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Ogólnopolskie Porozumienie  
Klastrów Energii „KlasGrid” 

W dniu 20/10/2016 roku zostało zawarte OGOŁNOPOSKIE POROZUMINIE  
KLASTRÓW ENERGII „KlasGrid, jako powiąza ie kooperacyjne iezależ y h 

firm i producentów z sektora energetycznego/ OZE, inicjatyw klastrowych, 

przedsię iorstw prowadzą y h działal ość i owa yj ą, organizacji 

badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz sa orządów lokalnych z ałej 
Polski. Misją KlasGrid jest stworzenie warunków ekonomicznych, 

technologicznych i społe z y h do rozwoju wszelkich powiazań 

kooperacyjnych, spółdziel i energetycznych,  konsorcjów projektowych oraz 

innych form prawnych i organizacyjnych działają y h na rzecz energii 

rozproszonej , która w istotny sposób wpły ą na rozwój gospodarczy kraju 

poprzez realiza ję innowacyjnych wspólnych projektów a gażują y h 

producentów energii odnawialnej, firmy z sektora nowych technologii, ICT, 

jednostki naukowo badawcze, organizacje otoczenia innowacyjnego oraz 

władze sa orządowe.  

 



Fundacja StartUp Polish Energy 

Fundacja Startup Polish Energy powstała z inicjatywy Krajowych Klastrów 

Kluczowych Mazowieckiego Klastra ICT, Pomorskiego Klastra ICT „ I terizo ” 

oraz Wschodniego Klastra ICT. Celem Fundacji jest wspieraniu działań na 

rzecz budowy polskiego, innowacyjnego ekosystemu gospodarczego, 

wykorzystują ego pote jał firm, jednostek naukowo-badawczych, funduszy 

inwestycyjnych oraz administracji publicznej ze szczególnym podkreśle ie  

zagad ień doty zą y h efektyw ość i energetycznej i zrów oważo ego 

rozwoju. 



         Mazowiecki Klaster ICT 

 Mazowiecki Klaster ICT, przez 10 lat swojej aktyw oś i stworzył platfor ę 

współpra y dla ponad 300 firm, zatrud iają y h 300.000. pracowników, o łą z y h 

przychodach  około 20.000.000.000 zł oraz łą zą y  6 uczelni wyższy h i  jednostek 

naukowo badawczych  - Klaster ma status Krajowego Klastra Kluczowego. 

 Mazowiecki Klaster ICT  realizuje unikatowe przedsięwzię ia: 

 W roku 2014 powstała spółka joint venture AeroSpace Company Kommunar 

International sp. z o.o., założo a przez Mazowiecki Klaster ICT a Ukrainian 

State Space Agency, jed ą z ajwiększy i najbardziej doświad zo y agencji 

kosmicznych na świe ie. 

 Strategi z ą współpra ę z Ministerstwem Energii w dwóch obszarach: Klastry 

Energii – oraz budowa ekosystemu innowacyjnego w polskim sektorze 

energetycznym. 

 Projekt Ukrainian NEST Program: New Economy Sustainable Transformation 

oraz  projekt SMART & SECEURED Ukrainian Energy. 



Wschodni Klaster ICT 

Powstał dnia 1.06.2007r. w Lublinie z inicjatywy podmiotów z ajdują y h się na 

terenie województwa lubelskiego ają y h na uwadze potrze ę wzmocnienia 

pote jału konkurencyjnego, i owa yj oś i i współpra y przedsię iorstw, 
instytucji naukowych, sa orządów lokalnych i otoczenia biznesu.  

 
Prezydium Klastra: Robert Szlęzak, Krzysztof Peczka, Jerzy Korniluk. 
 

W skład Wschodniego Klastra ICT w hodzą: Przedsię iorstwa, Instytucje 

Otoczenia Biznesu oraz Instytucje Badawcze. Obecnie (2017-02-03) klaster 

skupia ok. 125 instytucji. Koordynatorem Klastra jest Wschodnia Agencja 

Rozwoju Sp. z o.o. z siedzi ą w Lublinie. 

 

W roku 2016 WKICT uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. 



Wschodni Klaster ICT 

słowa klu ze: 

1. Green Energy & Smart Grid (Klastry Energii, KlasGrid) 

2. Smart City and Mobility (między klastrowe CK-KKK) 

3. Professional Education Systems & eEducation (LCHE) 

4. Aerospace (między klastrowe CK-KKK -> Ukraina) 

5. INTERNACJONALIZACJA (Europa Wschodnia, COSME, POIR.2.3.3) 

6. Integracja KKK (Między Klastrowe Centra Kompetencji KKK) 
7. Kompetencje Klastrowe (KOZEUA, COSME, Krajowa Polityka 

Klastrowa – KKK, Regionalna Polityka Klastrowa - CLUSTERS3) 

8. Klastry Energii 

9. Centrum Kompetencji Wschodnich 

10. Creative Industry 

 

 

 

 



fotografia: http://www.thisistrue.com/blog-rural_electrification_meet_the_rural_internet.html 

Co to jest Klaster Energii ? 



„Zmiana ustawy o odnawialnych  
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”  

(476) z 22-go czerwca 2016 

Klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego ogą 

w hodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty 

badawcze lub jednostki sa orządu terytorialnego, doty zą e wytwarzania 

i rów oważe ia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu e ergią  

z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci 

dystrybucyjnej o apię iu znamionowym iższy  iż 110 kV, na obszarze 

działa ia tego klastra ieprzekra zają y  granic jednego powiatu,  

w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa orządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o sa orządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446); zło ków 

klastra energii reprezentuje koordynator, którym jest powoła a w tym celu 

spółdziel ia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu 

cywilnoprawnym dowolny zło ek klastra energii, zwany dalej 

„koordy atore  klastra e ergii”;”;  



1.   Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku 

2.   Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 

3.   Strategia - Polska 2020 

4.   Regionalne Strategie Innowacji 

5.   Ustawa Prawo Energetyczne 

6.   Ustawa o OZE 

7.   Umowa Partnerstwa 

8.   Ustawa o Samorządzie Terytorialnym 

9.   Prawo Spółdzielcze, Prawo o Stowarzyszeniach, … 

10. Regulacje dotyczące Klastrów 

11. … i wiele, wiele innych … 

Otoczenie prawne  
Klastrów Energii 



KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII 
W POLSCE 

Opracowanie, na zlecenie Skarbu Państwa – Ministra Energii, 

wykonało Konsorcjum w składzie:  
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów 

Ekonomicznych i Europejskich 

Atmoterm S.A. 

przy udziale 

Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej 

… preze towa y ateriał  
sta owi wstęp do koreferatu do … 



fotografia: http://www.thisistrue.com/blog-rural_electrification_meet_the_rural_internet.html 

Jakie cele i zadania ma Klaster Energii ? 



1. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego. 
2. Zmniejszenie energochłonności gospodarki. 
3. Realizacja celów na poziomie międzynarodowym dotyczących zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do 

atmosfery czy zwiększania udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. 

4. Uniezależnienie od zagranicznych dostaw paliw. 
5. Zwiększenie mocy zainstalowanej w KSE. 
6. Rozwój rozproszonych źródeł energii. 
7. Aktywizacja społeczna. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
8. Poprawa jakości zasilania. Poprawa parametrów pracy systemu elektroenergetycznego. 
9. Zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych. 
10. Uzyskanie określonego efektu ekonomicznego poprzez: tańsze zaopatrzenie w energię, droższą sprzedaż 

energii na rynku lokalnym, racjonalizacja zużycia energii. 
11. Perspektywa uniezależnienia się wytwórców energii od zewnętrznych dopłat. 
12. Przekształcanie odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego, w tym ochrona środowiska naturalnego 

poprzez np. utylizację szkodliwych odpadów. 
13. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię. 
14. Poprawa jakości powietrza np. poprzez zastąpienie indywidualnych kotłowni lokalną siecią ciepłowniczą. 

Zmniejszenie niskiej emisji. 

15. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego. 

16. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

17. Pobudzenie rozwoju gospodarczego poza terenami większych aglomeracji. 
18. Rozwój innowacyjności i wzrost kultury technicznej. 
19. Rozwój nowego modelu biznesowego. 

20. Poprawa innowacyjności gospodarki np. poprzez rozwój inteligentnych sieci. 
21. Poprawa konkurencyjności gospodarki. 
22. Pobudzenie rozwoju gospodarczego. 

Cele Klastra Energii wg. 
„KONCEPCJI 

FUNKCJONOWANIA 
KLASTRÓW ENERGII W 
POLSCE” KAPE 6  



PEP 
2030 

Poprawa 
efektywno ci 
energetycznej 

Ograniczenie 
oddziaływania 

 energetyki 
 na rodowisko 

Rozwój wykorzystania 
 odnawialnych 
źródeł energii,  
w tym biopaliw 

Rozwój 
konkurencyjnych 

 rynków 
paliw i energii 

Wzrost  
bezpiecze stwa 
dostaw paliw i 

energii 

RODOWISKO 

OZE DYWERSYFIKACJA 

BEZPIECZE STWO 

EFEKTYWNO Ć 

URYNKOWIENIE 

ROZWÓJ 
/ 

INNOWACJE 

Dywersyfikacja struktury  
wytwarzania energii  

elektrycznej 



  

Klastry Energii  
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przy uwzględ ie iu iejs owy h zaso ów i potrze .   
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Co najmniej 13 z 25 celów 

 Klastrów Energii wspiera 

Rozwój Smart Grid 



fotografia: http://www.thisistrue.com/blog-rural_electrification_meet_the_rural_internet.html 

Jaką strukturę a Klaster E ergii ? 



Struktura Klastra Energii wg. „KONCEPCJI 
FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W 

POLSCE” KAPE 6  
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fotografia: http://www.thisistrue.com/blog-rural_electrification_meet_the_rural_internet.html 

Czy  zaj uje się Klaster E ergii ? 



Zakres funkcjonowania Klastra Energii wg.  
„KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE” KAPE 6  

1 Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwa konwencjonalne  

(np. kogeneracja) 

2 Wytwarzanie energii elektrycznej z róż y h źródeł energii odnawialnej 

3 Wytwarzanie energii cieplnej w oparciu o źródła konwencjonalne 

4 Wytwarzanie energii cieplnej w odnawialnych źródła h energii 

5 Wytwarzanie paliw gazowych 

6 Dystrybucja energii elektrycznej w ramach włas ego systemu dystrybucji 

7 Dystrybucja energii cieplnej 

8 Dystrybucja paliw gazowych 

9 Sprzedaż energii lub paliw gazowych odbiorcom koń owy  z uwzględ ie ie  

odpowiednio o iżo y h stawek sieciowych 

10 Wytwarzanie i dystrybucja lub sprzedaż hłodu 

11 Magazynowanie energii lub jej oś ików 



„generyczna” definicja  
usługi / produktu klastra energii 
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Potencjalne kategorie  
usług klastra energii 

5 x 5 x 5 = 125 kategorii 
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5 x 5 x 5 = 125 kategorii 
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1. Eksploatacja źródeł produkujących energię cieplną 

2. Zarządzanie konsumpcją energii elektrycznej 

3. Usługi dodatkowe dla inwestycji obszarze en. el. 

Potencjalne kategorie  
usług klastra energii 

5 x 5 x 5 = 125 kategorii 

 



Przykłady Usług Klastra Energii (cz.1) 

1. Wytwarzanie energii elektrycznej czynnej 

2. Wytwarzanie energii elektrycznej biernej 

3. Wytwarzanie ciepła systemowego (CO, CWU) 
4. Wytwarzanie chłodu 

5. Bilansowanie energii elektrycznej - moc czynna 

6. Bilansowanie energii elektrycznej - moc bierna (indukcyjna i pojemnościowa) 
7. Chwilowa rezygnacja z mocy zamówionej - Negawaty 

8. Akumulacja energii elektrycznej 

9. Akumulacja energii cieplnej 

10. Akumulacja chłodu 

11. Dystrybucja energii elektrycznej 

12. Dystrybucja energii cieplnej 

13. Dystrybucja chłodu 

14. Sprzedaż energii elektrycznej 
15. Sprzedaż energii cieplnej 
16. Sprzedaż chłodu 

 



17. Konwersja energii 

18. Absorpcja CO2 

19. Dostawa paliw (płynnych, gazowych, stałych, OZE-biomasy) 

20. Konwersja/produkcja paliw (np. RDF, procesy uwęglania) 
21. Help-desk informacyjny (informacje o usługach i technologiach 

energetycznych) 

22. Help-desk techniczny (elektryk-monter urządzeń i instalacji) 
23. Wsparcie w procesie stawania się prosumentem energii 
24. Planowanie strategiczne (plany gospodarki niskoemisyjnej, plany zaopatrzenia 

w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe) 
25. Planowanie operacyjne (np. przebieg linii energetycznych w gminie) 

26. Rozwiązania ICT dla producenta energii 
27. Rozwiązania ICT dla konsumenta/prosumenta energii 
28. Rozwiązania ICT dla klastra 

29. Szkolenia z obszaru energetyki 

30. Audyty energetyczne 

 

 

Przykłady Usług Klastra Energii (cz.2) 



Przykłady Usług Klastra Energii (cz.3) 

31. Bezpieczeństwo energetyczne fizyczne (ochrona sieci i urządzeń) 
32. Bezpieczeństwo energetyczne informacyjne (bezpieczne serwerownie, transfer 

danych, zbieranie pomiarów) 

33. Bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie ciągłości dostaw energii 
34. Transport elektryczny (publiczny - zbiorowy, publiczny - indywidualny) 

35. Publiczne stacje ładowania pojazdów 

36. Monitoring jakości energii 
37. Poprawa jakości energii 
38. Usługi finansowe związane z inwestowaniem w instalacje energetyczne 

39. Monitoring jakości powietrza 

40. Produkcja metanu z biogazowni 

41. Produkcja substratów dla źródeł wytwórczych (biomasa, wsad do biogazowni). 
42. Prowadzenie badań i rozwoju w obszarze „energia” 

 

 



Proces budowy klastra 

1. Inicjacja  

(wstępna identyfikacja celów, usług, partnerów, wybór 
struktury KE) 

2. Przygotowanie Studium Celowości 
3. Organizacja – faza1 / Budowa Klastra Energii 

(uzupełnienie partnerów, podział ról i zadań, formalne 
zawiązanie klastra, wstępny budżet) 

4. Identyfikacja bazowych usług i tworzenie strategii LKE 

(Strategia, Studium Wykonalności) 
5. Organizacja – faza 2 (koncesje, zakup usług, inwestycje) 
6. Uruchomienie Usług KE / Eksploatacja 

 

 

 



Technologie / Narzędzia (SI) 

1. ERP (enterprise resource planning) 

2. BI (business intelligence) 

 

3. CRM (customer relationship management) + Help Desk  

4. Portal / media społecznościowe 

 

5. Billing + DTS (dynamic tariffed system) 

6. VPP (virtual power plant) 

7. VAMS (value added management system) 

 

8. NMS (network management system) 

9. AMI (advanced metering infrastructure) 

 

10. DRP (disaster recovery planning) / Ethic module 



Dziękuję za uwagę 

facebook.com/robert.szlezak 

robert@szlezak.pl 

Lokal e Klastry E ergii i spółdziel ie e ergety z e jako ele e t udowy S art Grid  
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