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1. Wstęp  

Dyrektywa UE dotycząca odnawialnych źródeł energii (REDII) uznała obywateli za 

kluczowe podmioty w osiągnięciu zrównoważonej i partycypacyjnej transformacji 

energetycznej i dała im prawo do produkcji, konsumpcji, sprzedaży i przechowywania 

energii odnawialnej. Projekty energetyczne Wspólnoty są definiowane jako inicjatywy, w 

których obywatele są właścicielami lub mają znaczący wpływ na eksploatację energii 

odnawialnej lub usług z nią związanych. Inicjatywy te mają różne formy prawne i coraz 

częściej dają obywatelom możliwość uczestniczenia w rynku energii, co oznacza korzyści 

dla lokalnym społeczności. Jednak krajowe ramy prawne i wsparcie publiczne różnią się w 

poszczególnych państwach europejskich. 

W tym kontekście projekt „Siła energii obywatelskiej”, realizowany w ramach programu 

Erasmus+, stanowi przegląd opisujący sytuację spółdzielni energetycznych w krajach 

partnerskich: Danii, Polsce, Turcji i Niemczech. Publikacja jest wynikiem wspólnej pracy 

czterech organizacji pozarządowych: INFORSE (Dania), SIE (Polska), TROYA (Turcja) i 

WECF (Niemcy). Jej celem jest promocja, wymiana informacji i wiedzy, a także budowa 

sieci współpracy w sferze kooperatyw (spółdzielni) energetycznych. 

Publikacja zawiera informacje na temat specyficznej sytuacji każdego kraju, aktów 

prawnych, przepisów, barier i możliwości rozwoju spółdzielni energetycznych. Autorzy 

mają nadzieję, że podane przykłady najlepszych praktyk zachęcą do działania tam, gdzie 

wiedza na temat kooperatyw energetycznych nie jest powszechna, skonsolidują i 

wzmocnią Inicjatywy lokalnych społeczności energetycznych. 

 

2. Kooperatywy energetyczne: informacje ogólne  

 

2.1. Definicja   

Definicja, formy organizacyjne i modele finansowania spółdzielni mogą się różnić w 

poszczególnych krajach. Istnieją jednak wspólne elementy zdefiniowane przez 

Międzynarodowy Sojusz Spółdzielczy (ICA - International Cooperative Alliance) kierujące 

funkcjonowaniem i wewnętrznym zarządzaniem spółdzielniami na całym świecie. Ogólnie 

ICA definiuje spółdzielnię, jako „autonomiczne stowarzyszenie osób zjednoczonych 

dobrowolnie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb i aspiracji gospodarczych, 

społecznych i kulturalnych poprzez współwłasność i demokratycznie kontrolowane 

przedsiębiorstwo” (ICA, 2018). Dlatego spółdzielnie działają na siedmiu zasadach.  

  

1. członkostwo dobrowolne i otwarte; 
2. demokratyczna kontrola członków; 
3. udział gospodarczy członków; 
4. autonomia i niezależność; 
5. edukacja, szkolenia i informacja; 



5 
 

6. współpraca między spółdzielniami; 
7. troska o lokalną społeczność. 

 

Pierwsze formy spółdzielni powstały w Wielkiej Brytanii około 1840 roku. Głód 

zmotywował grupę bezrobotnych osób do zorganizowania się, by zapewniać żywność 

członkom społeczności, dzięki wspólnym zakupom (REScoop, 2020, s. 31) . Obecnie 

spółdzielnie działają w różnych obszarach. Zajmują się żywnością, mieszkalnictwem, 

transportem, finansami, energią; zapewniając zrównoważone modele biznesowe. W 

sektorze energetycznym spółdzielnie stają się coraz lepszą opcją, ponieważ umożliwiają 

społecznościom aktywne zaspokajanie potrzeb energetycznych, a jednocześnie wpływają 

na lokalną gospodarkę. 

 

W Europie spółdzielnie energetyczne wykorzystują głównie odnawialne źródła 

energii (REScoop, 2020, s. 31), a ich działania mogą przybierać różne formy. Część 

spółdzielni energetycznych jest ściślej powiązana z jedną funkcją gospodarczą: 

konsumpcją lub produkcją, inne zaś łączą różne rodzaje działalności gospodarczej: 

produkcję, konsumpcję i dystrybucję (REScoop, 2020).  

 

Specyficzne w poszczególnych krajach regulacje określają strukturę organizacyjną 

spółdzielni, jednak ogólnie rzecz biorąc, pod pewnymi względami różnią się one od 

podmiotów komercyjnych na rynkach energii (Wierling i in., 2018). Po pierwsze, 

spółdzielnie umożliwiają bezpośrednią partycypację i własność, a zatem angażują szerszą 

społeczność. Po drugie, poszukują korzyści niekomercyjnych np. pielęgnowanie poczucia 

wspólnoty. Wreszcie, motywują członków do szybszego przejścia na zrównoważone 

systemy energetyczne, np. stopniowe wycofywanie energii jądrowej czy odzyskanie 

lokalnej własności i kontroli nad dostawami energii (Wierling i in., 2018). 

 

W przypadku spółdzielni energetycznych „tradycyjnie pasywny konsument staje się 

prosumentem energetycznym, współwłaścicielem obiektów energii odnawialnej i 

uczestnikiem energetyki społecznej” (Caramizaru i Uihlein, 2020). Najnowsze statystyki 

pokazują, że istnieje około 3500 tzw. spółdzielni energii odnawialnej, głównie w Europie 

Północno-Zachodniej (RESCoop MECISE, 2019). Szacunki pokazują, że do 2030 roku 

społeczności energetyczne mogą posiadać około 17% zainstalowanej mocy wiatrowej i 

21% energii słonecznej (Komisja Europejska, 2016 r.), a do 2050 r. prawie połowa 

gospodarstw domowych w UE ma produkować energię odnawialną. 

Choć historia powstania pierwszych spółdzielni energetycznych sięga początków 

XX wieku, to ich rozwój rozpoczął się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Kryzys 

naftowy z 1974 roku zmusił kraje zależne od energii do poszukiwania jej nowych i 

alternatywnych źródeł. Społeczności z odległych i słabo zaludnionych obszarów zaczęły 

wytwarzać i zużywać energię lokalnie, wykorzystując słońce, wiatr i biomasę (Troya Çevre, 

2017a). Dalszy rozwój energetyki odnawialnej przypadł w Europie na lata 

dziewięćdziesiąte, a model ten objął cały świat w 2000 roku, dzięki postępowi 

technologicznemu i obniżce cen odnawialnych źródeł energii. Ponad 20% elektrowni, 
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wykorzystujących odnawialne źródła energii na całym świecie, obecnie obsługują 

społeczności i użytkownicy indywidualni (Troya Çevre, 2017a). 

Niektóre kraje Europy Zachodniej mają cenne doświadczenia we wdrażaniu i 

skutecznym zarządzaniu spółdzielniami energetycznymi i dają przykład innym. Na 

przykład w Niemczech i Danii rozwój energetyki postępował poprzez różne formy 

spółdzielni, w których rolnicy i inne społeczności wiejskie organizowały produkcję i 

dystrybucję energii elektrycznej na swoim obszarze. 

 

2.2. Szanse i cele kooperatyw energetycznych   

Spółdzielnie energetyczne zapewniają członkom i użytkownikom liczne korzyści. 

Spółdzielnie demokratyzują sektor energetyczny, ponieważ obywatele bardziej zwracają 

uwagę na polityczne, społeczne i finansowe aspekty wdrażania energii odnawialnej (Yildiz 

i in., 2015). Rośnie też ich zainteresowanie dostarczaniem energii. Spółdzielnie tworzą 

ponadto nowe społeczne mechanizmy uczenia się i korzystania z technologii 

odnawialnych, wspomagające rozwój gospodarczy i zachęcające do udziału społeczności 

lokalnych w realizacji polityki energetycznej. Motywacje członków do założenia spółdzielni 

energetycznej są różne: obniżenie zużycia energii z paliw kopalnych, rentowność  

dochodów, zwrot z inwestycji, ilość energii, demokratyczne i prawne struktury spółdzielni,  

zaufanie między członkami i zarządami (Yildiz i in., 2015). Ponadto przynależność do 

spółdzielni zajmujących się energią odnawialną (REC) może złagodzić efekt „Nie na moim 

podwórku” (NIMBY), Capellán-Pérez i in., 2018) i zwiększyć poczucie wpływu w przypadku 

działań oddolnych. 

Wspólne cele spółdzielni energii odnawialnej 

1. zaspokajanie potrzeb energetycznych i dążenie do pomyślnego przejścia na energię w 

stu procentach odnawialną; 

2. uzyskanie dochodu poprzez sprzedaż nadwyżki energii do sieci; 

3. zmniejszenie strat energii, dzięki lokalnie instalowanym systemom energetycznym; 

obniżenie cen energii poprzez zapobieganie monopolizacji w energetyce; 

4. oddanie społeczeństwu głosu w dziedzinie energetyki; 

5. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł kopalnych, dzięki produkcji 

czystej energii;  

6. zmniejszenie wskaźników zależności energetycznej kraju (Troya Çevre, 2017b). 

 

Dodatkowe możliwości wiążą się z promocją równości płci. Spółdzielnie okazały się 

formami uczestnictwa obywateli sprzyjającymi zapewnieniu podmiotowości kobietom i 
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sprawiedliwości płci. Kobiety tradycyjnie były niedostatecznie reprezentowane w 

energetyce przy tworzeniu polityki i wdrażaniu jej, a także w przemyśle energetycznym 

(IRENA, 2019). Sektor energii odnawialnej i różne formy energii społecznej umożliwiają 

zwiększenie udziału kobiet, pomagają rozwiązywać problemy negatywnie wpływające na 

kobiety. 

Podstawowe zasady obowiązujące w spółdzielniach energetycznych mogą 

zapewnić kobietom konkretne korzyści: równy dostęp w łańcuchu wartości energii, w tym 

miejsca pracy, finansowanie i zyski; kontrolę nad produkcją i zużyciem energii, a także  

możliwość uczestniczenia w lokalnych gospodarkach, co pozwala im uniezależnić się 

ekonomicznie. Ponadto spółdzielnie energetyczne podnoszą poziom demokracji 

uczestniczącej i przywództwa kobiet (Fraune, 2015). Spółdzielnie dysponują dwoma 

instrumentami zapewniającymi efektywny udział kobiet: wysoki odsetek kobiet i parytet 

płci. Skoro każdy członek ma jeden głos, sprawiedliwy podział własności - stosunek płci – 

zapewnia udział kobiet w podejmowaniu decyzji. Spółdzielnie mogą też ustalać limity 

uczestnictwa w zarządzie i radzie nadzorczej (Fraune, 2015). Ogólnie rzecz biorąc, 

równość płci w spółdzielniach energetycznych to katalizatory integracji społecznej i 

gospodarczej, wzmocnienia pozycji politycznej na poziomie lokalnym. Zdecentralizowane, 

demokratyczne i pluralistyczne energie wzmacniają sprawczość i możliwości kobiet i 

mężczyzn. 

 

 

2.3. Ustawodawstwo energetyczne na poziomie UE   

 

Najnowszym aktem prawnym na poziomie UE jest dyrektywa w sprawie 

odnawialnych źródeł energii (REDII), przyjęta w 2018 r. Uznaje ona obywateli za 

uczestników systemu energetycznego i daje nowe prawa w zakresie produkcji, zużycia, 

sprzedaży i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Według REScoop (2020), 

dzięki REDII „ludzie, władze lokalne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą 

tworzyć osoby prawne do produkcji energii odnawialnej” (s. 15), co jest pierwszym i 

kluczowym krokiem zachęcającym do realizacji projektów w obszarze energii odnawialnej.  

 

Ten akt prawy wzywa rządy krajowe do wspierania społeczności energetycznych 

poprzez tworzenie sprzyjających ram prawnych, uproszczenie postępowań 

administracyjnych oraz ocenę barier i potencjału energetyki wspólnotowej w kraju. 

 

3. Specyfika kooperatyw energetycznych w krajach partnerów  

 

3.1. Dania  

 

3.1.1. Informacje ogólne 

 

W Danii społeczna własność produkcji energii ma długą historię. Produkcja energii 

elektrycznej była własnością spółdzielni konsumenckich i gmin; oparta na zasadzie non-profit. 
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Zmieniło się to, gdy Dania wdrożyła politykę Europejskiego Wewnętrznego Rynku Energii 

liberalizującą dostawy energii i umożliwiającą firmom przejmowanie elektrowni. 

Dziś lokalne systemy produkcji energii cieplnej są największym źródłem zaopatrzenia w 

ciepło (2/3 zużycia ciepła) i funkcjonują prawie we wszystkich duńskich miasta. Działają jako 

spółki non-profit, należą do spółdzielni konsumenckich lub gmin.  

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych większość wiatraków wybudowanych 

w Danii należała do lokalnych mieszkańców zorganizowanych w spółdzielnie. Obecnie 

państwo wspiera wyłącznie projekty energii wiatrowej wybierane w drodze przetargów. Skutek 

jest taki, że coraz rzadziej wiatraki są własnością lokalnych społeczności. Obywatele nie 

zgadzają się na to, wyrażając niezadowolenie podczas licznych lokalnych protestów. 

Ogniwa słoneczne do produkcji energii elektrycznej były do niedawna limitowane, dziś 

fotowoltaika dostarcza około 5% energii elektrycznej. 

Do końca 2012 r. Dania miała liczniki netto (NEM) dla gospodarstw domowych 

instalujących ogniwa fotowoltaiczne o mocy do 6 kW. Funkcjonowały one przez cały rok, dzięki 

czemu gospodarstwa domowe mogły wytwarzać energię słoneczną głównie latem i 

„odzyskiwać” ją z sieci zimą i w nocy. System ten w połączeniu ze spadającymi cenami paneli 

fotowoltaicznych i kampaniami informacyjnymi prowadzonymi przez lokalne firmy i organizacje 

pozarządowe zaowocował wzrostem liczby małych, rodzinnych elektrowni fotowoltaicznych 

(PV) do prawie 90 tys.  

W latach 2013-2016 wprowadzono jednogodzinne mierzenie netto połączone z taryfą 

gwarantowaną (FIT) dla max. 20 MW/rok. Z taryfy gwarantowanej mogły też korzystać 

elektrownie fotowoltaiczne należące do spółdzielni. Jednak zmiany dotyczące udziałów w 

spółdzielniach spowodowały, że nieliczne spółdzielnie przetrwały. W 2016 r. zakończono 

programy wsparcia.  

Od 2017 r. państwo przestało bezpośrednio wspierać fotowoltaikę na dachach, 

mimo to liczba instalacji powoli, ale systematycznie rośnie. Obecnie jest ich około 110 tys. 

3.1.2. Definicja i rozumienie zagadnienia  

W Danii nie obowiązuje jedna definicja kooperatyw energetycznych. Mimo to 

działają one w trzech głównych formach. 

• Wspólny system zaopatrzenia w energię, którego właścicielami są użytkownicy energii w 

ramach spółdzielczej struktury non-profit. Są to zazwyczaj firmy ciepłownicze i firmy 

zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, czasami prowadzące działalność 

dodatkową, np. dostawcy Internetu. 

• Wspólna inwestycja, na przykład w energię wiatrową, gdzie zazwyczaj lokalni 

mieszkańcy inwestują w udziały w jedną lub kilka turbin wiatrowych. Strukturą prawną jest 

często Interessentskab, rodzaj spółdzielczego towarzystwa inwestycyjnego; ale mogą to 

być również inne struktury spółdzielcze. Podobnie jak w przypadku innych spółdzielni, 

zazwyczaj jeden głos przypada na każdego członka, a nie na każdy udział. 
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• Społeczność energetyczna obywateli lub wspólnota energii odnawialnej tworzone 

zgodnie z nowymi dyrektywami energetycznymi UE. Są to nowe struktury, które powstają, 

więc rozwiązania prawne i podobieństwa z istniejącymi spółdzielniami energetycznymi nie 

są jeszcze jasne. 

3.1.3. Liczba kooperatyw energetycznych  

Według INFORSE Europe spółdzielnie energetyczne w Danii dzielą się na trzy 

grupy: ciepłownictwo, dystrybucja energii elektrycznej i energia wiatrowa. 

Rodzaj kooperatywy   Liczba kooperatyw  

Spółdzielnie sieci ciepłowniczej 3501 

Firmy dystrybucji energii elektrycznej około 492 

Spółdzielnie energii wiatrowej około 1503 

 

Działa też kilka wspólnot zajmujących się energią słoneczną; jedna obywatelska 

wspólnota energetyczna aktualnie się tworzy. 

3.1.4. Ramy prawne kooperatyw energetycznych   

 

Główne struktury prawne różnią się zależnie od sektora, w którym działa 

spółdzielnia.   

• Spółdzielnie sieci ciepłowniczej przestrzegają zasad obowiązujących spółdzielnie z 

ograniczoną odpowiedzialnością i statusem non-profit zarządzanych przez Ministerstwo 

Przemysłu, Biznesu i Spraw Finansowych; a także zgodnie z duńską ustawą o dostawach 

ciepła. 

• Spółdzielnie dostarczające energię elektryczną przestrzegają zasad obowiązujących 

spółdzielnie (jak wyżej), działają zgodnie z duńską ustawą o dostawach energii 

elektrycznej (regulacja monopolistyczna z ograniczonym zyskiem) zarządzanej przez 

Ministerstwo Klimatu, Energii i Usług Komunalnych. 

• Społeczności energetyki wiatrowej przestrzegają zasad podobnych do spółdzielni, ale nie 

muszą być non-profit. 

 

                                                
1 źródło: https://www.danskfjernvarme.dk/om-os 
2 źródło: https://winddenmark.dk/medlemmer/find-medlem 
3 źródło: https://winddenmark.dk/medlemmer/find-medlem 



10 
 

3.1.5. Interesariusze  

W przypadku przedsiębiorstw dostarczających/dystrybuujących ciepło i energię 

elektryczną zaangażowani są głównie przedstawiciele wybrani przez członków spółdzielni 

- konsumentów dostaw. Osoby startujące w wyborach zazwyczaj reprezentują albo 

większych konsumentów energii (rolników i przemysł), mają polityczny/idealistyczny 

interes w rozwoju lokalnej społeczności; i/lub są zainteresowane sprawami 

środowiskowymi. 

W przypadku społeczności energetyki wiatrowej najbardziej aktywnymi członkami 

są osoby z większą liczbą udziałów (większe inwestycje), a także osoby z 

politycznym/idealistycznym zainteresowaniem rozwojem lokalnej działalności i ochroną 

środowiska. 

Ostatnio towarzystwa budownictwa komunalnego i organizacje wspólnot 

mieszkaniowych zaczęły interesować się tworzeniem wspólnot energetycznych, by  dzielić 

się energią wytworzoną na wspólnych dachach itp. 

3.1.6. Szanse i bariery kooperatyw energetycznych   

W przypadku przedsiębiorstw dostarczających/dystrybuujących ciepło i energię 

elektryczną główną barierą są krajowe propozycje nowych legislacji, celem których jest 

wywarcie nacisku i spowodowanie przekształcenia tych przedsiębiorstw w prywatne firmy. 

Lobbują za tym głównie politycy partii prawicowych i firmy konsultingowe. 

W przypadku przedsiębiorstw ciepłowniczych problemem jest również konkurencja 

z ogrzewaniem indywidualnym, np. dopłaty do indywidualnych pomp ciepła ograniczą ich 

potencjalny rozwój. 

Społeczności energetyki wiatrowej napotykają trzy główne bariery. 

• Prywatni deweloperzy agresywnie rezerwują potencjalne lokalizacje elektrowni 

wiatrowych w porozumieniu z rolnikami, itp., co utrudnia powstawanie/organizowanie się 

lokalnych społeczności będących właścicielami energii wiatrowej. 

• Wsparcie dla energetyki wiatrowej sprzyja dużym inwestorom, ponieważ obecne 

przetargi na dostawcę wymagają gwarancji, końcowej analizy OOŚ i pozwoleń na budowę, 

a także finansowania, którego początkujące spółdzielnie nie mogą uzyskać. 

• Ograniczona wiedza na temat możliwości i obowiązujących zasad wśród osób 

mieszkających na obszarach z potencjałem do instalowania większej liczby wiatraków. 
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3.2. Polska  

 

3.2.1. Informacje ogólne 

W Polsce spółdzielnie energetyczne wciąż istnieją tylko teoretycznie, ich 

ewentualną działalność regulują przestarzałe przepisy. Ograniczenia dotyczące 

działalności to na przykład możliwość działania w nie więcej niż trzech sąsiadujących 

gminach, brak możliwości działania w miastach, zawężenie liczby członków do tysiąca.  

Ponadto instalacje spółdzielcze nie mogą generować więcej niż 10 MW energii 

elektrycznej, 30 MW ciepła lub nie więcej niż 40 mln m sześć. biogazu rocznie. Wreszcie, 

źródła energii elektrycznej, biogazu lub ciepła muszą być zaprojektowane tak, by 

pokrywały, co najmniej 70% potrzeb energetycznych członków spółdzielni. Zatem, 

podstawą obliczeń nie jest wielkość wyprodukowanej energii, ale zapotrzebowanie 

członków, które zmieniałoby się wraz z rozwojem spółdzielni. 

Zadanie opracowania przepisów dla spółdzielni energetycznych, po zmianach w 

polskim rządzie jesienią 2020 roku, powierzono Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Co 

zaskakujące, przygotowanie regulacji dla innych prosumentów zbiorowych i środowisk 

energetycznych przydzielono Ministerstwu Rozwoju, Technologii i Pracy, co jest mylące i 

najprawdopodobniej będzie przeszkadzać w optymalnym tworzeniu nowych regulacji dla 

prosumentów zbiorowych. 

 

3.2.2.  Definicja i rozumienie zagadnienia 

Prawo spółdzielcze w Polsce, niezależnie od przedmiotu, opiera się na ustawie z 

1982 roku4, która wymaga nowelizacji. Określa ona formalne wymogi funkcjonowania 

wszystkich spółdzielni; zakładanie, zasady członkostwa, sposoby działania, zarządzanie. 

Dlatego też ustawa dotyczy, w każdym razie nie wyklucza, spółdzielni utworzonych dla 

wspólnego zarządzania energią. 

Nowelizacja5 ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z sierpniu 2019 roku  

zdefiniowała pojęcie spółdzielni energetycznej i wprowadziła ją do polskiego porządku 

prawnego. Niestety, zamiast zachęt i nowych możliwości, wprowadzono niezrozumiałe 

ograniczenia dotyczące zasięgu terytorialnego, generowanej mocy, członkostwa i zasad 

bilansowania. Wprowadzeniu przepisów nie towarzyszyła ogólnopolska kampania 

promocyjna; nie ma też przykładów polskich dobrych praktyk. Nic dziwnego, że termin 

spółdzielnia energetyczna wciąż nie jest powszechnie rozumiany. Nawet dziennikarze 

branżowi i doradcy byłego premiera mylą niekiedy istotę spółdzielni z nastawionymi na 

biznes autonomicznymi klastrami energetycznymi. 

                                                
4 Ustawa o prawie spółdzielczym z 16 sierpnia 1982 r. 
5 RES Amendment Act (No. 1524 of 2019). 2019-07-19 
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3.2.3. Liczba kooperatyw energetycznych 

Do tej pory w Polsce nie powstała żadna spółdzielnia energetyczna. Pierwszą 

(„EISALL” – trzy przedsiębiorstwa i jedno gospodarstwo domowe, instalacja PV 20kW) 

zarejestrowano wiosną, 2021 r., ale na razie nie działa z powodu przedłużających się 

procedur prawnych.  

W 2014 r. w południowo-wschodniej Polsce miała miejsce jedna próba, czyli 

„Nasza spółdzielnia energetyczna” w województwie lubelskim. Planowano wybudowanie i 

zarządzanie kilkoma biogazowniami rolniczymi, ale w momencie wejścia w życie 

rozporządzenia o spółdzielniach energetycznych zniknęła. Oficjalnie nie ma spółdzielni 

energetycznych ani na papierze, ani w rejestrze KOWR - Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. Ciekawa inicjatywa, oparta na panelach fotowoltaicznych, zaczyna działać w 

Krakowie - Krakowska Elektrownia Społeczna/ Krakowskie Zakłady Energetyki Miejskiej, 

ale powstaje jako spółdzielnia inwestycyjna nie, dzięki, ale wbrew ostatnim przepisom, 

które w rzeczywistości musi ominąć. 

3.2.4. Ramy prawne kooperatyw energetycznych   

W Polsce energetykę odnawialną reguluje wiele aktów prawnych, ale 

najważniejsza jest uchwalona w 2015 r. ustawa o odnawialnych źródłach energii, która 

określa zużycie własne spółdzielni w stosunku 1 do 0,6 - wirtualne opomiarowanie netto. 

Przepisy stanowią również, że za energię elektryczną wytworzoną przez elektrownie 

odnawialne; w tym wiatr, słońce, biomasę i biogaz będące własnością spółdzielni 

energetycznej i zużywaną przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej w spółdzielni 

energetycznej, nie należy uiszczać żadnych opłat związanych z ustawą o odnawialnych 

źródłach. To zachęta do zbiorowej konsumpcji własnej. 

W odniesieniu do instalacji OZE prowadzonych przez spółdzielnię ustawa o 

odnawialnych źródłach energii określa limity mocy spółdzielni. Łączna moc nie może 

przekroczyć 10 MW; w przypadku produkcji ciepła: całkowita osiągalna moc cieplna nie 

może przekroczyć 30 MW; w przypadku biogazu łączna roczna moc wszystkich zakładów 

nie może przekroczyć 40 mln m sześć. Spółdzielnia powinna móc wytworzyć, co najmniej 

70% energii elektrycznej zużywanej rocznie przez jej członków. 

Kolejne inicjatywy na rzecz wprowadzenia spółdzielni energetycznych do polskiego 

systemu prawnego wyszły z Ministerstwa Rolnictwa w 2019 roku. Starano się stworzyć 

rolnikom warunki sprzyjające rozwojowi spółdzielni produkujących energię z biogazu i 

biomasy. Rejestrację spółdzielni energetycznych powierzono Krajowemu Ośrodkowi 

Wsparcia Rolnictwa. Instytucja ta nie jest jednak przygotowana do udzielania 

zainteresowanym wyczerpujących informacji. 

Do tej pory jedynie Senat wystąpił z inicjatywą ustawodawczą postulującą 

usunięcie najpoważniejszych barier w przepisach regulujących funkcjonowanie (jeszcze 

nieistniejących) spółdzielni energetycznych. Jest to inicjatywa opozycji, więc ma niewielką 

szansę na przyjęcie przez Sejm.  
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3.2.5. Interesariusze  

Główni interesariusze  

 Ministerstwo Rolnictwa, a zwłaszcza zastępca dyrektora Departamentu Klimatu i 

Środowiska; 

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedzialne za wdrożenie REDII, zwłaszcza 

nowy dyrektor Departamentu OZE; 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;  

 operatorzy sieci elektroenergetycznych prawnie zobowiązani do przyłączania i 

rozliczania spółdzielni energetycznych, gdy w końcu się one pojawią - nie mają 

wiedzy, jak to zrobić; 

 organizacje pozarządowe opowiadające się za lepszym ustawodawstwem: 

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi (prawo), Frank Bold Poland (prawo), Polska Zielona 

Sieć (związek stowarzyszeń), Społeczny Instytut Ekologiczny i Energy Cities 

Polska. 

3.2.6. Szanse i bariery dla kooperatyw energetycznych   

Rozwój spółdzielni energetycznych w Polsce hamują liczne bariery, głównie 

administracyjne i prawne. Społeczny Instytut Ekologiczny wskazuje na konkretne. 

 Obecne regulacje – zestaw ograniczeń dla potencjalnych spółdzielni energetycznych, 

których rząd nie potrafi wyjaśnić, np. zakaz działalności spółdzielni energetycznych na 

obszarach miejskich. Spółdzielnie nie mają swobody w zarządzaniu (sprzedawaniu) 

wytworzonej energii, a bilansowanie nadwyżki oddanej do sieci jest niekorzystne. 

 Brak zachęt finansowych. Władze krajowe i regionalne nie chcą planować wsparcia 

finansowego ani doradczego dla spółdzielni energetycznych. Nie mają pewności, kto 

skorzysta na rozwoju kooperatyw. 

 Brak dobrych praktyk – skutek nowości i nieufności. 

 Brak autentycznego, strategicznego wsparcia władz. 

 Uporczywe podejście rządu do spółdzielni energetycznych, jako czysto ekonomicznych 

narzędzi poprawy efektywności energetycznej w MŚP. 

 Pół wieku niszczenia polskiej tradycji spółdzielczej przez przymusową kolektywizację 

wzorowaną na ZSRR. Niskie zaufanie społeczne do wspólnego sąsiedzkiego biznesu. 

 Ekstremalne ryzyko regulacyjne – długa historia gwałtownych zmian w prawie 

energetycznym, zwłaszcza dotyczącym OZE w ostatnich sześciu latach. 

 Niepewność, co do przyszłego finansowania – władze lokalne i regionalne, planując 

wydatki na priorytety w następnych latach w ramach bezprecedensowo wysokiego 

budżetu UE, nie wiedzą, czy i jak zarezerwować środki na wsparcie spółdzielni 

energetycznych w programach operacyjnych na najbliższych siedem lat; na inicjatywy, 

których w Polsce nie ma.   

 Brak kampanii informacyjno-promocyjnej i – co gorsza – nie ma sensu jej prowadzić. 

Promowanie absurdalnych i nieopłacalnych regulacji, które dziś obowiązują, byłoby nie 
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tylko stratą czasu i środków; miałoby również skutek odwrotny do zamierzonego, gdyż 

mogłoby wzmocnić negatywną opinię o spółdzielniach energetycznych. Kiedy przepisy 

się zmienią, kampania edukacyjna byłaby trudniejsza i kosztowniejsza. 

Jeśli chodzi o szanse, najważniejsze z nich związane są z unijnym Zielonym Nowym 

Ładem, bardzo zielonym budżetem UE i dyrektywą REDII, która zobowiązała kraje 

członkowskie do wprowadzenia do połowy 2021 roku zmian korzystnych dla odbiorców 

energii i społeczności energetycznych. 

Wymagane regulacje dotyczące indywidualnej konsumpcji własnej, ustanowione w art. 

21 REDII, można uznać za wypełnione, ponieważ instalacje do max. 50 kWp są zwolnione 

z opłat. W polskim prawie energetycznym nadal nie ma jednak regulacji obejmujących 

samo zaopatrzenia zbiorowego, co stanowi istotną lukę. Ponadto nałożone ograniczenia 

mocy, praw i członkostwa we wspólnotach energetycznych stanowią raczej barierę niż 

szansę na rozwój. 

Badanie przeprowadzone w ramach projektu „Community” pokazuje, że mimo 

niesprzyjających warunków społeczno-gospodarczych; związanych głównie z powojenną 

historią XX wieku oraz faworyzowaniem projektów energetycznych wykorzystujących 

paliwa kopalne ze względów geopolitycznych i geologicznych; wzrasta świadomość i kraj 

staje się bardziej otwarty na nowe technologie. Dlatego dostęp do informacji na temat 

realizacji projektów energetyki obywatelskiej ma ogromne znaczenie. 

 

3.3. Turcja  

 

3.3.1. Informacje ogólne 

Turcja notuje szybki wzrost liczby systemów słonecznych na dachach. W ostatnich 

latach wzrosła ich liczba w gospodarstwach domowych, a gminy były zaangażowane w 

instalowanie i eksploatację fotowoltaiki. W działaniach tych pomijano jednak kwestie 

lokalnej partycypacji, co jest znaczącym minusem.  

Branża energetyki dynamicznie rozwinęła się, dzięki „Rozporządzeniu w sprawie 
nielicencjonowanego wytwarzania energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej” z 
2013 roku. Chociaż skierowane jest ono do użytkowników indywidualnych, to utorowało 
również drogę spółdzielniom. Nowelizacja rozporządzenia z marca 2016 r. wprowadziła po 
raz pierwszy do tureckiego prawa pojęcie spółdzielni energii odnawialnej, co dało impuls 

do tworzenia spółdzielni. Chociaż wiele z nich jeszcze nie rozpoczęło działalności, to 
przyciągają uwagę, ponieważ będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalny i 
wzmocnienie sektora energii słonecznej. Co więcej, spółdzielnie są postrzegane, jako 
kluczowe dla strategii przystosowania się do zmian klimatu, ponieważ zmniejszają 
uzależnienie kraju od importowanej energii (Özgül i Koçar, 2020). 

Organem odpowiedzialnym za spółdzielnie energetyczne jest Generalna Dyrekcja 

ds. Spółdzielni przy Ministerstwie Handlu. 
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3.3.2. Definicja i rozumienie zagadnienia  

 
Spółdzielnie Energii Odnawialnej (REC) powstały w ramach krajowej strategii 

zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 2023 roku. Spółdzielnie energetyczne 
korzystają z przepisów, które umożliwiają im działanie bez zakładania firmy i uzyskiwania 
licencji (Özgül & Koçar, 2020). Dozwolona moc spółdzielni uzależniona jest od liczby 
członków i ich potrzeb konsumpcyjnych: spółdzielnie z liczbą poniżej stu osób mogą 
instalować do 1 MW; 2 MW są dozwolone dla spółdzielni liczącej do 500 członków, 3 MW 
mogą być zainstalowane przez spółdzielnie do 1000 osób, a z maksymalnie dozwolone 5 
MW mogą instalować spółdzielnie liczące ponad 1000 członków (EPDK, 2018). 

Motywacje członkowstwa w spółdzielni energetycznej są różne. Najważniejsze z nich, 

według oficjalnych danych Generalnej Dyrekcji ds. Spółdzielni, to 

 produkcja energii ze źródeł odnawialnych dla lokalnej społeczności, zmniejszenie 

uzależnienia od scentralizowanego systemu energetycznego; 

 uzyskanie dochodu ze sprzedaży wytworzonej energii spółkom dystrybuującym 

energię;  

 zapewnienie zatrudnienia i wpływ na rozwój lokalny;  

 oddanie społecznościom głosu przy podejmowaniu decyzji energetycznych, co 

zapobiega monopolizacji; 

 zmniejszenie negatywnego wpływu źródeł kopalnych na środowisko, dzięki 

produkcji czystej energii. 

3.3.3. Liczba koopertyw energetycznych  

 

Pierwsza spółdzielnia energetyczna - Egejska Spółdzielnia Produkcji i Konsumpcji 

Energii Elektrycznej - powstała w 2014 roku. Od tego momentu wyraźnie wzrosło 

zainteresowanie taką formą produkcji energii. W badaniu, przeprowadzonym przez Özgül 

& Koçar, 2020; zidentyfikowano 46 spółdzielni rozmieszczonych w całym kraju. Najwięcej 

działa w regionie Morza Egejskiego i Centralnej Anatolii. Badanie wykazało także, że 

większość członków spółdzielni energetycznych to mężczyźni o średniej wieku 46,6 lat, 

dobrze wykształceni, zainteresowani kwestiami technicznymi. 

 

 

3.3.4. Ramy prawne kooperatyw energetycznych  

Początki tworzenia przepisów stymulujących rozwój spółdzielni energetycznych to 

moment, gdy strategia i plan działania dla tureckich spółdzielni (TUKOSEP) określiły 

sektor energetyczny, jako obszar o wysokim potencjale spółdzielczym (Tülin Keskin, 

2019). Turecki Narodowy Plan Działań na rzecz Energii Odnawialnej zalecił tworzenie 

spółdzielni energetycznych, by produkowały energię ze źródeł odnawialnych (Tülin Keskin, 

2019). 



16 
 

„Rozporządzenie w sprawie nielicencjonowanego wytwarzania energii elektrycznej 
na rynku energii elektrycznej"6, wydane pierwotnie w 2013 roku i zaktualizowane w 2019 
roku w Dzienniku Urzędowym nr 30772 z 12 maja 2019 r., umożliwiło indywidualnym 
odbiorcom łączenie się i wspólne wytwarzanie energii elektrycznej. Przepis tworzy 
możliwości dla małych elektrowni na rynku energii elektrycznej, dostarczania energii 
elektrycznej do odbiorców i ograniczenia strat energii elektrycznej. Wraz z nowelizacją 
rozporządzenia w 2016 r. spółdzielniom energii odnawialnej zezwolono na produkcję 
energii elektrycznej. Zgodnie z nim, spółdzielnię może założyć, co najmniej siedmiu 
abonentów tego samego typu, np. abonenci mieszkaniowi lub komercyjni; a zużycie przez 
nich energii musi być połączone - mierzone wspólnym licznikiem, muszą też znajdować 
się w regionie jej dystrybucji (Tülin Keskin, 2019). 
 

3.3.5. Interesariusze  

 

Troya zidentyfikowała następujących interesariuszy w Turcji 

 Generalną Dyrekcję ds. Spółdzielni przy Ministerstwie Handlu; 

 organizacje pozarządowe; 

 dostawców energii elektrycznej; 

 spółdzielnie energetyczne; 

 obywateli. 

 

3.3.6. Szanse i bariery kooperatyw energetycznych  

Turecki Krajowy Plan Działań na rzecz Energii Odnawialnej i rozporządzenie w 

sprawie nielicencjonowanego wytwarzania energii elektrycznej na rynku energii 

elektrycznej otworzyły nowe możliwości w sektorze produkcji energii. Aktualizacja 

rozporządzenia z 2019 roku. Wprowadziła dwa artykuły dotyczące spółdzielni 

energetycznych. 

• Panele słoneczne mogą być instalowane tylko na dachu i elewacji, niedozwolona 

jest instalacja na ziemi. W przypadku turbin wiatrowych wymagane jest zezwolenie 

ministerstwa. 

• Partnerzy współpracujący w ramach spółdzielni muszą być podłączeni do tego 

samego licznika. Innymi słowy, muszą mieszkać w tym samym budynku. Mimo tych 

prewencyjnych decyzji, ci, którzy chcą wspólnie inwestować w energię odnawialną, wciąż 

próbują założyć spółdzielnię.  

Özgül i Koçar (2020) stwierdzili, że spółdzielnie postrzegają obecne ramy 

polityczne, jako barierę dla rozwoju spółdzielni. Ustawodawstwo uznaje się za 

niewystarczające i prowadzące do poczucia niepewności. Co więcej, widoczne są 

uprzedzenia społeczne wobec kooperatyw energetycznych. Bankructwa spółdzielni 

mieszkaniowych i możliwość wykorzystania gruntów rolnych pod budowę elektrowni 

słonecznych wpłynęły na stworzenie negatywnego wizerunku takich stowarzyszeń. 

                                                
6 Ustawa, która pierwotnie została wydana w 2013 roku, została uchylona i zastąpiona w 2019 roku 
nowym rozporządzeniem wprowadzonym 12 maja przez Dziennik Ustaw o numerze 30772. 
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Spółdzielnie mają też kłopotu związane z ograniczeniami finansowymi. Tylko 

nieliczne spółdzielnie dysponują wystarczającym kapitałem własnym, by inwestować w 

projekty fotowoltaiczne; pozostałe są uzależnione od funduszy i pożyczek Unii 

Europejskiej (Özgül & Koçar, 2020). System finansowy nakłada bariery na spółdzielnie, 

np. oprocentowanie kredytów na inwestycje w energię odnawialną jest wysokie, więc 

spółdzielni nie stać na kredyty (Tülin Keskin, 2019). 

 
  

3.4. Niemcy  

 

3.4.1. Informacje ogólne  

 

Energia wspólnotowa; społeczności energetyczne to nie jest nowa koncepcja w 

Niemczech. Elektryfikacja wsi, a także instalacja i eksploatacja lokalnych sieci 

dystrybucyjnych rozwijała się w pierwszej połowie XX wieku dzięki spółdzielniom 

energetycznym (Volz, 2012). Jednak większość starych spółdzielni energetycznych 

została rozwiązana; zadziałały prawa rynku i decyzje polityczne. Obecnie istnieją 44 stare 

spółdzielnie; przetrwały dzięki fuzjom, przejęciom i współpracy z innymi spółdzielniami lub 

firmami prywatnymi (Holstenkamp, 2015). 

 

Spółdzielnie energetyczne odegrały ważną rolę w niemieckiej transformacji 

energetycznej. Energiewende, przemiana energetyczna, doprowadziła do decentralizacji 

produkcji energii, a tym samym do nowej fali tworzenia spółdzielni energetycznych. W 

latach 2008-2013 odnotowano boom w tym zakresie. Liczba spółdzielni wzrosła z 24 do 

718; jednak drastycznie spadła po reformach wprowadzonych krajową ustawą o energii 

odnawialnej (Erneuerbare Energie Gesetz, EEG)7.  

 

Działalność nowych spółdzielni energetycznych obejmuje przede wszystkim 

energię odnawialną, zwłaszcza słoneczną (PV) i lokalne systemy grzewcze (NW). Są 

jednak spółdzielnie, które zajęły się projektami urbanistycznymi i transportowymi (e-

mobilność). Dalsze obszary rozwoju dotyczą oszczędności energii i efektywności 

energetycznej, które także są ważnymi filarami systemu energetycznego opartego na 

zrównoważonym rozwoju, (Volz, 2012). 

Organem odpowiedzialnym za spółdzielnie energetyczne jest Federalne 

Ministerstwo Gospodarki i Energii. 

 

3.4.2.  Definicja i rozumienie zagadnienia  

 

Według Agencji Energii Odnawialnej (AEE), w Niemczech termin energia społeczna 

obejmuje nie tylko spółdzielnie, lecz także inne formy prawne, które umożliwiają udział 

                                                
7 Erneuerbare-Energien-Gesetz, March 29, 2000  
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obywateli; w tym projekty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszeń 

cywilnych i współpracę z przedsiębiorstwami komunalnymi. Z prawnego punktu widzenia 

udział obywateli w projektach energetycznych definiuje Ustawa o Energii Odnawialnej (§ 

3). Społeczne przedsiębiorstwo energetyczne jest jak każde przedsiębiorstwo. 

a) Tworzy je, co najmniej dziesięć osób fizycznych, jako członków z prawem głosu lub 

akcjonariuszy z prawem głosu. 

b) Co najmniej 51 procent głosów mają osoby fizyczne, które minimum rok przed 

złożeniem oferty miały główne miejsce zamieszkania w niezależnym mieście lub 

powiecie.  

c) Żaden członek ani udziałowiec nie posiada więcej niż 10% praw głosu w spółce.  

 

Wszystkie formy energetyki obywatelskiej przynoszą korzyści w trzech obszarach. 

● Lokalne zyski gospodarcze: inwestycje wracają do lokalnej gospodarki. 

● Zaufanie polityczne: energia społeczna to sposób na rozbudzenie w ludziach zaufania, 

że państwo we wszystkich oficjalnych funkcjach może dla nich pracować. 

● Spójność społeczna: energia społeczna łączy sąsiadów, skądinąd coraz bardziej 

oddzielonych od siebie (Morris, 2019). 

  

Spółdzielnie energetyczne są formą energii obywatelskiej (Bürgerenergie). 

Działalność spółdzielni reguluje ustawa o stowarzyszeniach spółdzielczych (GenG), która 

definiuje kooperatywy, jako stowarzyszenia, których celem jest promowanie korzyści 

ekonomicznych, społecznych lub kulturalnych członków poprzez wspólne działania 

biznesowe. Nowelizacja ustawy z 2006 roku ułatwiła tworzenie nowych spółdzielni w 

sektorach społecznym i kulturalnym, a także grupom dążącym do budowy czegoś 

konkretnego, np. projektów z zakresu zrównoważonej energii (Morris, 2019). 

 

Niemieckie spółdzielnie energetyczne są pomyślane, jako forma partycypacji 

obywatelskiej, która działa głównie na rzecz zdecentralizowanej, niezależnej i ekologicznej 

produkcji energii. Dzięki nim obywatelki i obywatele mają wkład w transformację 

energetyczną i ochronę klimatu, jednocześnie inwestując w lokalne i regionalne projekty 

energetyczne. Działalność ta związana jest głównie z budową i eksploatacją instalacji do 

wytwarzania energii elektrycznej, np. biogazownie, fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, 

wodne itp., albo dotyczy lokalnego zaopatrzenia w ciepło, np. elektrociepłownie, 

ciepłownie na biomasę. Agencja Energii Odnawialnej (AEE) podkreśla, że w przypadku 

Niemiec spółdzielnie energetyczne skupiają się bardziej na korzyściach dla społeczności, 

a mniej na zyskach inwestorów. 

 

Klagge i Meister (2018) wyjaśniają, że jak każda inna, spółdzielnie energetyczne 

działają w interesie członków, co oznacza, że dążą do wspólnego celu członków; 

przestrzegają zasady tożsamości - członkowie są dostawcami i użytkownikami; i 

demokracji - każdy członek ma jeden głos niezależnie od liczby posiadanych akcji. 
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3.4.3. Liczba kooperatyw energetycznych  

Co roku Federacja Spółdzielni Niemieckich (Deutsche Genossenschafts und 

Raiffeisenverband - DGRV) publikuje ankietę na temat aktualnego stanu spółdzielni 

energetycznych. W 2019 r. w obszarze energii odnawialnej działały 883 spółdzielnie 

energetyczne liczące ponad 200 000 członków. W ciągu kolejnych lat liczba ta zwiększyła 

się o 14 kooperatyw. Spółdzielnie zainwestowały 2,9 mld euro w odnawialne źródła energii 

i zapobiegły emisji 3,39 mln ton CO2 (DGRV, 2020). 

3.4.4. Ramy prawne kooperatyw eneregetycznych 

Ramy prawne dla spółdzielni energetycznych określają dwie główne ustawy: o 

stowarzyszeniach spółdzielczych (GenG, 1989), znowelizowana w 2006 r., i ustawa o 

energii odnawialnej (EEG). 

Znowelizowana ustawa spółdzielcza wprowadziła kilka zmian korzystnych dla 

spółdzielni energetycznych. 

● Wydłużyła minimalny termin wnoszenia przez członków składek z trzech lat do 

dziecięciu - odpowiedzialność może ponosić zarząd. 

● Kooperatywę mogą założyć trzy osoby; wcześniej siedem. 

● Spółdzielnie liczące mniej niż 20. Członków mogą mieć jednoosobowy zarząd, a nie 

dwóch członków zarządu i trzech w radzie nadzorczej. 

● Spółdzielnie o rocznych przychodach ze sprzedaży poniżej miliona euro mają mniejsze 

obowiązki sprawozdawcze (Morris, 2019). 

 

Ustawę o energii odnawialnej uchwalono w 2000 roku i był to punkt zwrotny w 
niemieckiej transformacji w stronę energii odnawialnej. Od tego czasu ustawę kilkakrotnie 
zmieniano. Jej przepisy wprowadziły zmiany w systemie taryf gwarantowanych (FIT) dla 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tworząc zachęty do inwestycji w fotowoltaikę i 
inne źródła energii odnawialnej. 

Dzięki ustawie o odnawialnych źródłach energii, nowelizacji ustawy spółdzielczej i 
zaangażowaniu obywateli, spółdzielnie energetyczne i inne formy obywatelskich inicjatyw 
energetycznych dynamicznie się rozwinęły.  

Najnowsze informacje dotyczące wpływu Energiewende na udział energii 

odnawialnej i aktywność społeczności pokazują, że w III kwartale 2019 roku już 42,9% 

energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii; w 2016 - 31,6%. 

Jednocześnie uważa się, że EEG odpowiada za spadek liczby nowo tworzonych 

spółdzielni od czasu poprawki z 2014 roku, która wprowadziła konkurencyjne aukcje 

(przetargi)8. Rząd wyznacza maksymalny obszar do zbudowania, a oferenci ustalają ceny. 

Spółdzielnie planujące elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy większej niż 750 kWp 

muszą wziąć udział w aukcji, w której nie są znane ceny za wyprodukowaną energię. 

                                                
8Aukcja to konkurencyjny proces planowania i instalacji elektrowni OZE (głównie farm wiatrowych i 
fotowoltaicznych o mocy powyżej 750 kWp). Deweloperzy projektów energetycznych licytują się, 
aby dostarczać energię w ramach długoterminowych kontraktów po możliwie najniższej cenie. Nie 
znają ceny, rozpoczynając licytację. 
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Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur) ogłasza aukcję, a inwestorzy mogą 

składać oferty. Wymaga to czasu i ryzykowania kapitałem, co jest bardzo trudne dla 

spółdzielni energetycznych. Aukcje i restrykcyjne procedury zatwierdzania ograniczają 

władzę społeczną. 

 

3.4.5. Interesariusze  

W analizie rynku energetyki obywatelskiej w Niemczech Uniwersytet Leuphana 

wskazuje na głównych interesariuszy spółdzielni energetycznych. 

● obywatele; 

● społeczeństwo obywatelskie - sieci, stowarzyszenia; 

● rolnicy;  

● władze lokalne; 

● przedsiębiorstwa komunalne; 

● spółdzielczy sektor finansowy; 

● sektor handlu i przemysłu; 

● producenci energii; 

● dostawcy energii; 

● twórcy projektów, 

● stowarzyszenia energetyczne - Bündnis Bürgerenergie BBEn, 

Bundesverband Erneuerbarer Energien BBE i Deutsche Genossenschafts- 

und Raiffeisenverband – DGRV. 

 

3.4.6. Szanse i bariery kooperatyw energetycznych  

 

Możliwości rozwoju spółdzielniom energetycznym stwarza dywersyfikacja ich 

działalności gospodarczej i uczestnictwo w innych sektorach, e-mobilności, urbanistyce i 

modernizacji energetycznej istniejących budynków. 

 

Podstawowe bariery dla rozwoju sektora spółdzielczego wynikają ze zmian w EEG 

w 2014 i 2021 roku. Jak wyjaśnili Klagge i Meister (2018), „poprawka EEG z 2014 r. 

doprowadziła do stopniowego wycofywania FIT i do wprowadzenie aukcji i procedur 

przetargowych na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ten sposób, 

dla wielu mniejszych graczy, strategia biznesowa oparta na FIT stała się niewykonalna. 

Konieczność udziału w aukcjach i przetargach stawia je przed wyższymi kosztami 

transakcyjnymi, zwiększonym ryzykiem finansowym i dodatkowymi przeszkodami. Nic 

dziwnego, że oznacza to koniec boomu spółdzielni energetycznych w Niemczech”.  

 

Według Niemieckiej Agencji Energii Odnawialnej spółdzielnie energetyczne 

napotykają na dwie główne przeszkody przy składaniu ofert na aukcje. Po pierwsze, 

projekty obywatelskie są zwykle zniechęcane do ponownego udziału w aukcji, ponieważ 

mają tylko projekt w danym momencie. Nie mogą rozłożyć strat na wiele projektów, jak to 

robią korporacje. Po drugie, projekty obywatelskie są ograniczone do konkretnego miejsca 
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geograficznego, co uniemożliwia im udział w projektach na terenach o lepszych 

warunkach słonecznych lub wiatrowych. 

 

Federacja Spółdzielni Niemieckich (DGRV) uważa, że ostatnia nowelizacja EGG 

(2021) stawia nowe bariery dla spółdzielni energetycznych, zwłaszcza w zakresie 

produkcji fotowoltaicznej. Działalność spółdzielni energetycznych utrudni przymus 

przetargu na dachowe elektrownie słoneczne o mocy od 300 kW do 750 kW. Dzieje się 

tak, ponieważ zakłady te, jeśli chcą pozostać w legalnym systemie dopłat, otrzymają tylko 

50% wytworzonej energii elektrycznej. Pozostałe 50% ma być spożytkowane  

samodzielnie lub bezpośrednio sprzedawane. Tym samym obniżenie limitów 

przetargowych do 300 kW ograniczy główny obszar działalności spółdzielni 

energetycznych, czyli systemy fotowoltaiczne poniżej 750 kWp. Z drugiej strony 

nowelizacja dostosowała model energii elektrycznej najemcy i złagodziła obowiązki 

instalacji inteligentnych liczników, co pozwoli spółdzielniom na wypracowanie nowych 

modeli biznesowych.  

 

4. Dyskusja  

 

Rozwój spółdzielni energetycznych w konkretnym kraju zależy od istniejących 

doświadczeń, kultury oraz lokalnych i krajowych polityk i ram prawnych. Podczas gdy 

rodzaj źródła energii wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej związany jest 

z zasobami naturalnymi państwa, to za najważniejszy warunek umożliwiający założenie 

kooperatywy energetycznej można uznać przepisy stworzone przez decydentów. 

Wyraźnie widać, że późny rozwój spółdzielni energetycznych w Turcji czy Polsce jest 

spowodowany barierami biurokratycznymi i brakiem wsparcia ze strony służb państwa. 

Ugruntowane tradycje własności społecznej i przedsiębiorstw społecznych są z kolei 

głównym motorem w Danii i Niemczech. Są to kraje o największej liczbie projektów 

energetycznych kierowanych przez obywateli (Caramizaru i Uihlein, 2020). W wielu 

państwach Europy Wschodniej natomiast zrozumienie dla własności obywatelskiej wciąż 

jest słabe. Wynika to z przyczyn historycznych; kontroli systemu komunistycznego, 

przymusowej kolektywizacji. Wydaje się, że zmienić negatywną opinię o własności można 

nie tyle przez zmiany ram prawnych, co przez informowanie o korzyściach dla każdego 

członka spółdzielni o sprawiedliwym podziale zysków (Rescoop, 2020). 

 

Niektóre wydarzenia historyczne przyspieszyły przejście na odnawialne źródła energii 

w Europie Zachodniej. Embargo OPEC i eksplozja w Fukushimie skłoniły Danię do 

odejścia od paliw kopalnych, promowanie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenia 

zależności od importowanej ropy naftowej, której udział w produkcji energii wynosił 80%.  

Działania antynuklearnych networków położyły podwaliny pod tworzenie spółdzielni (Mey i 

Diesendorf, 2018; Rüdiger, 2014). W Niemczech, mimo że przepisy dotyczące energii 

odnawialnej nie były w kraju nowością, to katastrofa atomowa w Fukushimie Daiichi w 

2011 r. spowodowała skokowy wzrost liczby spółdzielni energetycznych. Katastrofa 

doprowadziła do podjęcia decyzji o wycofaniu energii jądrowej w Niemczech do 2022 r. i 

przyspieszeniu przejścia na energetykę niskoemisyjną, tzw. Energiewende. W rezultacie 
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Niemcy są jednym z krajów o najwyższym udziale odnawialnych źródeł energii na świecie, 

dzięki pomocy aktywistów i zaangażowania ogółu obywateli.  

 

W Polsce i Turcji rządy stworzyły bariery dla rozwoju energetyki obywatelskiej. Na 

przykład polskie przepisy ograniczają funkcjonowanie spółdzielni na poziomie 

stowarzyszeniowym (liczba członków), regionalnym (brak obszarów miejskich) i 

operacyjnym (moc elektryczna). Jednocześnie brak woli politycznej opóźnia realizację 

europejskich inicjatyw dotyczących transformacji energetycznej. Niechęć obywateli do 

zakładania spółdzielni wynika również z braku informacji na temat korzyści z takich form 

własności. Ponadto decyzje rządzącej w Polsce prawicowo-populistycznej partii są 

przeszkodą w realizacji celów ochrony środowiska. 

Dania i Niemcy uznawane są za modelowe przykłady współpracy decydentów z 

obywatelami i wsparcia państwa dla inicjatyw obywatelskich. Jednak w ostatnim czasie i w 

tych krajach pojawiły się przepisy ograniczające i hamujące rozwój kooperatyw 

obywatelskich. Na przykład w Danii do produkcji lokalnej energii dopuszczone zostały 

prywatne firmy. Obecnie tylko ograniczona liczba wiatraków (około 20%) jest 

zarezerwowana dla obywateli. Nowe przepisy zmuszają firmy dostarczające/dystrybuujące 

energię elektryczną do przejścia na formę prywatnych przedsiębiorstw. Również ostatnia 

nowelizacja niemieckiego EGG tworzy bariery dla społeczności energetycznych i hamuje 

wdrażanie dyrektywy OZE (REDII). 

Rolą państwa jest likwidacja barier hamujących rozwoju energetyki obywatelskiej; 

opracowanie odpowiednich ram prawnych dla funkcjonowania kooperatyw energetycznych 

i tworzenie odpowiednich zachęt finansowych.  

Dla rozwoju kooperatyw ważne jest też budowanie networków, sieci kontaktów między 

spółdzielniami, aby mogły wyciągać wnioski, dzielić się wiedzą i doświadczeniami, 

poznawać przykłady najlepszych praktyk. Wreszcie, by wspierać się i wzmacniać własną 

pozycję w solidarnym działaniu na rzecz transformacji energetycznej.  

 

Według analiz przeprowadzonych przez Caramizaru i Uihlein (2020), długoterminowa 

stabilność spółdzielni „będzie zależeć od rozwoju rentownych modeli biznesowych 

zmierzających w kierunku innowacyjnych systemów finansowania i wynagrodzeń, 

inteligentnych technologii, krajowego wsparcia regulacyjnego, ich szerszej akceptacji 

społecznej i poziomu partycypacji obywateli”.  
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