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Czego szukasz?

OZE ELEKTROMOBILNO�� NEWSY PODCASTY KONTAKT

W Krakowie są inicjatywą pionierską. Nie tworzą sp�łki, tylko sp�łdzielnię. Każdy może do niej dołączy� oraz pom�c sobie i
sąsiadom. Krakowska Elektrownia Społeczna (KES) jest gotowa zainwestowa� w przyłączenie instalacji fotowoltaicznej na dachu
bloku mieszkalnego, �rmy oraz innych budynk�w – tam, gdzie wła�ciciel chce obniży� swoje rachunki za prąd. O tym skąd wziął się
pomysł i jak działa KES rozmawiamy z Radosławem Wro�skim, Jakubem Mitką i Bartłomiejem Węglarzem.

Paweł Mirowski, portal �wiat OZE: Pytanie do Pana Radosława: Jak to było z Pana instalacją fotowoltaiczną? Gdzie ona jest założona,
jaką ma moc i gdzie jest inwerter?

Radosław Wro�ski (RW): 

Czy zaczęła już przynosi� korzy�ci: mniejsze rachunki albo zwrot koszt�w?

Kiedy pojawił się pomysł o sp�łdzielni?

Wła�nie, czy trzeba było Pan�w przekonywa� do tego pomysłu? Czy może jednak na wie�� o założeniu sp�łdzielni reakcja była
natychmiastowa?

To jest mikroinstalacja fotowoltaiczna, w tym momencie o mocy 2 kWp, przewidziana do rozbudowania o
mniej więcej drugie tyle. Zasila mieszkanie naszej rodziny, a po rozbudowie ma służy� r�wnież do ładowania
samochodu elektrycznego. Panele są zamontowane na dachu naszego bloku, a inwerter znajduje się w
pomieszczeniu użytkowym w mieszkaniu, takiej spiżarni. W lipcu minie 3 rok od założenia instalacji.

,,

RW: Instalacja pokrywa w pełni nasze potrzeby energetyczne, oczywi�cie w systemie rozlicze�
prosumenckich, czyli co do sumy energii zużytej w ciągu roku i w całym systemie bilansowania. W związku z
tym płacimy tylko stałe opłaty. Co do zwrotu to sprawa trochę się komplikuje, ponieważ instalacja wła�ciwie
nie jest jeszcze doko�czona, więc ona ma zawyżone koszty jednostkowe przez przewymiarowany falownik,
przewidziany na rozbudowę. Dopiero po niej, kiedy już uzyskamy koszty całkowite oraz biorąc pod uwagę
ostatnie podwyżki cen prądu, okres zwrotu będzie wynosił ok. 10 lat i każdą podwyżką będzie się skracał.

,,

Ta moja instalacja to było takie marzenie o własnym prądzie i też przetarcie szlaku, jak to zrobi� w bloku dla
siebie, ale też dla innych. Miała ona r�wnież spełnia� cel edukacyjny, więc bardzo szybko została opisana
jako wzorzec i �r�dło przydatnych informacji. Sam r�wnież zbieram z niej dane, zdobywam do�wiadczenie i
dokumentuję, jak się żyje z taką instalacją. Nie miałem od początku pomysłu tworzenia sp�łdzielni, ale było
takie marzenie posiadania, wsp�łposiadania �r�deł energii i inwestowania wła�nie w OZE. Sam pomysł
sp�łdzielni, tej inicjatywy inwestycyjnej, zrodził się około roku temu. Forma była wypracowywana na
spotkaniach.

,,
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Bartłomiej Węglarz (BW): 

Jakub Mitka (JM): 

Kolejne pytanie – powstała sp�łka, kt�ra sp�łką nie jest, ale też nie jest miejską sp�łdzielnią energetyczną, ponieważ ustawowo na
razie nie przewidziano organizowania takiej jednostki. Jest to zwyczajna sp�łdzielnia – na jakich zasadach ona działa?

Jak działa KES?

HUMAN ENERGY - O�cial Trailer HDHUMAN ENERGY - O�cial Trailer HD

Je�li chodzi o mnie, to raczej za�wieciła się lampka nad głową, ponieważ pierwszy raz o pomy�le usłyszałem
na “Weekendzie dla klimatu“, kt�ry zorganizowała Fundacja Aeris Futuro w Ambasadzie Krakowian, przy
ulicy Stolarskiej (red. wydarzenie odbyło się 1 lutego 2019 roku). To było też spełnienie moich marze�
rozpoczęcia działalno�ci w projekcie, kt�ry będzie miał wielki wpływ na szerszą grupę ludzi. Jest to co�
innowacyjnego i dla społecze�stwa i też dla planety. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym pomy�le, na
spotkanie przyszedłem w następnym tygodniu i wtedy zaczęli�my pierwszą burzę m�zg�w o naszych celach i
o ambicjach, gdzie chcemy by� za rok i czę�� tych rzeczy udało się zrealizowa�. 

,,

Ja r�wnież uczestniczyłem w “Weekendzie dla klimatu“, poznałem koncepcję i wstępny model, kt�ry
zaprezentował Radek. To co mnie osobi�cie zachęciło do zaangażowania się, to nieaktywistyczny spos�b
działania proekologicznego. Zobaczyłem, że można połączy� działania biznesowe z ekologicznymi w
kontek�cie zmian klimatu. Radek był wiarygodny w tym, co m�wił i dlatego postanowiłem wsp�łtworzy� ten
projekt.

,,

RW: Sp�łdzielnia jest zde�niowana w naszym systemie prawnym. Może się zajmowa� r�żnym rodzajem
działalno�ci. To nie tylko sp�łdzielnie mieszkaniowe – są sp�łdzielnie pracy, sp�łdzielnie produkcyjne,
rolnicze. Sp�łdzielczo�� w Polsce ma długą historię, może ostatnio niewykorzystywaną w takich założeniach
“pierwotnych”. 

Dlaczego sp�łdzielnia? Wszyscy oglądali�my �lm o sp�łdzielczo�ci “Human Energy” w reżyserii Adama
Dzienisa, o sp�łdzielniach – we wszystkich możliwych krajach Europy, tylko nie w Polsce – zajmujących się
energią, ale niekoniecznie będącymi sp�łdzielniami energetycznymi, tak jak de�niuje je nasza ustawa o
OZE. Zajmują się one inwestowaniem i tylko wyłącznie tą stroną wytw�rczą. Oznacza to, że my – członkowie
naszej sp�łdzielni nie skorzystamy z energii, kt�rą będziemy produkowa�, przynajmniej na razie, chyba że
się przekształcimy w sp�łdzielnię energetyczną. Zgodnie z obecnie przyjętymi zasadami, KES będzie czerpał
przych�d ze sprzedaży energii do innych odbiorc�w. Takiego typu podmioty działają, widzieli�my w tym
�lmie dużo przykład�w. To był taki pierwowz�r dla nas. 

Te sp�łdzielnie, o kt�rych było m�wione, są zrzeszone w organizacji REScoop (https://www.rescoop.eu/),
kt�ra ma swoją centralę w Belgii. Funkcjonują w bardzo wielu krajach. W tym momencie są silnymi
przedsiębiorstwami energetycznymi, przynajmniej te najstarsze z nich, zrzeszające dużo członk�w,
wytwarzające bardzo duże ilo�ci energii i obracające też potężnym kapitałem.

,,

https://www.youtube.com/watch?v=gBPbluEprwo
https://www.rescoop.eu/
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Bezpo�rednio do mieszka�c�w nie jest to możliwe?

Czyli chcecie zakłada� gł�wnie mikroinstalacje i nie odważyliby�cie się zają� tymi większymi, powyżej 50 kW.

Czy teraz KES posiada uruchomioną instalację?

A jak można się z Wami spotka�? Organizujecie spotkania otwarte.

BW: Na potrzeby wywiadu, rozr�żniamy tutaj r�żne rodzaje sp�łdzielni bo te dwie nazwy mogą wprowadza�
w błąd. My jeste�my sp�łdzielnią inwestycyjną, a po drugiej stronie mamy podmiot, kt�ry wyraża chę�
zainstalowania takiej instalacji OZE na swoim dachu. To może by� sp�łdzielnia bąd� wsp�lnota
mieszkaniowa, przedszkole, szkoła, też przedsiębiorstwa. My jako sp�łdzielnia, inwestując sw�j kapitał,
opłacamy stworzenie tej instalacji. Może też to by� wsp�łudział – członkowie wsp�lnoty mogą
wsp�ł�nansowa� tę inwestycję, zostając członkami KES. Wsp�lnota może wykorzysta� ten prąd na zasilanie
czę�ci wsp�lnych w swoim budynku.

,,

RW: Nie jest. Mamy tutaj kolejny wątek do rozwinięcia. Nasze działania opr�cz tych biznesowych, zawierają
się także w dużej grupie innych cel�w i innych inicjatyw, jak na przykład zabiegi o zmiany w prawie. Jednym
z takich działa� jest staranie się o to, żeby wsp�lnoty mieszkaniowe mogły budowa� instalacje OZE,
pracujące na rzecz nie tylko czę�ci wsp�lnych, ale też dla swoich członk�w – lokator�w. To się może zi�ci�
nawet w tym roku, takie prace są zapowiedziane, przygotowane. Będziemy nawet uczestniczy� w marcu w
specjalnym seminarium na AGH (red. spotkania seminaryjne KlastER, kt�re rozpoczęło Forum Energetyki
Rozproszonej. Ze względu na epidemię zakaże� koronawirusem, wydarzenie przesunięto w czasie), gdzie
pojawi się także rządowy pełnomocnik ds. OZE, pan Ireneusz Zyska. Będzie on też zbierał materiał w tej
sprawie, aby można było stworzy� rozwiązania dla sp�łdzielni mieszkaniowych w tej materii.

Wracając do pytania – cały model biznesowy polega na tym, że my chcemy tworzy� instalacje fotowoltaiczne
bezpo�rednio u odbiorc�w – nie z zamiarem sprzedaży do sieci, a z zamiarem sprzedaży energii albo też – w
przypadku prosument�w usługi korzystania z instalacji – konkretnemu odbiorcy. Dlaczego tak? Dlatego że
koszt inwestycji w fotowoltaikę i związany z tym okres zwrotu, jaki akceptujemy, nie jest jest możliwy do
uzyskania przy samej cenie sprzedaży energii do sieci, natomiast jest możliwy w sytuacji, gdy dodamy do tej
ceny koszt dystrybucji. Żeby się z tą ceną por�wnywa�, trzeba unikną� dystrybucji, czyli dostarczy� energię
bezpo�rednio do danego odbiorcy. To będziemy robi� i tylko to, przynajmniej w pierwszym okresie
działania. 

,,

RW: My�lę że będziemy takie robi�, ale na razie startujemy od �rodk�w własnych, członk�w sp�łdzielni,
kt�rych na razie jest kilkunastu. Może będzie kilkudziesięciu w pierwszym roku. To �rodki będą pierwszym
ograniczeniem. Drugim jest też zapotrzebowanie klient�w. W tym modelu chcemy znale�� odbiorcę cało�ci
lub większo�ci tej energii, kt�rą wyprodukuje nasza instalacja, aby uzyska� odpowiedni okres zwrotu. Nam
r�wnież zależy na tym, aby jak najmniej nadwyżek sprzedawa� do sieci, a jak najwięcej do odbiorcy. Pierwsi
klienci potencjalnie zainteresowani to są wsp�lnoty i sp�łdzielnie mieszkaniowe, gdzie to zużycie w
czę�ciach wsp�lnych jest niewielkie. To jest zużycie, kt�re da się zaspokoi� instalacją o mocy rzędu 10 kW.
Także takie będą te pierwsze. Te większe pojawią się w kolejnych, pewnie w przypadku przedsiębiorc�w,
dojdziemy do rozmiar�w małej instalacji. P��niej może i wyżej.

,,

RW: W tym momencie jeszcze nie ma, są rozmowy z pierwszymi klientami. My dopiero zarejestrowali�my się
na początku tego roku i cały czas się organizujemy. 20 lutego został uruchomiony nasz rachunek bankowy,
więc w tym momencie zbieramy �rodki i za chwilkę będziemy gotowi do kolejnych krok�w.  Przygotowujemy
wszystko r�wnocze�nie. Pierwszą instalacją na pewno się będziemy chwali�.

,,
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Na czym polega oferta KES?

Spotkanie z członkami KES, luty 2020: od lewej: R.Wro�ski, J.Mitka, P. Mirowski (�wiat OZE), B. Węglarz.

BW: Pierwsze otwarte spotkanie zrobili�my na początku lutego, kolejne planowane jest na początku
kwietnia/w drugiej połowie kwietnia. Informacja o wydarzeniu zostanie przekazana za pomocą pro�lu na
Facebooku oraz strony internetowej, kiedy już większo�� rzeczy, o kt�rych Radek wspomniał zostanie
dopiętych. A je�li chodzi o klient�w, to mamy bardzo duże zainteresowanie. Szczerze m�wiąc, przerosło to
nasze oczekiwania. Zar�wno zainteresowanie medialne, jak i potencjalnych odbiorc�w. Mamy obecnie oferty
od przedszkola, od sp�łdzielni mieszkaniowej, dw�ch wsp�lnot, inwestor�w, zar�wno z Krakowa jak i spoza.
Staramy się pozbiera� to wszystko i zaczą� układa� konkretny plan.

,,

JM: Taka forma sp�łdzielni jest czym� nowym w Polsce. Pojawia się dużo pyta�, niejasno�ci ze strony
potencjalnych członk�w czy klient�w. Każdy chce wiedzie�, jak to jest możliwe, że można zarabia� na energii
z OZE. Pierwsze spotkanie było owocne. Przypuszczam, że kolejne przyciągną jeszcze więcej ludzi –
serdecznie zapraszamy.

,,

RW: Proponujemy swoją ofertę tym, kt�rzy mają warunki do założenia na swoim budynku instalacji
fotowoltaicznej, ale nie mogą lub nie chcą tego robi� z r�żnych przyczyn – nie mają wystarczających
�rodk�w, jak czasem wsp�lnoty i sp�łdzielnie mieszkaniowe albo, w przypadku przedsiębiorc�w – chcą
skupi� się tylko na swojej działalno�ci. Nie mają know-how – nie wiedzą, jak dobra� taką mikroinstalację,
jak oceni� oferty instalator�w itd. My proponujemy do�� prostą rzecz – “Pozw�l nam zainwestowa� na
swoim dachu, nie ponosząc żadnego ryzyka, nie wydając ani złot�wki, a my z tej inwestycji dostarczymy ci
prąd, kt�ry będzie: a) zawsze ta�szy niż w Twojej dotychczasowej tary�e albo b) prąd kt�ry nie drożeje, wraz
z podwyżkami, a jego koszt jest tylko rewaloryzowany in�acją.” Te dwa modele przedstawiamy w naszej
propozycji.

,,

JM: To co proponujemy naszym członkom, to dołączenie się do transformacji energetycznej oraz do
umożliwienia inwestowania swojego kapitału. Niekoniecznie dużego, ponieważ podstawowa jednostka
inwestycyjna, czyli udział wynosi 2 tysiące złotych, więc nawet taką kwotę można zainwestowa� i czerpa�
korzy�ci. Na temat zwrotu z inwestycji, czyli tego, co bardziej interesuje potencjalnego inwestora, chętnie
porozmawiamy na naszym spotkaniu. Teraz mogę powiedzie�, że na pewno jest to opłacalne.

,,
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Pytanie na koniec – czy wiecie, ile dach�w można pokry� w Krakowie panelami fotowoltaicznymi?

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Więcej szczeg�ł�w na temat działalno�ci oraz oferty Krakowskiej Elektrowni Społecznej można znale�� na stronie internetowej tutaj:
 www.elektrowniaspoleczna.pl 
Informacje można r�wnież znale�� na ich pro�lu społeczno�ciowym Krakowska Elektrownia Społeczna. W chwili obecnej jedno
spotkanie jest zaplanowane na 20 kwietnia: zobacz więcej tutaj.

Radosław Wro�ski – prezes Zarządu KES. Absolwent Informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Pozna�skiej. Zawodowo –
kierownik Działu IT w �rmie Veracomp S.A. Prywatnie – prosument, promotor energetyki odnawialnej i rozproszonej, zabiegający o
doskonalenie prawa dot. tych dziedzin. Pomysłodawca utworzenia Krakowskiej Elektrowni Społecznej.

Jakub Mitka – wsp�łwła�ciciel �rmy wdrażającej rozwiązania z zakresu publicznego dostępu do de�brylacji, wiceprezes fundacji Projekt
AED. Zwolennik pragmatycznych działa� mających na celu ochronę klimatu i przyrody.

Bartłomiej Węglarz – Na co dzie� pracownik dużej korporacji. W Sp�łdzielni Członek Zarządu oraz Członek Założyciel. “Ochrona klimatu
jest dla mnie największym priorytetem w życiu i staram się znale�� balans pomiędzy pracą zarobkową a działalno�cią społeczną w KES”.

RW: Miasto Krak�w zrobiło sobie takie szacunki, cho� co prawda na podstawie zdję� satelitarnych i takiej
lekkiej symulacji zacienie� i doboru dach�w, kt�re się nadają. Wyszło z tego, że aż 900 ha dach�w nadaje
się w og�le do założenia instalacji, nie wszystkie pod optymalnym kątem. Ta analiza zderza się z
rzeczywisto�cią w postaci kon�ikt�w z r�żnymi innymi instalacjami, kt�re są już na tych dachach, z
kominami itd. Może bezpiecznie należałoby tę powierzchnię podzieli� przez p�ł. Kiedy� przymierzałem się do
tych liczb, mocy już nie pamiętam i nie chcę niczego przekręci�. Mogę jednak poda� pewne procenty. Gdyby
te 900ha rzeczywi�cie udało się wykorzysta�, uwzględniając też magazynowanie energii w cyklu dobowym,
to byliby�my w stanie zaspokoi� około 50 procent zapotrzebowania na energię Krakowa dla mieszka�c�w i
przedsiębiorc�w, z wyłączeniem kombinatu hutniczego, kt�ry jest osobno liczony. Magazynowanie energii w
tym momencie jest jeszcze drogie. Bez niego jeste�my w stanie zaspokoi� około 15 proc. zapotrzebowania,
wykorzystując tylko 1/3 potencjału, aby nie przekracza� poboru mocy, jaki jest u wszystkich odbiorc�w w
mie�cie. Realnie dzielmy sobie te liczby przez dwa i mamy około 7 proc energii i 25 proc. w wersji z
magazynowaniem. To tylko szacunki, trzeba by to jeszcze zwery�kowa�.

,,
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