
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podsumowanie i wnioski z Seminarium 
Oddziaływanie Klastrów Energii na społeczność lokalną.  

Korzyści dla mieszkańców powiatu.  

 

Data seminarium: 17.05.2017, 10:00–15:00 

 

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec 

Organizatorzy spotkania: 

 

Zgorzelecki Klaster Rozwoju 

Odnawialnych Źródeł Energii 

i Efektywności Energetycznej 

(Koordynator: Stowarzyszenie 

Rozwoju Innowacyjności 

Energetycznej w Zgorzelcu) 

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec  

 

Wójt Gminy Wiejskiej Zgorzelec 

Patronat honorowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podsumowanie przebiegu Seminarium 

Celem Seminarium było pogłębienie wiedzy Uczestników dotyczącej realnego wpływu Klastrów 

Energii na otoczenie społeczno-gospodarcze powiatu.  

Podczas Seminarium były prezentowane następujące tematy:  

1. Klaster energii jako mikrosystem energetyczny 

2. Oddziaływanie Klastrów Energii na otoczenie społeczno-gospodarcze powiatu  

3. Mechanizmy/Efekty synergii Klastrów Energetycznych 

4. Rozproszony pomiar jakości powietrza (mapy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń) 

szansą na identyfikację i eliminację zagrożeń w skali lokalnej 

5. Odziaływanie na Środowisko Projektów Realizowanych przez Klastry Energii w skali 

lokalnej 

Odbiór treści prezentowanych podczas seminarium potwierdza, że na dzień dzisiejszy sama 

idea Klastrów Energii nie jest do końca zrozumiała zarówno dla wielu przedstawicieli 

samorządu jak i dla mieszkańców. Konieczna jest wytężona praca związana z edukacją, w celu 

uzyskania odpowiedniego stopnia zrozumienia tematu. 

Wstępne wnioski: 

1. Skuteczna budowa Klastrów Energii wymaga bezwzględnej współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego 

2. Wdrożenie działań w ramach Klastrów Energii powinno dążyć do odniesienia korzyści 

ekonomicznych i ekologicznych przez mieszkańców powiatu - założenie to musi być 

otwarcie i skutecznie komunikowane.  

3. Proces budowy Klastrów Energii znacząco ułatwia i przyspiesza zaangażowanie dużych 

podmiotów gospodarczych stanowiących znaczących konsumentów energii 

elektrycznej, co potwierdza przykład Klastra Zgorzeleckiego.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Aktualnie stoimy "u progu" procesu zmiany modelu funkcjonowania rynku 

energetycznego, który w niezmienionej postaci funkcjonuje w okresie ostatnich 100 lat.  

5. Budowa nowych modeli funkcjonowania rynku energetycznego wymaga opracowania 

i wdrożenia całkowicie nowych technologii w zakresie: 

a. zbierania informacji o kształtowaniu się popytu na energię w czasie,  

b. inteligentnego bilansowania popytu i podaży 

c. inteligentnego zarządzania infrastrukturą energochłonną po stronie popytowej 

d. magazynowania energii (zarówno poprzez sterowanie pracą urządzeń jak i przez 

stosowanie zasobników energii)    

6. Ocena projektów realizowanych w ramach Klastrów Energii powinna odbywać się 

w perspektywie krótkoterminowej (w zakresie ekonomicznym) oraz długoterminowej 

(w zakresie społecznym i środowiskowym).  

7. Analiza projektów i działań klastrowych musi być prowadzona w zakresie 

wieloaspektowym:  

a. energetycznym,  

b. rozwojowym, 

c. ekonomiczno-gospodarczym,  

d. podatkowym,  

e. społecznym. 

Wymienione powyżej wnioski to wyłącznie najbardziej ogólne założenia w sferze społecznej i 

organizacyjnej. W zakresie technicznym i merytorycznym wnioski są możliwe do wypracowania 

w bezpośredniej debacie z przedstawicielami poszczególnych dziedzin. 


