
Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości”  
niezbędny element lokalnego rozwoju 

gospodarczego



Klaster Energii

1. Regionalne i lokalne uwarunkowania  
powstania Klastra. 

2. Proces tworzenia Klastra.

3. Struktury klastra.

4. Cele, zadania, projekty.
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Regionalne i lokalne uwarunkowania

1. Niska emisja 
a) podstawowy problem   zagrożeń zdrowotnych i 

komfortu życia mieszkańców Żywiecczyzny,
b) po uporządkowaniu gospodarki wodnościekowej niska 

emisja to podstawowe zagrożenie dla rozwoju 
turystycznego a także gospodarczego regionu,

c) wizerunkowy ograniczenie w pozyskiwaniu inwestorów 
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Regionalne i lokalne uwarunkowania

2. Ograniczone możliwości zwiększenia 
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej 
dla lokalnej gospodarki Powiatu Żywieckiego.

a) ograniczone możliwości przesyłu energii z KSE (sieci 
WN) do lokalnych sieci SN i nN,

b) niewielki udział energii produkowanej lokalnie –
niewykorzystywanie potencjału lokalnych 
źródeł/nośników energii – woda, biomasa, odpady.
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Regionalne i lokalne uwarunkowania

3. Umiejętność  i zdolność  realizacyjna  strategicznych 
projektów dla całego regionu:

a) ponadgminna współpraca w gospodarki odpadowej ,
b) uporządkowanie gospodarki wodnościekowej 

Żywiecczyzny – projekt o wartości ponad 200 mln. €,
c) ponadgminny model planowania projektów 

strategicznych – struktura ZMGE, Beskid Ekosystem, 
d) potencjał lokalnych MŚP.
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Koncepcja międzygminnego operatora
energetycznego / klastra energii

Klaster jako lokalny Ponadgminny/Powiatowy obszar 
energetyczny z udziałem wielu podmiotów publiczno-
prywatnych

Klaster jako lokalny system  zarządzania zrównoważoną 
energią – Powiat lub 5 Gmin

Wartość rynku klastra – od kilkudziesięciu milionów złotych
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Koncepcja międzygminnego operatora
energetycznego/ klastra energii

Klaster jako mikrosieć/lokalny obszar bilansowania
Lokalne wytwarzanie energii z rozproszonych (własnych) 
źródeł tak, aby równoważyć popyt lokalnych odbiorców 
na energię elektryczną/cieplną.
Dystrybucja poprzez własną sieć lub sieć OSD. 
Dzięki przyłączeniu do „nadrzędnej” sieci dystrybucji 
(układ OSDn-OSDp), nadwyżki lub niedobory energii w 
mikrosieci mogą być bilansowane z operatorem systemu 
dystrybucyjnego.
Wartość rynku kilka milionów zł.
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Struktura obszarowa Klastra

8



Rynek energii –kilkaset  
milionów złotych

160 – 350 mln
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Regionalne i lokalne uwarunkowania



Proces tworzenia Klastra Energii
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ZMGE

Emisja Lokalne 
potrzeby/
wyzwania

Energia

Gminy Powiat



Proces tworzenia Klastra Energii
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1. Podjęcie przez władze wszystkich samorządów (15 Gmin i Powiat) oraz ZMGE strategicznej decyzji o nowych 

obszarach działania i współpracy samorządów w zakresie ograniczania niskiej emisji i rozwoju lokalnej 

gospodarki energetycznej przez 15 Gmin i Powiat – styczeń 2015

2. podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie niskoemisyjnej i zrównoważonej
gospodarki energetycznej jako strategicznego działania dla 15 Gmin i Powiatu Żywieckiego – zgodne 
oświadczenie wszystkich stron, że instytucją zajmującą się nowymi przedsięwzięciami będzie ZMGE 
- 27 luty  2015

3. Wyznaczenie przez gminy pełnomocników ds. zrównoważonej energii i gospodarki niskoemisyjnej,

4. Współpraca z Gminami przy realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowanie założeń Master 
Planu. 

5. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Samorządowego  Operatora/Integratora Energetycznego -
w strukturach ZMGE - III i IV kw.2015,

6. Zmiany formalne  statutu ZMGE – koordynacja i prowadzenie zadań własnych Gmin w zakresie 
energetycznym – III kw. 2016 – I kw. 2017



Proces tworzenia Klastra Energii
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7. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem naukowo-biznesowym

a) współpraca z Centrum Energetyki Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej   od marca 2015 roku,
regularne uczestnictwo w Konwersatoriach

b) rozpoczęcie rozmów z OSD „Tauron Dystrybucja S.A” w zakresie współpracy przy organizacji Klastra Energii na 

obszarze Żywiecczyzny – czerwiec 2016,

c) zainteresowanie   przedsiębiorców oraz  podmiotów  instytucjonalnych  przystąpieniem do Klastra Energii.

8. Podpisanie Listu Intencyjnego Gminami/ZMGE oraz Urzędem Marszałkowskim oraz WFOŚiGW w 

Katowicach – czerwiec 2016.

9. Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy ZMGE jako liderem Klastra a Tauron Dystrybucja S.A. –

listopad 2016

10. Podpisanie Listu Intencyjnego Klastra – 12 grudzień 2016.

11. Podpisanie umowy cywilno- prawnej Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości” - 9 luty 2017.



Struktury klastra

2. Struktura organizacyjna
a. Organy Klastra:
• Rada Klastra 
• Komitet Zarządzający
• Lider Klastra
• Koordynator Klastra
• Biuro

13



Cele, zadania, projekty Klastra
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Klastrowe,  ponadgminne planowanie i 
zarządzanie lokalną gospodarką energetyczną

Współpraca Gmin i Powiatu w ramach ZMGE:

•unikalna struktura w skali kraju - zespół Gminnych 
koordynatorów energetycznych,

• planowanie obszarowe i ponadgminna realizacja obowiązków samorządów wynikająca z  
ustawy Prawo Energetyczne – kompetencje przekazanie z Gmin na ZMGE – statut Związku

Klaster jako Platforma współpracy samorządów i przedsiębiorców w planowaniu i 
zabezpieczeniu potrzeb energetycznych regionu.

Wykorzystanie PPP do realizacji projektów inwestycyjnych i optymalizacyjnych.



Cele, zadania, projekty Klastra
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Klastrowe,  ponadgminne planowanie i 
zarządzanie lokalną gospodarką energetyczną

Podstawą do zintegrowanego planowania jest stworzenie w ZMGE jednej 
„centralnej bazy” na potrzeby gospodarki niskoemisyjnej – podstawa do 
tworzenia „Wirtualnej Żywieckiej Elektrowni”
Priorytetowym zadaniem dla ZMGE/Gmin w ramach klastra powinno być 
wypracowanie Energetycznego Systemu Informacji 
Przestrzennej (ESIP) – zintegrowanego z narzędziami GIS w ramach 
kompetencji Gmin/ZMGE/Klaster wynikających z art. 18 Prawa energetycznego.

• posiadanie takiego systemu umożliwi każdemu podmiotowi i mieszkańcom planowanie instalacji z OZE i 
sieci zgodnie z planami przestrzennymi i możliwościami lokalizacyjnymi -

• posiadanie takiego narzędzia ułatwi procesy inwestycyjne, ograniczy ryzyka oraz zwiększy udział 
inwestorów lokalnych (przedsiębiorcy, mieszkańcy)   oraz finansowych budowie infrastruktury 
energetycznej



Cele, zadania, projekty Klastra
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Klastrowe/lokalne sieci energetyczne

• Budowa w ramach Klastra sieci energetycznych SN i nN dla 
nowych obszarów gospodarczych (np. strefy ekonomiczne), 
własne sieci uczestników klastra,  nowe obszary zabudowy 
mieszkaniowej (sp. mieszkaniowe, deweloperzy), oświetlenie

• Przejmowanie  lokalnych sieci energetycznych od Gmin –
Koordynator Klastra – oświetlenie????

• Rozwój Inteligentnych Lokalnych Obszarów Bilansowania na 
bazie sieci będących w dyspozycji Klastra/Koordynatora
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Cele, zadania, projekty Klastra



Inteligentny obszar bilansowania/spółdzielnia elektryczna/mini 
klaster

• Lokalna sieć SN/nN
• Stacja transformatorowa15/0,4; 460 kVa z możliwością rozbudowy  do 650 

kVa,  4 linie kablowe 

• 6 odbiorców – potencjalnie 20 obiektów
• Lokalne oświetlenie
• Możliwość zapewnienia energii dla nowych terenów/działek,
• Przygotowywane projekty instalacji wytwórczych

• PV – 60 kW
• Kogeneracja – 160 kW ciepło/100 kW en. elektr.

• Lokalny Operator Informacji Pomiarowych
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Cele, zadania, projekty Klastra



Inteligentny obszar bilansowania/spółdzielnia 
elelektryczna/

• Lokalny OSDn – koszt krańcowy usługi dystrybucyjnej w 
ramach taryfy G i C – 50,00 zł 

• Nowe produkty
• rozliczanie energii pomiędzy Prosumentami poprzez Koordynatora 

Klastra – wykorzystanie technologii Blockchain
• mikro  DSR/DSM

• Magazyn energii
• Projekt skalowalny dla większych obszarów
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Cele, zadania, projekty Klastra



Cele, zadania, projekty Klastra
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Powiatowy Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji

Instalacje dla dużej liczby małych odbiorców 
prowadzone/koordynowane przez Lidera 
Klastra/ZMGE
Instalacje na obiektach mieszkańców
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne dla  
budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego 



Projekt „Słonefczna Żywiecczyzna – Wirtualna 
Elektrownia Prosumencka” rozproszonych małych 

instalacji 
Instalacje wytwórcze OZE dla dużej liczby małych odbiorców 
prowadzone/koordynowane przez Lidera  Klastra
Instalacje na obiektach Prosumentów
• mieszkańcy 
• Gminy, inne jednostki samorządowe

Instalacje połączone bilansowo w jedną wirtualną elektrownię 
słoneczną
planowa sumaryczna moc instalacji – 5-8 MW
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Cele, zadania, projekty Klastra



Wykorzystanie potencjału energetyki 
wodnej – system małych elektrowni 

wodnych 
Analiza potencjału lokalnych rzek 
Kilkadziesiąt lokalizacji zdewastonej infrastruktury na 
lokalnych rzekach
Instalacje połączone bilansowo w jedną wirtualną 
elektrownię wodną
planowana moc – 5-15 MW
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Cele, zadania, projekty Klastra
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Cele, zadania, projekty Klastra

Instalacje wytwórcze OZE w ramach 
systemu aukcyjnego 

•Elektrownie wodne
•Farmy PV
•Biogazownie 
•Instalacje wykorzystujące odpady
•Instalacje hybrydowe – woda/PV
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Cele, zadania, projekty Klastra

Projekty w zakresie efektywności energetycznej
Wprowadzenie systemu ISO 50001

Inwestycje ograniczające i optymalizujące zużycie energii
• Kompleksowa termomodernizacja obiektów,
• Inteligentne zarządzanie
• sterowanie poborem/zużyciem energii

Inwestycje  w ramach Smart Grid.

Finansowanie w ramach PPP



Cele, zadania, projekty Klastra
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Żywiecczyzna 2030/2040 
A

Niezależny energetycznie, 
niskoemisyjny, bezpieczny dla 

zdrowia, ekologiczny atrakcyjny  
turystycznie i gospodarczo region



3  Kluczowe  czynniki sukcesu/rozwoju 
Klastra/jako instytucji rynkowej
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• udział w Klastrze  i dobra współpraca Samorządów 
(Gminy i Powiat) z obszaru   Klastra/Powiatu  
•Uregulowanie i wypracowanie koncepcji 
partnerskiej biznesowej współpracy w obszarze 
dystrybucji energii 
•Stworzenie „Inteligentnego Obszaru 
Energetycznego – Wirtualny obszar energetyczny”



Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” –
Energia Ludzi i Regionu 
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Dziękuję
Piotr  Budzisz – Pełnomocnik  

Koordynatora Klastra „Żywiecka Energia 
Przyszłości” 
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