Dzień dobry, wraz z Asią reprezentujemy Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

jest to jedna z wiodących polskich organizacji pozarządowych skupiających swoje działania na
kwestiach klimatu i rozwiązań transformacji energetycznej, w tym energetyki obywatelskiej. To
właśnie w ramach działań PZS powstał ruch społeczny "Więcej niż Energia, a teraz aktywnie
dbamy o jego rozwój.
Ruch „Więcej niż energia” łączy osoby prywatne, instytucje, organizacje pozarządowe i
samorządy, przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju
energetyki rozproszonej opartej o OZE. Członkiem ruchu jest również samorząd m. st.
Warszawa.
(Jako ruch postulujemy stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób prywatnych i
instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz w
działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Ruch apeluje również o
potraktowanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych jako priorytetu dla
krajowych programów inwestycyjnych i pomocowych.)
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Ale czym tak właściwie jest energetyka obywatelska?
Każdy z nas na co dzień korzysta z energii. Obecnie większość osób
pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej
przez koncerny energetyczne.
Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. Wszyscy
użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia,
mogliby brać udział w produkcji energii odnawialnej, jej przesyle, efektywnie
zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski.
Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw
spoza sektora energetycznego
to właśnie energetyka obywatelska.
• Na rozwoju energetyki obywatelskiej korzystają wszyscy, a producentami
energii stają się m.in. szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola czy
schroniska dla zwierząt.
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Z grubsza, istnieją 3 metody zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym takiego miasta jak
Warszawa.
1.

Poprzez rozwój Liczby prosumentów małych, inaczej indywidualnych – czyli właścicieli domów
jednorodzinnych, głównie na przedmieściach Warszawy. Mają oni już wsparcie w postaci rządowych
programów „Mój Prąd” i ulgi podatkowej – co sprawia, że ten segment rozwija się lawinowo

2.

Poprzez rozwój liczby Prosumentów dużych – choć formalnie też indywidualnych. Są to wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe. Mogą one instalować OZE, ale wykorzystywać wyprodukowaną
energię tylko na potrzeby części wspólnych – co oznacza obniżenie wspólnych kosztów takich jak
oświetlenie klatek, windy, bramy, pompy, domofony, monitoring  a finalnie czynszów.

3.

Poprzez rozwój Wspólnot energetycznych (kooperatyw) – To jest właśnie ta nowość, która
dookoła nas działa od dawna (mapka) jednak w Polsce ze względu na obecnie istniejące przepisy
jest plaża, którą właśnie nadszedł czas zapełnić.
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Określenie spółdzielnia energetyczna odnosi się do modelu organizacyjno-biznesowego, w którym to obywatele przejmują kontrolę
nad procesem produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.
Zwykle są to lokalne inicjatywy nastawione na zapewnienie swoim członkom następujących korzyści:
1.społecznych, do których zalicza się samowystarczalność i bezpieczeństwo energetyczne, a także integracja społeczności lokalnej
wokół wspólnie realizowanego projektu,
2.środowiskowych polegających na redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawie jakości powietrza,
3.ekonomicznych oznaczających rozwój gospodarczy regionu, powstanie nowych, lokalnych miejsc pracy, czy niższe koszty
pozyskiwanej energii dzięki jej lokalnej produkcji. Istnieje również możliwość wygenerowania przez spółdzielnię zysku np. poprzez
sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii.
Istnieje także kilka reguł, według których funkcjonuje większość europejskich spółdzielni. Najważniejsze z nich to:
otwarte i dobrowolne uczestnictwo - każdy, czy to osoba fizyczna czy prawna (np. małe i średnie przedsiębiorstwa, władze lokalne,
organizacje społeczne), może przystąpić do spółdzielni, o ile zgodzi się przyjąć na siebie obowiązki wynikające z członkostwa.
W większości przypadków głównym wymogiem jest kupno udziałów, co czyni członka współwłaścicielem lokalnych projektów OZE i
efektywności energetycznej oraz uprawnia do czerpania związanych z tym korzyści. Ze względu na swój prospołeczny charakter
spółdzielnie są otwarte także dla osób zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym i pozwalają im na korzystanie z tańszej energii,
nawet jeśli nie są one inwestorami. Zasada dobrowolności odnosi się do swobodnej możliwości opuszczenia wspólnoty
energetycznej.
demokratyczne zarządzanie - oparte jest na równym dla wszystkich prawie do podejmowania decyzji. Zasada jest prosta: jeden
członek równa się jeden głos. Decyzje dotyczą zwykle kierunków rozwoju spółdzielni, realizacji nowych inwestycji czy ustalenia ceny
sprzedaży wyprodukowanej przez spółdzielnię energii.
autonomia i niezależność - oznacza, że wspólnota może być kontrolowana jedynie przez swoich własnych członków i
udziałowców (niezależnie od wysokości ich wkładu finansowego w inwestycje). Zewnętrzne podmioty, nawet jeśli tworzą ze
spółdzielnią partnerstwo i uczestniczą w inwestycjach nie mogą ograniczać niezależności decyzyjnej spółdzielni.
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Ale udziałowcem takiej spółdzielni, jak pokazują doświadczenia z całej
Europy, może być również miasto, które swoim udziałem może
skutecznie wspierać mieszkańców.
Świetnym przykładem jest tu Plymouth Energy Community, które
powstało dzięki Radzie Miasta Plymouth.
Ta wsparła założenie stowarzyszenia pożytku publicznego i pomogła w
rekrutacji pierwszych 100 członków założycieli.
Początkowym celem powstania organizacji było oferowanie porad
energetycznych i opracowywanie rozwiązań poprawiających
efektywność energetyczną gospodarstw domowych. Miasto przyznało
pożyczkę na rozpoczęcie działalności i pomogło opracować biznesplan.
Następnie w 2013 roku uruchomiono spółdzielnię, a miasto przekazało pełną
kontrolę nad nią zarządowi wolontariuszy z lokalnej społeczności. W 2014
zaoferowano mieszkańcom miasta możliwość kupna udziałów w
spółdzielni zbierając tym samym początkowy kapitał, oprócz tego miasto
zaproponowało pożyczki pomostowe na powstanie kolejnych instalacji.
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Jednak Krajowa ustawa o OZE bardzo zawęża definicję i zakres
funkcjonowania potencjalnych spółdzielni energetycznych oraz nie
przewiduje żadnych mechanizmów dofinansowania, uniemożliwiając
powstawanie tego typu inicjatyw.
Polacy w różny sposób próbują już teraz obchodzić te trudności. Inicjatywy
społeczności energetycznych pojawiły się do tej pory w Krakowie, Poznaniu,
Wrocławiu, czy Szczecinie. Ze względu na niesprzyjające przepisy prawne, nie
zawsze jednak historie te kończyły się sukcesem.
Jednak od połowy przyszłego roku, w Polsce, ma zostać wdrożona europejska
dyrektywa RED II. Przewiduje ona zapewnienie wszelkich
możliwych ułatwień sprzyjających powstawaniu i
funkcjonowaniu społeczności energetycznych w krajach UE.
Wedle jej założeń społeczności energetyczne nie powinny podlegać żadnym
nieuzasadnionym lub dyskryminacyjnym warunkom lub procedurom, które
mają miejsce obecnie.
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W krajach, w których istnieje dobra współpraca między władzami
wszystkich szczebli i grupami obywateli, chcącymi uczestniczyć w
transformacji energetycznej, spółdzielnie energetyczne rozwijają się dużo
szybciej.
Zwłaszcza samorządy regionalne i lokalne powinny docenić rolę, jaką te
podmioty mogą odegrać dla lokalnego zrównoważonego rozwoju i podjąć
działania wspierające swych obywateli w inicjowaniu, tworzeniu i rozwijaniu
obywatelskich spółdzielni energetycznych.
Zatem teraz przedstawię nasze Rekomendacje odnoszące się do
możliwych działań m. st. Warszawy, które pozwoliłem sobie podzielić na
trzy bloki.
Co ważne, część rekomendacji odnosi się do przygotowania infrastruktury pod
warunki legislacyjne, mające zmienić się w drugiej połowie 2021. I na które
powinniśmy być już wtedy przygotowani.
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W zakresie zwiększania świadomości społecznej, samorząd m. st. Warszawy może,
a nawet powinien
informować o korzyściach, jakie płyną z kolektywnego wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych, podkreślając nie tylko walory ekologiczne i ekonomiczne tego
rozwiązania, ale także wskazując możliwe do rozwiązania problemy społeczne,

przeprowadzić analizę lokalnego potencjału wytwarzania energii OZE
uwzględniającą też mapę interesariuszy posiadających kwalifikacje przydatne w
procesie tworzenia obywatelskich spółdzielni energetycznych.
wyznaczyć infrastrukturę publiczną, zwłaszcza dachy budynków użyteczności
publicznej, dostępne do realizacji spółdzielczych inwestycji OZE.
upoważnić swoje agencje energetyczne lub inne podmioty o podobnych
kompetencjach do stworzenia platformy komunikacyjnej dedykowanej
obywatelom chcącym zaangażować się w projekty związane z produkcją z OZE,
Zainicjować lub/i wesprzeć pierwsze modelowe i demonstracyjne przedsięwzięcie
tego typu
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Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, miasto powinno przygotować się na
zagwarantowanie spółdzielniom energetycznym dostępu do dotacji lub
niskooprocentowanych pożyczek, umożliwiających dostęp do usług doradczych
oraz wykonanie studiów wykonalności projektów. Takie wsparcie można ustanowić
np. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

do wspierania rozwoju spółdzielni energetycznych możliwym jest wykorzystanie
procesu zamówień publicznych. W ogłaszanych przetargach można zastosować
wymóg dotyczący minimalnego udziału społecznego w realizowanym projekcie bądź
dostarczanej usłudze. Miasto może także preferować kontrakty na dostawę energii do
budynków i infrastruktury publicznej od podmiotów zarządzanych przez lokalną
społeczność.
przyznawać społecznym podmiotom energetycznym ulgi inwestycyjne i podatkowe.
Ale miasto może również wchodzić w partnerstwo z mieszkańcami-spółdzielcami
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Także już teraz, miasto może zacząć pracować nad Stworzeniem Systemu
Doradztwa.
Władze regionalne mogą we współpracy z lokalnymi organizacjami non-profit
(jak w przypadku “Community Energy England” i “Community Energy
Scotland”) uruchomić punkt informacyjny dedykowany rozwojowi
energetyki obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni
energetycznych.
Ponieważ jednak przejście przez etap biurokracji może być jednym z
większych problemów, miasto już teraz powinno zacząć tworzyć sieć
indywidualnych doradców/konsultantów, którzy każdorazowo, będą w stanie
pomóc spółdzielcom.
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