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Krakowska Elektrownia Społeczna - pierwsza taka
inicjatywa w Polsce

Krakowska Elektrownia Społeczna
to oddolna inicjatywa, dzięki której
mieszkańcy miasta i regionu będą
mogli korzystać z energii
słonecznej bez obaw o koszty
montowania paneli
fotowoltaicznych.

 KRAKÓW
Kto zorganizuje wybory 10
maja, pójdzie do więzienia -
sędziowie ostrzegają i pokazują
paragrafy

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Koncerty bez wychodzenia z
domu

 KRAKÓW
Ryszard Terlecki straszy
samorządowców: Nie
zorganizują wyborów? Niech
liczą się ze stratą stanowisk

 KRAKÓW
Sprawdziliśmy stacje
benzynowe Orlenu w Krakowie,
Tarnowie, Nowym Sączu,
Oświęcimiu. Płynu do

dezynfekcji brak

 KRAKÓW
Koronawirus. Czy mogę
pojechać do rodziny na
Wielkanoc? Przeprowadzić się?
Naprawić laptop?

Odpowiadamy

1 ZDJĘCIE

Joanna Mieszkowicz (Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta)
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BESTSELLER

519,00 zł

Członkowie spółdzielni wykupują udziały, z
których będą później czerpać zysk. Ich inwestycja
się zwróci, a klienci zapłacą mniej za prąd.
Zyskują wszyscy, a zwłaszcza środowisko.

Anna Mikulska: Co zainspirowało was do
założenia Krakowskiej Elektrowni Społecznej?
Joanna Mieszkowicz, jedna z inicjatorek KES,
aktywistka i działaczka na rzecz ochrony
przyrody: Poza ekologicznymi aspektami
odnawialnych źródeł energii istotne jest dla nas
również to, że elektrownia daje niezależność
energetyczną od wielkim �lm, które narzucają
swoje warunki i ceny. To też rozwijanie idei
prosumenta, czyli konsumenta i producenta
jednocześnie, oraz promowanie postaw
obywatelskich.

KES to pierwsza taka inicjatywa w Polsce.
Wcześniej podobne spółdzielnie były znane
tylko w Holandii czy Niemczech. Skąd ten
pomysł?
– W 2006 roku założyłam fundację Aeris Futuro,
której celem jest przeciwdziałanie globalnym
zmianom klimatu i ochrona przyrody. Wiem, że
bardzo ważnym elementem ograniczania
negatywnego wpływu na środowisko jest
oszczędzanie energii i korzystanie z OZE. Z tego
powodu zaczęłam zastanawiać się, jak
przekierować swoje działania w tę stronę.
Niedługo potem zaczęliśmy działać razem z
Radosławem Wrońskim, który na dachu swojego
bloku w Krakowie jako pierwszy sam zainstalował
panele słoneczne. Zainspirowaliśmy się �lmem

 Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
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prezenty �rmowe

„Human Energy” Adama Dzienisa,
zaprezentowanego podczas Szczytu
Klimatycznego w Katowicach, który opowiadał o
spółdzielniach energetycznych. Później
zaczęliśmy organizować cykliczne spotkania,
żeby zebrać grupę osób chętnych do
inwestowania w odnawialne źródła energii. Na
ten moment jest nas już kilkanaście osób, ale
inicjatywa szybko zyskuje coraz szersze
zainteresowanie.

Co proponujecie swoim klientom?
– Mamy do wyboru dwie oferty. Pierwsza z nich
gwarantuje, że przez czas trwania umowy, 10–15
lat, koszty energii będą dokładnie takie same.
Jesteśmy w takim punkcie, że z jednej strony
tanieją OZE, a jednocześnie rosną ceny energii
konwencjonalnej. Drugą opcją jest po prostu
niższa cena prądu. Mamy już pierwszych
zainteresowanych. Na ten moment nie są to duże
�rmy, a raczej spółdzielnie mieszkaniowe czy
małe instytucje. Wybór pakietu zależy od
preferencji klienta i zużycia przez niego energii.
Szacujemy wtedy koszt inwestycji, czyli ile paneli
fotowoltaicznych byłoby w stanie pokryć to
zużycie. Klient nie inwestuje swoich środków, są
to fundusze członków spółdzielni. To idealne
rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z OZE,
ale nie mają takiej możliwości �nansowej.

Jak wygląda przystąpienie do KES i co można na
tym zyskać?
– Członkowie na początek inwestują w
fotowoltaikę, czyli wykupują udziały. Na koniec
roku podsumowujemy zysk spółdzielni, który
będzie później dzielony między członków, w
zależności od ilości udziałów. Zainteresowani
współpracą powinni jednak pamiętać, że celem
KES jest też podejmowanie działań edukacyjnych
dotyczących oszczędzania energii, zależy nam na
działaniu z osobami zaangażowanymi w pracę
społeczną na rzecz środowiska.

Czy polskie prawo jest przychylne tego typu
inicjatywom?
– Trzeba pamiętać, że takie kooperatywy
energetyczne jak nasza to nie to samo co klastry

Jaki powinien być prezent
�rmowy w czasach epidemii
koronawirusa?

Materiały partnera
Zanurz się muzycznym świecie
TIDAL

Materiały promocyjne partnera
Czy wybrałeś już swoje
ulubione produkty?

Akcja Specjalna
SZCZĘŚLIWE FIRMY - szczęście
nie tylko w pracy

http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=prezenty+firmowe
https://wyborcza.pl/7,156282,25775640,smycz-czy-abonament-jaki-powinien-byc-prezent-korporacyjny.html
https://wyborcza.pl/7,174131,25823156,tidal.html
https://wyborcza.pl/laurkonsumenta/0,173290.html
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energii. Te istnieją już w Polsce i zostały powołane
z inicjatywy ministerstw, jednak nie mają
realnego przełożenia na produkcję energii i
inwestowanie w OZE. Niestety, istnieją luki
prawne, które im to uniemożliwiają – nie mogą
osiągać zysków. My też mieliśmy trudności z
rozpoczęciem działalności, ponieważ według
polskiego prawa spółdzielnie energetyczne nie
mogą funkcjonować w miastach, tylko na
terenach wiejskich. Żeby rozwiązać ten problem,
formalnie nie jesteśmy zarejestrowani jako
spółdzielnia energetyczna, tylko spółdzielnia
zajmująca się inwestowaniem w OZE.

Coraz droższa energia
W Polsce wzrost kosztów produkcji tradycyjnymi
metodami energii elektrycznej jest coraz wyższy.
Tymczasem jak informuje Instytut Energetyki
Odnawialnej, źródła kopalne stanowią 80 proc.
produkcji naszej energii. Unia Europejska dąży do
zwiększania stosowania OZE, czyli odnawialnych
źródeł energii.

Zainteresowani członkostwem w KES lub
skorzystaniem z jej usług mogą kontaktować się
drogą mailową:
krakowskaelektrowniaspoleczna@gmail.com.

 Czytaj o ważnych sprawach dzięki prenumeracie

Wypróbuj pierwszy miesiąc za
1 zł, później 19,90 zł
miesięcznie.

Doskonale rozumiemy, że sprzeczne
informacje, fake newsy i plotki mogą
wywoływać obawy. Cenimy Twój spokój,
dlatego u nas dostaniesz tylko sprawdzone
wiadomości i rzetelnie przygotowane
materiały.

Skorzystaj

 ZALOGUJ SIĘ KONTAKT|

https://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,173431.html?cta=1pbox-2op-3an-5slowa2020v2
mailto:pomoc@wyborcza.pl
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Koronawirus. NCN z
szybką ścieżką na
badania nad
wirusem. Budżet -
10 milionów

Akcja #ujdlaszpitala:
zebrano ponad 1,6
mln zł na sprzęt
medyczny

Krzysztof
Penderecki spocznie
w Panteonie
Narodowym

Koronawirus.
Małopolscy
policjanci
skontrolowali w
weekend prawie 29
tys. osób w
kwarantannie; 45
dostanie kary

Prokuratura oskarża
zakonnika o
molestowanie
chłopców. Przemocą
zmuszał do seksu

PiS chce wyborów 10
maja, nawet za cenę
rozpadu państwa

Wyciszają szkołę,
montują maty i
panele, od których
dźwięk się nie
odbija. "Efekt
piorunujący"

Panel solarny na

INNE

ZOBACZ TAKŻE
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łodydze. Roślinna
inspiracja inżyniera
z AGH

Prąd z dachu.
Spółdzielnia
zamontowała 54
panele
fotowoltaiczne na
bloku w Krakowie

Reklama

PROMAL Profesj
Hal, Malujemy
Planujesz montaż 
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dzynksowicz2 29.02.2020, 12:33
Prywatne wytwarzanie energii ma sens. Ale tylko wtedy gdy cała
infrastruktura jest do tego dostosowana. 

Zawodowa energetyka musi na bieżąco dostosowywać produkcję
prądu do zmieniających się potrzeb oraz dodatkowo - do
zmieniającej się produkcji prywatnej. Tego nie załatwią
standardowe elektrownie węglowe, które obecnie dominują.
Potrzebne są elektrownie na gaz, gdzie produkcję energii można
szybko regulować. Potrzebne są też inne algorytmy sterowania
mocą niż dotychczas.

Drugim problemem jest sieć przesyłowa. Obecnie jest
dostosowana do przenoszenia mocy od elektrowni do odbiorców.
Przy produkcji prywatnej, przesył mocy będzie wielokierunkowy,
na pewno inny niż dotychczas.

Reasumując, opisane inicjatywy są obecnie możliwe tylko w
małej skali. Żeby to mogło działać w większej skali, trzeba
przebudować energetykę i sieci przesyłowe. Czyli trzeba wydać
mnóstwo pieniędzy.

 Odpowiedz

frantz 01.03.2020, 08:11
Państwo bardzo się troszczy o koncerny energetyczne.
Wyobraźmy sobie, że wspólnoty mieszkaniowe mogły by na
energii normalnie zarabiać. Proste?

 Odpowiedz

stoczek 01.03.2020, 06:18
a kto pokryje ewentualne straty ?

 3  0

 0  0
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