK 

– zachęta do uczestnictwa odbiorcy w klastrze, KEK – 

koszt zakupu energii elektrycznej w klastrze, KDK – 

koszt dystrybucji energii elektrycznej w klastrze. 

 

𝐾𝑂 = 𝐾𝐸 + 𝐾𝐷 

 

gdzie: KO – koszt ponoszony przez odbiorcę poza klastrem, 

KE – koszt zakupu energii elektrycznej, KD – koszt 

dystrybucji energii elektrycznej. 

 

𝐾𝐾𝑊 = 𝛼𝐾𝐾 = 𝛼(𝐾𝐹 + 𝐾𝐵 − 𝑃𝐵) 

𝐾𝐾𝑂 = (1 − 𝛼)𝐾𝐾 = (1 − 𝛼)(𝐾𝐹 + 𝐾𝐵 − 𝑃𝐵) 

 

gdzie: KKW – część kosztów za koordynację w klastrze 

transponowana na wytwórcę, KKO – część kosztów za 

koordynację w klastrze transponowana na odbiorcę, 

α – współczynnik podziału kosztów, KF – koszt 

funkcjonowania koordynatora, KB – koszt 

bilansowania klastra, PB – przychód z bilansowania 

klastra. 

Równanie (1) implikuje konieczność przeprowadzenia 

scenariuszowej analizy uzależnionej od modelu finansowania 

źródeł wytwórczych. Pierwszy scenariusz zakłada 

zagregowanie w klastrze źródeł wytwórczych rozliczających 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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się w systemie certyfikacji, tj. pozyskujących strumień 

przychodów np. ze sprzedaży energii elektrycznej po cenie 

rynku konkurencyjnego powiększonej o sprzedaż praw 

majątkowych, co syntetycznie przedstawiono w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dane rynkowe za III kwartał 2016 r. [5,6] 

 
 CRK OZEX RAZEM 

Rozliczenie produkcji 

w OZE [zł/MWh] 
171,52 49,12 220,64 

 

Alternatywny model rozliczania wytwórców, bazujący na 

systemie aukcyjnym implementowano w ramach ustawy 

o OZE. W art. 73 ust 3a ustawy wprowadzono kategoryzację 

aukcji uwzględniającą rodzaj instalacji odnawialnego źródła 

energii. W ramach tego katalogu w pkt 4) pojawia się aukcja 

na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

OZE przez członków klastra energii. 

W dniu 30.11.2016 r. ogłoszone zostały cztery aukcje 

zwykłe: 

a) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

b) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, 

c) dla instalacji nowych (fotowoltaika, energetyka 

wiatrowa, źródła w klastrach, źródła w spółdzielniach 

energetycznych, niektóre elektrownie wodne) o mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

d) dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających 

kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej 

elektrycznej - powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz 

o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (niektóre 

elektrownie wodne). 

Ceny zaoferowane przez uczestników ograniczone były 

zróżnicowanym i zależnym od technologii wytwarzania 

poziomem cen referencyjnych pomniejszonym o wartości 

uzyskanej pomocy publicznej. W dniu 03.01.2017 r. miała 

miejsce publikacja wyników aukcji, które zilustrowane 

zostały w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Wybrane ceny referencyjne dla nowych i istniejących 

instalacji OZE wraz z cenami z aukcji [7,8,9] 

 

Rodzaj instalacji 

Cena 

referencyjna 

[zł/MWh] 

Cena z aukcji 

[zł/MWh] 

min max 

Biogaz rolniczy- do 1MW 550,00 502,23 504,57 

Wiatr – do 1 MW 300,00 252,50 408,80 

Hydroenergia – do 1MW 470,00 30,00 468,00 

Fotowoltaika – do 1MW 465,00 252,50 408,80 

 

Analizując uzyskane wyniki należy rozważyć, czy scenariusz 

gwarantujący źródłom fotowoltaicznym i wiatrowym 

zagregowanym w ramach klastra cenę sprzedaży energii na 

poziomie wahającym się między 252,50-408,80 zł/MWh, jest 

możliwy do realizacji. Innymi słowy, czy jest możliwe 

skonstruowanie mechanizmu rozliczeniowego 

gwarantującego co najmniej taki poziom cen źródłom 

wytwórczym i jednocześnie opłacalność zakupu tej energii 

przez odbiorców w klastrze? 

Z tej perspektywy istotne staje się przeprowadzenie 

analizy popytowej. Z uwagi na ograniczenia formalne 

wskazujące, że klaster może być zbudowany wyłącznie 

w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 

niższym niż 110 kV, dobór odbiorców do klastra napotyka na 

istotne ograniczenia i sprowadza się do uwzględnienia 

jedynie odbiorców zasilanych z poziomu niskiego i średniego 

napięcia. Średnie ceny sprzedaży dla tej grupy odbiorców 

przedstawione zostały w tablicy 3.  

 
Tablica 3. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej [10] 

 

 

Umowy 

kompleksowe 

(energia 

elektryczna + 

dystrybucja) 

Energia 

elektryczna 
Dystrybucja 

Odbiorca na SN 346,40 225,10 121,30 

Odbiorca na nn 528,10 268,80 259,30 

- gosp. domowe 504,40 262,80 241,60 

 

Warto zwrócić uwagę na występowanie istotnych różnic 

w poziomach cen dla obu grup odbiorców, co sprawia, że 

zakup energii w ramach klastra z uwzględnieniem 

dodatkowych ograniczeń w postaci zachęt dla wytwórców 

i odbiorców oraz kosztów koordynacji, może skutkować 

brakiem opłacalności konstruowania klastra w oparciu o tak 

dobrane założenia. Schemat relacji zakupowo/sprzedażowych 

między uczestnikami klastra zilustrowano na rysunku 2. 

 

 
 

Rys.2. Relacje sprzedażowe energii elektrycznej w klastrze 
 

Kluczową kwestią staje się w tym momencie właściwa 

parametryzacja przez koordynatora klastra zmiennych 

w mechanizmie rozliczeniowym. W celu ilustracji 

przykładowego doboru parametrów przeanalizowano trzy 

scenariusze, w których następuje pasmowy zakup/sprzedaż 

energii na poziomie 5MWh. W scenariuszu a) po stronie 

wytwórczej założono brak zachęty dla wytwórcy i brak 

kosztów koordynacji, a po stronie odbiorcy zachętę w postaci 

10% obniżki cen kupowanej energii (22,51-26,88 zł/MWh) 

oraz koszty koordynacji gwarantujące pokrycie kosztów 

w wysokości 1 mln zł/rok. W scenariuszu b) po stronie 

wytwórczej założono brak zachęty dla wytwórcy i brak 

kosztów koordynacji, a po stronie odbiorcy zachętę w postaci 

5% obniżki cen kupowanej energii (11,26-13,44 zł/MWh) 

oraz koszty koordynacji gwarantujące pokrycie kosztów 

w wysokości 0,5 mln zł/rok. W scenariuszu c) po stronie 
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wytwórczej założono brak zachęty dla wytwórcy i brak 

kosztów koordynacji, a po stronie odbiorcy zachętę w postaci 

5% obniżki cen kupowanej energii (11,26-13,44 zł/MWh) 

oraz koszty koordynacji gwarantujące pokrycie kosztów 

w wysokości 0,2 mln zł/rok. 

Uzyskane wyniki, zilustrowane na rysunku 3 wskazują na 

następujące wnioski: 

a) w każdym scenariuszu występuje brak opłacalności 

sprzedaży energii do odbiorcy SN, 

b) w każdym scenariuszu cena sprzedaży energii 

odbiorcy nn i SN jest istotnie niższa niż uzyskane 

podczas aukcji ceny sprzedaży energii przez 

wytwórcę. 

 

 
 

Rys.3. Wyniki symulacji scenariuszy rozliczeniowych 
 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Celem artykułu było przeprowadzenie analizy założeń 

funkcjonowania klastrów energii w kontekście możliwych do 

uzyskania przez jego członków efektów ekonomicznych. 

Przeprowadzone analizy wskazują na potrzebę i konieczność 

tworzenia zachęt dla uczestników klastra, które wymagają 

właściwej parametryzacji w mechanizmie rozliczeniowym 

tworzonym i nadzorowanym przez koordynatora. W artykule 

przeanalizowane zostały wybrane scenariusze założeń, 

bazujące na rynkowych, rzeczywistych poziomach cen 

generacji oraz cen zakupu energii przez odbiorców. Wskazują 

one jednoznacznie, że budowanie mechanizmu 

rozliczeniowego w klastrze wyłącznie na uzmiennieniu cen za 

energię elektryczną jest niewystarczające. Występują bowiem 

sytuacje, w których zagwarantowana źródłom OZE cena 

sprzedaży energii jest istotnie wyższa od cen, po których 

zakupu dokonują odbiorcy. Uwzględnienie kosztów zachęt i 

pokrycia kosztów własnych funkcjonowania koordynatora 

dodatkowo pogłębia tą różnicę. Zasadna zatem staje się 

dodatkowo zmiana mechanizmu rozliczeniowego dystrybucji 

energii. Zmiana ta powinna iść w kierunku odzwierciedlenia 

lokalnego łańcucha kosztów dostaw energii i odejścia od 

uśrednień stosowanych w ramach danych grup taryfowych. 

Urealnienie kosztów i przypisanie ich bezpośrednio 

uczestnikom klastra powinno skutkować obniżeniem kosztów 

dystrybucji i zwiększeniem atrakcyjności ekonomicznej 

klasteryzacji. W ocenie autora powinien to być element 

dalszych pogłębionych analiz, także przy przygotowywaniu 

założeń i wytycznych uszczegóławiających zapisy ustawowe 

w zakresie klasteryzacji. 
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ASSUMPTIONS OF THE FUNCTIONING OF ENERGY CLUSTERS 
 

Summary: The current regulations allow creating energy clusters consisting of consumers and energy suppliers. The 

key role of energy clusters is to balance customer demand with energy generation within the cluster. The purpose of this idea 

is to create investment incentives, ensuring, on the one hand, a sufficiently high level of purchase energy prices from producers 

and, on the other hand, lower cost of purchase and delivery of energy than it can be achieved outside the cluster The paper 

describes the selected scenarios of clusters formation and indicates the opportunities and barriers regarding development of the 

concept of distributed energy at the local level. 
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