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Ustawa OZE (wchodzi w życie od 1 lipca 2016 r.)

Klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego 
mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, 
instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, 
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, 
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z 
innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego 
klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest 
powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub 
wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek 
klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”;”.
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Obszar: gmina … powiat na terenach wiejskich,

ale dlaczego nie spółdzielnia mieszkaniowa w mieście?  



SIECI WIEJSKJIE/TERENOWE

dane 

1. GPZ-y (stacje transformatorowe 110kV/SN)
1300 (wszystkie, w sieciach wiejskich i miejskich),
moce jednostkowe: 6,3; 10; 16; 25; 31,5; 40 (2x40) MVA

2. Linie SN: łączna długość około 210 tys. km 
(75% długości wszystkich linii)

3. Stacje transformatorowe SN/nN
150 tys. (70% wszystkich stacji)
moce jednostkowe: 63; 100; 160; 250; 400 kVA
przeciętna moc 100 kVA (w sieciach miejskich 330 kVA)

4. Linie nN: łączna długość około 260 tys. km
(65% długości wszystkich linii)
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5 ZADAŃ DO ROZWIĄZANIA

(i zaprezentowania na wrześniowym konwersatorium)

1. Symulator profili/bilansów na infrastrukturze sieciowej Klastra KE
dr inż. K. Bodzek 

2. Modelowanie net meteringu w optymalizacji PME
dr inż. J. Michalak

3. Dynamiczne (w czasie – dla celów rozwojowych) kalibrowanie net 
meteringu w węzłach sieci Klastra KE
dr inż. M. Fice

4. Model OHT Klastra KE (w tym wyspa wirtualna, taryfa dynamiczna)
dr hab. inż. K. Dębowski

5. Koncepcja systemu informatycznego OHT Klastra KE
dr inż. R. Wójcicki
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Ranking  działań na drodze do:

SIECIOWEGO PARYTETU CENOWEGO OZE 

1. Baza – przyłączenie źródła OZE do sieci (do KSE) – sieć on grid, licznik 
inteligentny + net metering, profil naturalny 

2. Baza + router OZE (DSM/DSR)

3. Wariant 2 + wyposażenie PME w akumulator, potencjalnie sieć semi off 
grid

4. Wariant 3 + wyposażenie PME w superkondensator, potencjalnie sieć 
off grid
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ŚRODOWISKO

wykorzystane do opracowania prezentacji

www.klaster3x20.pl, podstrona BŹEP (Biblioteka Źródłowa Energetyki 
Prosumenckiej)
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http://www.klaster3x20.pl/

