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1 Wstęp
Idea lokalnego porozumienia odnoszącego się do określenia kierunków rozwoju, współpracy i
współdziałania dla ograniczenia „ubóstwa energetycznego” południowo - wschodniej małopolski,
zrealizowana została w trakcie, trwających od 2011r dyskusji, w gronie przedstawicieli rożnych
jednostek gospodarczych i samorządowych ziemi sądeckiej. W jej efekcie, w 2013 roku, przeszło
20 jednostek i organizacji podpisało listy intencyjne, a w konsekwencji zawarło porozumienie
„Sądecki Klaster Energii Odnawialnej”. Jako porozumienie klastrowe, oparte jest ono na założeniu,
że tylko szeroko rozumiana „lokalna współpraca”, może zaowocować inicjatywami, które umożliwią
poszukiwanie wspólnych, śmiałych i nowatorskich rozwiązań z zakresu zaopatrzenia w paliwa i
energie - tej najistotniejszej podstawy rozwoju gospodarczego.
W Preambule porozumienia jego sygnatariusze zadeklarowali, że:
„Pragnąc przyczynić się do stworzenia na terenie Subregionu Sądeckiego warunków
sprzyjających racjonalizacji zużycia energii i propagowania działań, których celem będzie
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, decydujemy się; na nawiązanie współpracy
i stymulowanie lokalnych inicjatyw oraz przedsięwzięć gospodarczych; wymianę doświadczeń i
kontaktów; oraz organizację szkoleń i promocji …”
W §1 porozumienia SKEO ustalono, że docelowo, będzie to porozumienie jednostek
działających na terenie Subregionu Sądeckiego, a wspierających się przy rozwoju sposobów
produkcji paliw alternatywnych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i promujących ideę
poszanowania energii. Natomiast, w § 3 p3 porozumienia wskazano, że członkowie Klastra
współpracują zwłaszcza w przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych, badawczych,
wdrożeniowych oraz inwestycyjnych.
Jednym z podstawowych problemów pojawiających się przy programowaniu rozwoju
gospodarczego, odnoszącego się do: poszczególnych gmin, samego powiatu nowosądeckiego, szerzej
Subregionu Sądeckiego, a nawet całej Małopolski, poza zachowaniem i pielęgnowaniem
specyficznych walorów środowiska naturalnego, jest ich kondycja energetyczna. Rozumiana jako;
stan zasobów, źródeł oraz systemu dystrybucji paliw i energii, a także racjonalizacja i podnoszenie
poziomu efektywności ich wykorzystania. Są to determinanty, stawiające lokalne bezpieczeństwo
energetyczne w czołówce problemów i przesłanek wpływających na dynamikę rozwoju
gospodarczego Sądecczyzny, na początku XXI wieku.

4

Słaba kondycja energetyczna („ubóstwo energetyczne”) subregionu, daje się odczuć już teraz.
Odnosi się to zwłaszcza, do coraz wyższych kosztów pozyskiwania na nasz teren tradycyjnych (od
ubiegłych stuleci) paliw i energii. Są one nieadekwatne, do poziomu obecnej techniki i technologii
ich użytkowania. Skutki i niepokojące konsekwencje braku tak rozumianego zrównoważonego,
podstawowego czynnika rozwoju, obserwujemy w postaci zmian w środowisku wynikających,
zwłaszcza że stosowania paliw o niskiej, lub co gorsza, niekontrolowanej(!) jakości – czynników
bezpośrednio wpływających na niebezpieczny dla zdrowia, wysoki poziom tzw. „niskiej emisji”.
Niekwestionowane i znaczące miejsce w przeciwdziałaniu tym zjawiskom, ma poszukiwanie
sposobów na lokalne rozwiązania, wspierające należyte, zaopatrzenie energetyczne mieszkańców i
jednostek gospodarczych.

Jest to możliwe dzięki stworzeniu lokalnego rynku energii cieplnej

i elektrycznej, opartego na szeroko rozumianych paliwach oraz odnawialnych źródłach energii
(OZE).
Dotyczy to zarówno pomocy w rozwiązaniu problemów indywidualnych;

Rys. 1. „śmieci” wyrzucane kominem

jak też obejmujących większe obszary;

Rys. 2 Dym z kominów domów jednorodzinnych nad osiedlem w Nowym Sączu
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Lokalne zasoby OZE i działania na rzecz podnoszenia efektywności wykorzystania energii,
to naturalne i jedyne rezerwy w ogólnym bilansie energetycznym Subregionu Sądeckiego. Ich
umiejętne wykorzystanie to szansa na skuteczną implementację na ten teren narzędzi poprawiających
efektywność działań gospodarczych. Stworzenie lokalnego rynku OZE, to zarazem szansa na
wspólne działanie, na stworzenie trwałych więzi gospodarczych pomiędzy lokalnymi podmiotami.
Sprawdzoną, w innych regionach Europy i Świata, formą stworzenie takiej lokalnej platformy
współpracy, jest powołanie klastra gospodarczego - propagującego poszanowanie użytkowania
energii – w naszym przypadku: Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej.
Budowanie współpracy partnerskiej daje nowe i lepsze możliwości rozwoju poprzez
połączenie i wzmocnienie pozytywnych cech i możliwości, charakteryzujących poszczególne sektory
gospodarcze, oraz poszukiwanie sposobów wykorzystania ich dla wspólnych korzyści. Porozumienie
instytucji, to „de facto” porozumienie biorących w nim udział ludzi – mieszkańców Sądecczyzny.
Ludzie ci reprezentują rozmaite instytucje publiczne, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe i
firmy. Porozumienie więc, to chęć współpracy oraz przekonanie, że działając razem można osiągnąć
więcej niż w pojedynkę – jest to tzw. efekt synergii. Najlepiej charakteryzuje to poniższa ulotka:
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2 Definicje
2.1

Co to jest klaster?
Pojęcie klastra znane jest pod kilkoma wariantami:

1. Według definicji naukowej M. Portera1:
„(…) Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, dostawców, jednostek
świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji
(np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych
dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących.”
2. Według definicji Ministerstwa Gospodarki2:

1Michael E. Porter. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global
Economy. „Economic Development Quarterly”. Luty 2000.
2Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006r.)
7

„(…) klaster to przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju
gospodarczego lub innowacyjności, oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących
działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i
współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną
siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów
funkcjonujących w ramach Klastra stanowią przedsiębiorcy.”
3. Według definicji Ministerstwa Energii3:
„(…) 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 110kV, na obszarze działania tego klastra
nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o
samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2016 poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 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.
”
4. Według definicji z Wielkiego Słownika Języka Polskiego4:
Najbardziej „polskojęzyczny” odpowiednik angielskiego słowa „Cluster”, w niektórych
zastosowaniach, to pięknie brzmiące słowo:
ZGĘSTEK - określające: „zgrupowanie przestrzenne lub powiązanie systemowe mniejszych
obiektów w jeden większy”.
2.2

Definicje pojęć podstawowych
Porozumienie – międzysektorowa, cywilnoprawna deklaracja współpracy, pomiędzy

organizacjami i jednostkami gospodarczymi, które zobowiązują się do wspólnej pracy w formie
podejmowania projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zakłada ono regularne monitorowanie
wzajemnych relacji i korygowanie partnerskiego układu w razie potrzeby.
Zrównoważony rozwój – rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów gospodarczych w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli,
zarówno pokolenia współczesnego, jak i pokoleń przyszłych

3 art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 o OZE (D.U z 2016 poz. 925)
4 Słownik Języka Polskiego, pod redakcja W. Doroszewskiego
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Zrównoważenie społeczne - Udział w porozumieniu trzech sektorów życia społecznego:
publiczny (samorządy, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie itd.), prywatny (przedsiębiorcy, biznes,
organizacje pracodawców itp.) i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia,
itp.).

Zrównoważenie gospodarcze -

Rozwój gospodarczy będzie się opierał na zasadzie

zrównoważonego rozwoju, w którym następuje polepszenie warunków życia społeczności z
jednoczesnym respektowaniem ograniczeń wynikających z poszanowania zasobów naturalnych i
ochrony środowiska.

W świetle wcześniej przytoczonych definicji podstawowych, można założyć, że:
Sądecki Klaster Energii Odnawialnej to porozumienie przestrzennie zgrupowanych
jednostek, realizujące wspólnie wypracowane zasady zrównoważonego rozwoju, opartego o
zrównoważenie społeczne i gospodarcze.
Porozumienie to, dotyczy głównie zakresu działań wspólnych, odnoszących się do
zrównoważonego gospodarowania energią, poprzez:


racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych;



wykorzystywanie w pierwszej kolejności zasobów odtwarzalnych;
9



wykorzystywanie potencjału naturalnego w sposób zintegrowany;



odbudowę fundamentów lokalnych więzi społecznych i gospodarczych.

3 Opis porozumienia
Tło historyczne i motywy powstania inicjatywy klastrowej

3.1

Działając w przekonaniu, że najważniejszych problemów lokalnych nie da się rozwiązać
przez pojedyncze, krótkoterminowe („hasłowe”) działania jednostek należących do szeroko
rozumianej, lokalnej sfery społeczno-gospodarczej; przedstawiciele władz samorządowych,
organizacji pozarządowych oraz ludzie biznesu i nauki, z terenu powiatu nowosądeckiego, podjęli
trud utworzenia międzysektorowej koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
którego w ich przekonaniu, podstawą jest zapewnienie stabilnych, co do ilości i jakości dostaw paliw
i energii.
Inspiratorem zawiązania się tego lokalnego Porozumienia było Stowarzyszenie, Lokalna
Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” z siedzibą w Stadłach koło Podegrodzia, które
pod patronatem Starostwa Powiatu Nowosądeckiego prowadziło działania przygotowawcze. Całość
działań i koordynacji funkcjonowania tej inicjatywy klastrowej, podjęła się firma konsultacyjno –
doradcza „Andrzej Zarazka”.
Przygotowania i przedyskutowanie podstaw i założeń Porozumienia, odbywało się między
innymi w formie corocznych (od 2011 r. do 2013 r.) konferencji pn. „Energia odnawialna szansą
rozwoju powiatu nowosądeckiego”. Ich podsumowanie, zamknęło się w następujących wnioskach
generalnych:



Zaniepokojenie budzi stagnacja w rozwoju lokalnej infrastruktury, zwłaszcza zaopatrzenia
w paliwa gazowe i energię energetyczną. Staje się to barierą rozwoju gospodarczego
regionu z przejawami dyktatu cenowego zewnętrznych firm dystrybucyjnych.



Ze wstępnych analiz możliwości i uwarunkowań, uzyskanie samowystarczalności
energetycznej naszego regionu, możliwe jest jedynie w ograniczonym zakresie. Wobec
uwarunkowań terenowych, narastającej ekspansji rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
koniecznością jest lokalne współdziałanie w celu

racjonalizacji i efektywnego

wykorzystania paliw i energii.



Lokalne uwarunkowania wymuszają skoncentrowanie się

na

stworzeniu lokalnego

rynku paliw alternatywnych i energii ze źródeł odnawialnych, opartego głównie na
lokalnych zasobach biomasy i energii słońca i wody.



Poważne zaniepokojenie budzą przedłużające się dyskusje nad uregulowaniami prawnymi
zasad rozwoju energetyki lokalnej opartej na rozproszonych źródłach energii.
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Z wniosków tych wynika, że celowe i konieczne było (i jest), podjęcie oddolnej inicjatywy dla
sprecyzowania sposobów przeciwdziałania a w konsekwencji zminimalizowanie skutków „ubóstwa
energetycznego” - narastającej bariery lokalnego dynamicznego rozwoju gospodarczego. Celowym
stało się kompleksowego porozumienia – zaproponowanie koncentracji wysiłków i wypracowanie
programu konkretnych, lokalnych działań.
Samą treść ostatecznie opracowywał powołany w tym celu Zespół Konsultacyjny. A od 2013
roku, z różnym skutkiem, prowadzone są działania, w ramach wypracowanego wspólnie,
klastrowego porozumienia cywilno-prawnego pod nazwą „Sądecki Klaster Energii Odnawialnej”.
Jednym z podstawowych warunków zawartych w treści porozumienia było; by nie wywoływało
ono żadnych skutków finansowych dla jego sygnatariuszy. W efekcie tego, porozumienie od
momentu zawiązania boryka się z brakiem środków na finansowanie swojej działalności.
Zakres porozumienia, został określony, poza zadeklarowaniem w składanym Liście Intencyjnym
woli przystąpienia do porozumienia, także wolą współpracy przy rozwoju konkretnych dziedzin
produkcji energii z wykorzystaniem lokalnych zasobów i źródeł odnawialnych, a to:
1. Produkcji i zagospodarowaniu biomasy
2. Szkoleniu i edukacji z zakresu stosowania OZE
3. Auditingu i certyfikacji efektywności energetycznej
4. Propagowaniu, instruktażu, projektowaniu i wykonywaniu instalacji OZE:
- solarnych i fotowoltaicznych
- małej energetyki wodnej
- wiatraków małej mocy
- płytkiej geotermii i pomp ciepła
- systemów kogeneracji rozproszonej
- termicznej utylizacji odpadów
5. Nawiązywaniu współpracy przy pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju systemu
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii
6.

Organizacji jednostek gospodarczych (grup zakupowych, spółdzielni) z zakresu produkcji

paliw i wykorzystywania energii
Słuszność założeń porozumienia, z każdym rokiem jest coraz bardziej widoczna. Niniejszy
dokument jest próbą kolejnego skonkretyzowania jego działań. Jest to także próba zidentyfikowanie
mocnych i słabych stron porozumienia. Ma też za zadanie, zainicjowanie dyskusji wyznaczającej
długofalowe kierunki, dla podejmowania, wspólnych działań.
Obecnie, naprzeciw tej lokalnej inicjatywie, wyszły ustalenie rządowych kierunków rozwoju
kraju, a odnoszących się do przygotowania zasad tworzenia lokalnych systemów energetycznych.
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Uchwalona i znowelizowana niedawno, ustawa o „Odnawialnych Źródłach Energii 5” w
zamierzeniach; ma uaktywniać poziom wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii
odnawialnej; oraz podnieść lokalną efektywność wykorzystania paliw i energii pozyskiwanej w
sposób konwencjonalny. Trwają rządowe prace nad wdrażaniem tej ustawy, jak również, dyskusje w
gronie polityków i ekspertów, nad jej kolejną nowelizacją. Tym celom mają służyć wypracowywane
przez Ministerstwo Energii, systemy wsparcia; organizacji lokalnych grup producenckich w postaci
spółdzielni energetycznych, a także organizacji lokalnych systemów zarządzania produkcją i
wykorzystaniem lokalnych zasobów energetycznych w postaci klastrów energii.
3.2

Sygnatariusze Klastra
Od 2013 roku gotowość współpracy i realizacji Porozumienia, zadeklarowało ponad 20

jednostek i organizacji z terenu powiatu nowosądeckiego.
Wśród nich są:
 znaczące jednostki gospodarcze (MPEC Nowy Sącz sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Energetyczne sp. z o.o. Grupy FAKRO,);
 jednostki naukowo–badawcze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Tyliczu, Instytut Sadownictwa w Brzeznej,
Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu)
 firmy inżynierskie zajmujące się projektowaniem i budową instalacji OZE (fotowoltaika:
„Solsum” sp. z o.o. i „Rossa Commercium” sp. z o.o.; wiatraki: „Dr Ząber” sp. z o.o. Nowy
Sącz,)
 jednostki państwowe i samorządowe (Starostwo Nowosądeckie, Gmina Rytro, Gmina
Nawojowa, Nadleśnictwo Stary Sącz)
 organizacje społeczne (Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”, Polski
Klub Ekologiczny Koło w Krynicy, Fundacja Sądecka)
 jednostki eksploatujące urządzenia OZE („Eko Energia Małopolska” sp. z o.o.: mała
elektrownia wodna na rz. Dunajec, „Antares Energia” sp. z o.o.: elektrownia wiatrowa w
Rytrze, „SOLSUM” sp. z o.o..: instalacje fotowoltaiczne, firma „KOWA W. Koniuch”:
twórca i producent automatycznych zestawów grzewczych opalanych biomasą)
 mikroprzedsiębiorcy (Kompres S. Dyrek, PPU Z. Szewczyk, A Zarazka, ALMED sp. z o.o.)
 jednostki okołobiznesowe (Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., firma „W.
Żdżyłowicz AWZ Consult”)

5 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925)
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 jednostki edukacyjne (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej)
Sygnatariusze ci zadeklarowali wolę współpracy przy zachowaniu ustalonych i spisanych przez
siebie standardów etycznych - standardów zachowań społecznie odpowiedzialnych.
Ponieważ w założeniach Porozumienie SKEO jest organizacją otwartą - stopniowo rozszerza
się grono instytucji zainteresowanych taką forma współpracy i współdziałania.
3.3

Dotychczasowe działania

W związku z tym, że sygnatariusze, zgodnie z założeniami i przyjętą treścią porozumienia o
powołaniu SKEO, wyrazili jedynie wolę współpracy, zakreślając przy tym jej zakres i formę - to od
nich, ich przekonania oraz zaangażowania zależy, jak organizują i realizują własne przedsięwzięcia
wynikające z ich bieżących potrzeb i własnych programów inwestycyjnych. Z tego powodu, mali
przedsiębiorcy i jednostki samorządowe, chętnie korzystają z pomocy SKEO w przygotowaniu
koncepcji takich przedsięwzięć. Do chwili obecnej w ramach tej współpracy przy zaangażowaniu
Koordynatora Klastra, udało się w zakresie:
1. Produkcji i zagospodarowania biomasy:
a. przygotować założenia systemu wykorzystania dostępnych zasobów biomasy i
przeprowadzić testowe próby powrotu do zagospodarowania wierzby porastającej brzegi sądeckich
rzek Kamienica, Dunajec i Poprad - tym razem jako lokalne paliwo biomasowe;
b. stworzyć warunki do wymiany i przeprowadzić testy w 2 starych kotłowniach (węglowej i
olejowej) wymieniając kotły na nowoczesne, opalane biomasą pozyskiwaną lokalnie (sieczka z
wierzby, rozdrobnione gałęzie z czyszczenia sadu);
c. przygotować koncepcję i wniosek o dofinansowanie zaplecza montażowego
automatycznych zestawów grzewczych małej mocy, z certyfikatem klasy B – znaku Bezpieczeństwa
Ekologicznego, opalanych biomasą (wniosek nie uzyskał wsparcia);
d. opracować i złożyć wniosek do Starosty Nowosądeckiego o pomoc i współpracę przy
stworzeniu Centrum Energetyki Lokalnej - jednostki dydaktyczno-szkoleniowej z zakresu małych
biomasowych instalacji grzewczych (wniosek nie uzyskał wsparcia);
e.

nawiązać współpracę z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

(IGSMiE PAN) w Krakowie, przy pilotażowym projekcie „Redukcja Niskiej Emisji i Poprawa
Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem lokalnych zasobów biomasy” jako część
europejskiego projektu From Field to Energy („Od pola do energii”).
2. Szkoleń i edukacji z zakresu stosowania OZE
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a. corocznie są przygotowywane materiały kampanii informacyjnej towarzyszącej Sądeckiej
Wiośnie Sadowniczej w Brzeznej, Międzynarodowej Wystawie Rolniczej w Nawojowej oraz
„Targom Drzewnym” i „Targom Innowacji” w Krakowie. Publikowane są także artykuły w lokalnym
miesięczniku „Sądeczanin”.
b. udzielić pomocy w przygotowaniu informacji w języku polskim (broszurę i książkę) o
zaletach i sposobie budowy domów pasywnych, całkowicie z litego drewna wg opatentowanej
technologii „Thoma Holz 100”. Technologia ta została wyróżniona za innowacyjną technologię na I
„Targach Drzewnych” w Krakowie
3. Auditingu i certyfikacji efektywności energetycznej
a. udzielić pomocy w przeprowadzenie ocen energetycznych budynków użyteczności
publicznej.
b. udzielano pomocy w opracowaniu Gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej gmin
Rytro i Muszyna;
4. Propagowania instruktażu, projektowania i wykonywania instalacji OZE
a. w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału energii wód powierzchniowych:
- przygotować koncepcję i wniosek o dofinansowanie budowy prototypu proekologicznej
pływającej mikroelektrowni wodnej w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju i NFOŚiGW, konkursu GEKON (wniosek nie uzyskał wsparcia);
- opracować koncepcje i rozpocząć procedury lokalizacji 5 małych elektrowni wodnych na
rzece Poprad.
b. w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału energii wiatru:
- przygotować dyskusję nad możliwością wybudowania i uruchomienia wieży elektrowni
wiatrowej – elektrowni z pionową osią obrotu - przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej;
- wspierać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w kierunku możliwości
budowy instalacji OZE w tym wiatraków średniej mocy.
c. w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału emisji energii ze słońca:
- przygotować koncepcję budowy 2 elektrowni fotowoltaicznych
- przygotować założenia projektu propagującego i wspierającego montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych pn „Słońce dla sądecczyzny”.
5. Nawiązywania współpracy przy pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju instalacji oze
a.

nawiązane zostały kontakty z ośrodkami naukowo-badawczymi z Małopolski i Słowacji:

- Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
- Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
- Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
- Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych AGH w Krakowie
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- Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w
Miękini
- Centrum Biopaliw w Kapuszanach - placówki Uniwersytetu w Bratysławie (Słowacja)
b.

nawiązano kontakt i współpracę z klastrami o zbliżonym zakresie działania takimi jak:

„Małopolsko-Podkarpacki Klaster czystej energii”; „Klaster Zrównoważona Infrastruktura”.
Nasz klaster brał także czynny udział w pracach przygotowujących porozumienie o zasięgu
regionalnym w formie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski” - jako platformy współpracy klastrów
gospodarczych różnych branż z terenu Małopolski;
Ponad to Koordynator Klastra w 2014 r. został zaproszony i brał czynny udział w pracy Zespołu
Ekspertów Komisji d/s Przedsiębiorczości i Innowacji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od
2015 r bierze udział w pracach zespołu ds. Energii Zrównoważonej w ramach Grupy Roboczej ds.
Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji - zespołu powołanego przez Sejmik Małopolski.
Na początku 2015 r. Sądecki Klaster Energii Odnawialnej

stał się sygnatariuszem Apelu

Koalicji Klimatycznej do Posłów i Senatorów RP o uchwalenie Ustawy o OZE w kształcie
umożliwiającym rozwój energetyki lokalnej w formie prosumenckiej energetyki obywatelskiej. A po
jej uchwaleniu, wypracowana została także opinia na temat jej nowelizacji w 2016 r., dotyczącej
zwłaszcza, lokalnych systemów produkcji i zarządzania dystrybucją w formie spółdzielni
energetycznych i klastrów energii. Temat ten przedyskutowano wiosną 2017 r na specjalnie
zorganizowanym spotkaniu klastrowym, pod patronatem Ministerstwa Energii.
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Rys. 3 Udzielenie honorowego patronatu Ministra Energii nad konferencją „Instalacja wykorzystująca oze – moda, konieczność czy biznes?”

Na spotkaniu tym, była możliwość dyskusji w gronie zaproszonych ekspertów firm
doradczych, wsparcia finansowego i przedstawicielami samorządu województwa małopolskiego, o
planach i spodziewanych efektach rozwoju lokalnych przedsięwzięć mających na celu lokalną
integrację energetyczną wg zasad wprowadzonych, nowelizacją „Ustawy o OZE”.
Mimo wysyłanych zaproszeń, brak było do tej pory zainteresowania taką współpracą, że
strony zdecydowanych potentatów na naszym lokalnym rynku paliw i energii. Dopiero w trakcie tego
spotkania, jego

uczestnicy, mieli okazję wysłuchania i podjęcia dyskusji z Operatorem Sieci

Dystrybucyjnej(OSD) energii elektrycznej – Tauron Dystrybucja SA, co do zakresu, warunków i
zasad przyszłej współpracy.

4 Strategia i misja porozumienia
4.1 Po co nam Strategia?
Dokument „Strategia Rozwoju Lokalnego Porozumienia Sądeckiego Klastra Energii
Odnawialnej” pozwoli na wypracowanie systemowego podejścia do jego planowanego rozwoju.
Proces tworzenia i realizacji strategii jest to proces ciągły, stwarza możliwości
skoncentrowania się na działaniach przynoszących większe korzyści dla samych sygnatariuszy i
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całego regionu. Należy założyć, że umożliwi pełniejszą akceptację celów i zadań, a w konsekwencji
większe będzie zaangażowanie jego sygnatariuszy. Dlatego też:

- Strategia ma być zrozumiała dla wszystkich, obecnych i przyszłych sygnatariuszy – powinna
więc być tworzona na zasadach partnerskich, przy wsparciu ekspertów.

- Strategia jest wyborem, w którym sygnatariusze Porozumienia powinni się odnaleźć jako
partnerzy, jako prawdziwi i aktywni uczestnicy kształtowania lokalnego rozwoju gospodarczego i
społecznego, a zarazem zachowujący własną tożsamość.
Uzyskane wypowiedzi w trakcie organizowanych spotkań i rozmów dały argumenty za
określeniem ogólnych celów strategii Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej o brzmieniu:

Strategia Rozwoju Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej
jest nam potrzebna jako swoisty informator o grupie, a zarazem to
wypracowanie konkretnych kierunków działania z uwzględnieniem
wszystkich partnerów, po to, aby dorównywać najlepszym.

4.2 Definiowanie Misji Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej
Misja - to określenie głównych działań Klastra, które jednocześnie wpisują się w
kierunki rozwoju partnerów.
Wypracowanie misji zostało oparte na modelu Astryde’a, który składa się z czterech
wymiarów:
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4.2.1 Cele
Wspólne dyskusje, doprowadziły do określenia podstawowych celów porozumienia. Znalazły
one odzwierciedlenie w jego treści. Ich dalsze skonkretyzowanie konieczne jest w formie kierunków
dalszych działań, z którymi partnerzy powinni się identyfikować.

Ogólnym celem, leżącym u podstaw Porozumienia „Sądecki Klaster Energii
Odnawialnej” to; stworzenie platformy lokalnej współpracy społecznej i
gospodarczej, jednostek samorządowych i biznesu; instytucji sektora nauki i
jednostek badawczo - wdrożeniowych; a także organizacji okołobiznesowych i
pozarządowych. Platformy partnerstwa i współdziałania, jest nam potrzebna dla
uzyskania znacznego stopnia niezależności energetycznej, w oparciu o lokalne jej
zasoby, jako gwarancji swobodnego rozwoju gospodarczego.

Uczestnicy porozumienia SKEO chcą się przyczynić do realizacji niektórych celów
określonych na poziomie krajowym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, jako:
Działanie 1.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych
Działanie 1.2 - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach
Działanie 1.3 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Działanie 1.5 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Działanie 1.6 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Ustalając ogólne ramy porozumienia określono ich zbieżność z w/w działaniami jako:
-

zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie konkurencyjności i

promocji

Subregionu Sądeckiego jako miejsca efektywnych inwestycji - zbieżny z działaniem 1.1 POIiS
-

poprawę przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi

instytucjami nauki i biznesu, - zbieżny z działaniem 1.3 POIiŚ
-

promocję zachowań proekologicznych oraz podnoszących efektywność wykorzystania paliw i

energii - zbieżny z działaniem 1.2; 1.3 POIiŚ
-

świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych z zakresu restrukturyzacji zużycia paliw i energii

oraz podniesienia efektywności energetycznej - zbieżny z działaniem 1.1; 1.2; 1.6 POIiS
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-

wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli lokalnych uczelni wyższych i

ośrodków naukowo-badawczych oraz regionalnego biznesu wokół planowania i realizacji założeń
strategii rozwoju gospodarczego Subregionu Sądeckiego, Małopolski i kraju –

zbieżny z

działaniem 1.1; 1.2; 1.6 POIiS
-

poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie - zbieżne z działaniem 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5

POIiS
-

wspólną promocję i wsparcie inwestowania w rozwój konkretnych dziedzin OZE - zbieżne z

działaniem 1.1; 1.2 POIiS
-

wzrost atrakcyjności szkolnictwa i studiów w specjalnościach energetycznych - zbieżne z

działaniem 1.1; 1.2 POIiS
Rzeczą istotną jest także, angażowanie się we wszelkie inicjatywy podejmowane przez
podmioty zewnętrzne, których cele będą spójne z celami realizowanymi w ramach klastra.

Te lokalne cele zbieżne z działaniami, które obejmuje POIiS, a realizowane w ramach SKEO,
zostały rozpisane w sposób następujący:
1.

integracja i współpraca przedsiębiorstw; ośrodków naukowo-badawczych; jednostek
samorządu terytorialnego; jednostek edukacyjnych oraz organizacji społecznych, wspierających
rozwój energii odnawialnej i promujących ideę poszanowania energii
Cel ten sprecyzowano jako:
1.1 poprawę przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
lokalnymi instytucjami nauki i biznesu;
1.2 wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, lokalnego szkolnictwa zawodowego
w tym uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, oraz regionalnego biznesu,
wokół planowania i realizacji założeń strategii rozwoju gospodarczego, planów
zagospodarowania przestrzennego, planowania zaopatrzenia w paliwa i energie, planów
gospodarki niskoemisyjnej i tp lokalnych dokumentów strategicznych..

2.

utworzenie lokalnego rynku paliw i energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza biomasy i
słonecznej a także jednostek kogeneracji rozproszonej, oraz w mikroskali energii wodnej i
wiatrowej,
Cel ten sprecyzowano jako:
2.1 Przeprowadzenie analizy potencjału i możliwości wykorzystania lokalnych zasobów
biomasy do produkcji paliw alternatywnych
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2.2 Tworzenia lokalnych systemów produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej z
wykorzystaniem lokalnych zasobów biomasy, wg założeń programu : „Uruchomienie
produkcji opału z biomasy na terenie powiatu nowosądeckiego.,
2.3 Organizacja stałej prezentacji i doradztwa przy uruchamianiu lokalnej produkcji paliw i
wykorzystania ich do celów grzewczych obiektów indywidualnychw ramach Centrum
Energetyki Lokalnej.
2.4 Opracowanie zasad wykorzystania potencjału energetycznego rzek i potoków, do
produkcji energii elektrycznej , we współdziałaniu lokalnych systemów ochrony
przeciwpowodziowej oraz retencji wód rzek i potoków,
2.5 Ocena możliwej lokalizacji instalacji małej i średniej mocy, wykorzystujących energię
wiatru i słońca do produkcji energii elektrycznej,
2.6 Ocena zasobów i opracowanie zasad wykorzystywania energii „głębokiej" i „płytkiej”
geotermii
2.7 Wypracowanie założeń i koncepcji tworzenia „ Wysp energetycznych” - lokalnych
systemów zarządzania zaopatrzeniem w energię ( elektryczną, cieplną) a także udział w
wypracowaniu zasad współpracy i rozliczeń lokalnych systemów energetycznych z
zewnętrznymi dystrybutorami paliw i energii oraz operatorami krajowych systemów
dystrybucyjnych.
3.

wzmocnienie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska,

racjonalnej gospodarki energią oraz możliwości praktycznego stosowania systemami zarządzania
produkcją i dystrybucją.
Cel ten sprecyzowano jako
3.1 wypracowanie założeń kampanii promocji zachowań proekologicznych oraz
podnoszących efektywność wykorzystania paliw i energii;
3.2 świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych z zakresu modernizacji i
restrukturyzacji zużycia paliw i energii oraz podniesienia efektywności energetycznej
obiektów
3.3 działania na rzecz wzrostu atrakcyjności lokalnego szkolnictwa i studiów w
specjalnościach energetycznych
3.4 Organizacja placówki naukowo - dydaktyczno – szkoleniowej w ramach Centrum
Energetyki Lokalnej
4.

wspieranie racjonalnego gospodarowania energią,
Cel ten sprecyzowano jako
4.1 wspólną promocję i wsparcie inwestowania w rozwój konkretnych dziedzin OZE w
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postaci wykorzystania w mikroskali energii wody, słońca i wiatru i wytwarzania paliw
alternatywnych z biomasy.
4.2 Wypracowanie zasad współpracy funkcjonujących w strukturach gmin doradców
energetycznych („ekodoradców”), pracowników służb energetycznych przedsiębiorców,
samodzielnych doradców (audytorów, certyfikatorów) i stworzenie Lokalnego Zespołu
Doradczego w ramach Centrum Energetyki Lokalnej.
5.

wspieranie innowacji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
Cel ten sprecyzowano jako
5.1 wsparcie dla realizacji innowacyjnych rozwiązań technicznych pozwalających na lokalne
wykorzystanie lokalnego potencjału OZE, systemów elektromobilności i magazynowania
energii.
5.2 technologii budowy obiektów o zerowym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania
5.3 Utworzenie zaplecza dydaktyczno - szkoleniowego w ramach Centrum Energetyki
Lokalne

6.

wspieranie zrównoważonego rozwoju Subregionu Sądeckiego
Cel ten sprecyzowano jako
6.1 poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie, poprzez pomoc i współpracę w
tworzeniu lokalnych systemów wytwarzania, dystrybucji i rozliczenia zużycia energii
dostosowanych do specyfiki lokalnych potrzeb i warunków.
6.2

stworzenie systemu wsparcia na rzecz podniesienia efektywności wykorzystania energii

poprzez utworzenia Sądeckiego Funduszu Rozwoju Energetyki Odnawialnej

4.2.2 Standardy zachowań społecznie odpowiedzialnych.
Współpraca klastrowa wymaga skonkretyzowania sposobu zachowań w sferze etycznej.
Wydaje się, że najistotniejsze są wyodrębnione cztery grupy standardów zachowań w ramach
porozumienia, a to:
- jawność i otwartość działań,
- uproszczone, czytelne procedury,
- praca i zaangażowanie, wszystkich osób,
- dążenie do standaryzacji.
Klaster charakteryzują luźne powiązania sąsiadujących jednostek. Jest on jednocześnie,
głęboko

osadzony

w

lokalnych

strukturach

społecznych

i

gospodarczych.

Przy

tych
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uwarunkowaniach przyjęcie zasad etycznych staje się niezbędnym środkiem budowy zaufania, bez
którego współpraca jest niemożliwa.
Dlatego idea biznesu społecznie odpowiedzialnego nie jest kwestią wyboru, ale
uświadomioną konsekwencją przyjętej sieciowej (klastrowej) strategii rozwoju. Szczegółowe
zasady takiego działania, można podzielić na trzy grupy:

I.

Konkurencja.

Najlepiej opisuje ją 5 zasad pozytywnej konkurencji (wg G. Hansena):
1.

Zasada niezależnej inicjatywy. Wszystkie podmioty gospodarcze występują niezależnie,

we własnym imieniu. Nie należy używać cudzych znaków i podszywać się pod konkurenta.
2.

Zasada działań konstruktywnych. Oparcie rozwoju na działaniach twórczych, a nie na

próbach zniszczenia konkurencji.
3.

Zasada formalnej równości. Nieczynienie pożytku z posiadanych przywilejów i przewag

nie wynikających z wolnej gry rynkowej (bez praktyk monopolistycznych, zmów cenowych,
uprzywilejowań dostępu do informacji).
4.

Zasada poszanowania reguł. Postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi

obyczajami. Wystrzeganie się dumpingu i mobbingu
5. Zasada szacunku dla podmiotów zewnętrznych. Konkurowanie bez nieuczciwości
(fałszerstwa, łapownictwa) oraz bez rozpowszechniania fałszywych informacji (czarny PR w
odniesieniu do konkurencji, fałszywa reklama)

II. Kultura przedsiębiorczości.
Działalność przedsiębiorstwa poza celami biznesowymi jest źródłem dobrobytu osób z nim
związanych (bezpośrednio - jak właściciele i pracownicy; lub pośrednio - jak klienci i społeczeństwo,
w obrębie którego przedsiębiorstwo funkcjonuje). W konsekwencji; można mówić o szczególnym
etosie firmy objawiającym się w następujących zasadach:
1. Trwałość przedsiębiorstwa jest jego wartością. Dlatego należy dbać o jego rozwój,
umożliwiający sprostanie pojawiającym się wyzwaniom;
2. W podejmowanych decyzjach należy uwzględniać dobro relacji międzyludzkich i ich
osobowy charakter;
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3. Kierując się zasadą solidności należy dążyć do stałego podnoszenia jakości oferowanych
usług i produktów.

III. Partnerskie współdziałanie w klastrze.
Funkcjonując w obrębie klastra, przedsiębiorstwo musi kierować się dobrem organizacji go
tworzących. Rodzi to szczególne zobowiązania:
1.

Dbałość o wizerunek klastra oraz dobre relacje ze wszystkimi uczestnikami;

2.

Firma powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, z unikaniem sytuacji rodzących konflikt
interesów.
4.2.3 Strategia
Od samego początku, wstępnych rozmów przy tworzeniu, jak też w samej treści
Porozumienia Sądecki Klaster Energii Odnawialnej, ściśle sprecyzowano zakres wspieranych działań
- skupiono się na ograniczeniu ubóstwa energetycznego Sądecczyzny, inicjując i wspierając
podniesienie efektywności wykorzystania paliw i energii dostarczanej na ten teren, a także inicjując i
propagując wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii.

Celem współpracy członków klastra jest zatem, uzyskanie pozycji lidera działań
mających na celu ograniczenie „ubóstwa energetycznego” regionu, poprzez
propagowanie działań podnoszących efektywność wykorzystania paliw i energii
dla potrzeb lokalnych. Dając jednocześnie podstawy rozwoju nowej dziedziny
lokalnej gospodarki - produkcji na potrzeby lokalne paliw alternatywnych i
systemu dystrybucji energii wytwarzanej z wykorzystaniem oze i konsumowanej
lokalnie.

4.2.4 Wartości
Kolejny wymiar modelu Astryde’a, ma na celu wyodrębnienie wartości jakim ma służyć
powstała organizacja. Analizę przeprowadzono i sprecyzowano je w formie odpowiedzi na pytanie:

jakie wyznajemy zasady?
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W tym kontekście, zdaje się, że wartościami SKEO powinny stać się:
•

wzajemne poszanowanie;

•

partnerstwo i współdziałanie;

•

bezinteresowność w działaniu dla dobra sprawy;

•

rzetelność;

•

przejrzystość działań;

•

umiejętność kompromisu
Zasady te można przedstawić jako schemat łańcucha wartości. (Rys. 4)

Rys. 4. Łańcuch wartości Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej

4.3

Misja Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej
Końcowym efektem prac warsztatowych według modelu Arshridge’a stało się sformułowanie

propozycji Misji Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej. Brzmi ona w sposób następujący:

Misją „Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej” jest:
Podejmowanie i wspieranie wspólnych, wielosektorowych inicjatyw na rzecz
podniesienia lokalnej niezależności energetycznej, poprzez rzetelne i przejrzyste
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działania,

wzajemne

poszanowanie

i

partnerstwo,

w

celu

osiągnięcia

zrównoważonego rozwoju gospodarczego subregionu sądeckiego.

5 Analiza SWOT
Podstawą wyboru celów oraz strategii ich realizacji, musi być analiza zasobów oraz
czynników otoczenia, oddziałujących na sygnatariuszy porozumienia.
Oddziaływanie otoczenia - to analiza pod kątem: szans i zagrożenia działania; natomiast
zasoby zgromadzone wewnątrz klastra - to analiza z punktu widzenia: mocnych i słabych stron.

Parametry analityczne

5.1

Z dyskusji i obserwacji wynika, że główne czynniki, które powinny zostać uwypuklone w
Analizie SWOT, przedstawiają się w sposób następujący:

Mocne strony - ZALETY

Słabe strony - WADY

1. Wola współpracy;

1. Brak środków na bieżącą działalność;

2. Inicjowanie działań lokalnych;

2. Słaba integracja grupy;

3. Współdziałanie 3 sektorów lokalnego życia 3. Nierównomierne zaangażowanie partnerów;
społecznego i gospodarczego;

4. Słaba komunikacja i przepływ informacji;

4. Wspólna realizacja projektów;

5. Chaotyczna działalność;

5. Duży potencjał a zwłaszcza wiedza i 6.Różne

sposoby

działania

poszczególnych

doświadczenie w zakresie projektowania, sygnatariuszy;
realizacji i eksploatacji instalacji opartych na
wykorzystaniu lokalnych zasobów energii
Szanse - OKAZJE

Zagrożenia - TRUDNOŚCI

1. Fundusze UE i inne granty

1. Skomplikowane procedury pozyskiwania

2.

Lobbing

(pozytywny)

lokalny

zewnętrzny;

i funduszy;
2. „Wypalenie się” aktywności sygnatariuszy;

3. Wsparcie ze strony organizacji i władz 3. Brak chęci współpracy ze strony władz;
krajowych i samorządów;

4. Upolitycznienie współpracy.

4. Wzajemna strategiczna współpraca
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Analiza problemów

5.2

Z dokonanej oceny wynika, iż problemy na jakie napotyka obecnie i będzie napotykać rozwój
porozumienia klastrowego, wynikają ze słabych stron określonych i zdefiniowanych w analizie
SWOT. Podział problemów wygląda następująco:
 Problemem dominującym, jest brak środków do bieżącej działalności; w konsekwencji
prowadzącym do narastania słabych stron, określonych w analizie SWOT jako:
- nierównomierne zaangażowanie partnerów,
- słaba integracja grupy,
- słaby przepływ informacji i chaotyczne działanie,
- trudność pogodzenia różnych sposobów działania czy konfliktów interesów.
 Problemami narastającymi, mogącymi stwarzać trudności w rozwoju porozumienia, a
które wynikają z podejścia poszczególnych partnerów to:
-

brak wiary w sukces i mała aktywność,

-

traktowanie projektów jako „nie swoje”, a realizowanych „niby” wspólnie,

- trudne warunki funkcjonowania i niechęć do angażowania się w projekty III sektora
gospodarczego,
-

duże obciążenia z tytułu prowadzenia firmy, powoduje, że przedsiębiorcy skupiają się na

utrzymaniu płynności finansowej firm, a nie działaniach na rzecz ich rozwoju i innowacyjności
- słaba wiedza o celach, zasadach i efektach zrównoważonego rozwoju oraz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

6 Wybór priorytetów rozwoju Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej
6.1

Hierarchia celów
Celem generalnym kontynuacji i rozwoju porozumienia klastrowego jest:

podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Sądecczyzny,
poprzez minimalizację skutków „ubóstwa energetycznego” i narastającego
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dyktatu cenowego zewnętrznych dostawców paliw i energii.
Temu celowi podporządkowane powinny być działania, które poprzez szerokie propagowanie
i stwarzanie warunków do różnorakich przedsięwzięć nieinwestycyjnych i inwestycyjnych, pozwolą
na jego osiągnięcie.
Ten cel generalny w ramach Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej realizowany jest
poprzez etapowanie jego rozwoju i realizację różnorodnych zadań, w tym poprzez:
1. Integrację osób i instytucji wokół problemów lokalnego rozwoju gospodarczego w oparciu o
systemowe rozwiązania optymalizacji, pozyskiwania i wykorzystania energii;
2. Rozwój lokalnych systemów produkcji paliw biomasowych i pozyskiwania energii z OZE;
3. Poprawę jakości życia, tworzenie środowiska przyjaznego dla mieszkańców i ludzi spoza
regionu;
4. Silną i trwałą współpracę szerokiej sfery życia publicznego; nauki, biznesu i organizacji
pozarządowych wokół ograniczenia „ubóstwa energetycznego” jako podstawy rozwoju
gospodarczego.
6.2

Wizja celów
Podsumowując hierarchię celów, wydaje się, że pożądany stan klastra można określić w

formie wizji celów, które powinny przyświecać rozwojowi Porozumienia „Sądecki Klaster Energii
Odnawialnej”:

Wizja celów Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej
 Aktywne lokalne społeczności, zintegrowane wokół stworzenia lokalnych
systemów

dostosowujących

sposób

wykorzystania,

zewnętrznie

pozyskiwanych i wytwarzanych z lokalnych zasobów, paliw i energii do
potrzeb lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego;
 Dobrze

rozwinięta

infrastruktura

zarządzania

pozyskiwaniem

i

użytkowaniem lokalnych zasobów paliw i energii z zachowaniem
dziedzictwa zasobów i potencjału środowiska naturalnego i zasad
współpracy lokalnej.
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Wybór priorytetów rozwoju i ich produkty

6.3

Proponuje się, by do podstawowych działań w najbliższej przyszłości „Sądeckiego
Klastra Energii Odnawialnej”, należało:
-

opracowanie,

wdrożenie

i

prowadzenie

działań

promocyjnych,

w zakresie

poszanowania energii i ochrony środowiska,
-

popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach podnoszących efektywność

wykorzystania mediów energetycznych (ciepła woda, energia elektryczna) w formie szkoleń,
konferencji, warsztatów,
- wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów lokalnego wsparcia finansowego
dla

lokalnych

przedsięwzięć

z konkretnych

dziedzin

OZE

oraz

Efektywności

Energetycznej(EE),
- opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania efektywności zużycia energii, w
szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego,
- pomoc w analizach kosztów pozyskiwania i wykorzystania energii przez organizację
zakupów grupowych paliw i energii,
-

pomoc w opracowaniu i zaangażowanie się w realizację gminnych, powiatowych i

subregionalnych Strategii Rozwoju, Założeń oraz Planów zaopatrzenia w paliwa i energię,
Programów Gospodarki Niskoemisyjnej,
-

stworzenie Centrum Energii Odnawialnej - jednostki szkoleniowo - konsultacyjnego

z zakresu EE i OZE dla podmiotów i mieszkańców Ziemi Sądeckiej i Subregionu .

7 Zestawienie produktów i zasobów Klastra
Aby zrealizować cele, nakreślone misją i wizją rozwoju Porozumienia „Sądecki Klaster
Energii Odnawialnej”, przewidywany jest udział sygnatariuszy Klastra w przygotowaniu i realizacji,
z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji, następujących produktów:
7.1

Nieinwestycyjne produkty Klastra
Nieinwestycyjnie produkty to wynik współpracy i wzajemnej pomocy merytorycznej

sygnatariuszy porozumienia:


w opracowaniu:

-

Gminnych i Regionalnych Założeń do Planów Zaopatrzenia w paliwa i energię;
28

- Strategii marketingowych, wytwarzania i użytkowania paliw i energii, uwzględniających
potrzeby sygnatariuszy klastra;
-

Założeń utworzenia Subregionalnego Funduszu Wsparcia Rozwoju Energetyki Lokalnej.

- Pilotażowego Modelu Lokalnej Energetyki jako programu „Gmina Rytro niezależna
energetycznie”

 w organizowaniu:
-

Grup Zakupowych Paliw i Energii;

-

Regionalnego Rankingu Efektywności Energetycznej Obiektów;

-

Spółdzielni Lokalnych Producentów Paliw i Energii;

-

Gminnych (Lokalnych) Operatorów Systemów Energetyki Lokalnej;

 w przygotowaniu i prowadzeniu:
- Projektów promocyjnych i popularyzujących wiedzę i racjonalne zachowania w odniesieniu
do podniesienia Efektywności Energetycznej i rozbudowy OZE, w tym różnorodnych wydawnictw
informacyjnych (broszury, foldery, poradniki);
- Cyklicznej Konferencji: „Energia odnawialna szansą rozwoju Subregionu Sądeckiego”
- Strony www „Rozwój Energetyki Lokalnej na Sądecczyźnie”;
- Banku Inicjatyw i Rozwoju Lokalnej Energetyki Odnawialnej.

 w tworzeniu:
- Subregionalnego Samorządowego Centrum Planowania i Monitorowania Gospodarowania
Paliwami i Energią;
- Centrum Rozwoju Energetyki Lokalnej.

7.2

Inwestycyjne produkty Klastra
A. Założenia ogólne
Jednym z głównych kierunków współpracy w ramach klastra będzie współdziałanie przy

przygotowywaniu i realizacji inwestycji, tworzących lokalne systemy pozyskiwania paliw i energii
oraz zarządzania nimi.

Obejmuje to budowę instalacji wykorzystujących lokalne zasoby do

produkcji paliw alternatywnych oraz współpracę przy budowie instalacji pozyskiwania energii z
konkretnych dziedzin OZE, a także ułatwiających jej lokalną dystrybucję i poprawiających

29

wykorzystanie energii przez odbiorców końcowych. Współpraca inwestycyjna w najbliższych latach
powinna objąć, w zakresie:
1. Biomasy jako paliwa alternatywnego
1.1

Utworzenie wzorcowej plantacji roślin energetycznych wraz z systemem pozyskiwania

i wykorzystania lokalnych zasobów biomasy jako paliwa;
1.2

Pomoc w organizacji i wyposażeniu w niezbędne urządzenia, punktów usługowych

(pomocy sąsiedzkiej) przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu, dystrybucji opału z biomasy (sieczka,
zrębka, brykiet);
1.3

Analiza opłacalności budowy i opracowanie założeń tworzenia lokalnych (w małych

miejscowościach) systemów ciepłowniczych - dystrybucji i produkcji ciepła w oparciu o lokalne
zasoby biomasy:
1.4 Uruchomienie produkcji Automatycznych Zespołów Grzewczych małej mocy z
certyfikatem 5 klasy B opalanych biomasą.
2. Wykorzystania energii wód powierzchniowych
2.1

Opracowanie założeń budowy na istniejących lub planowanych budowlach wodnych,

związanych z ochroną przeciwpowodziową i retencją wód powierzchniowych systemu Małych
Elektrowni Wodnych.
2.2

Analiza opłacalności budowy systemu magazynowania energii przy wykorzystaniu

małej elektrowni wodnej(„szczytowo-pompowej”) współpracującej ze zbiornikiem małej retencji
wykorzystywanym jednocześnie jako magazyn wody do naśnieżania stoku narciarskiego.
3. Wykorzystania energii słońca
3.1

Opracowanie koncepcji lokalizacji i budowy lokalnych elektrowni fotowoltaicznych o

mocy rzędu 500-1000 kW
3.2

Budowa sieci punktów ładowania pojazdów (autobusów, samochodów, skuterów i

rowerów) elektrycznych i hybrydowych, opartych na ogniwach fotowoltaicznych.
4. Wykorzystanie energii wiatru
4.1

Zaangażowanie się w program budowy Wieżowej Elektrowni Wiatrowej o pionowej

osi obrotu
4.2

Uruchomienie wytwórni mini wiatraków na bazie istniejących, lokalnych projektów i

rozwiązań technicznych
5. Działania na rzecz podniesienia Efektywności Energetycznej
5.1

Budowa budynku pasywnego w ekologicznej technologii budowy domów w 100% z

drewna „Thoma Holz 100”;
.

5.2

Pomoc w budowie lokalnych hybrydowych instalacji oświetlenia ulic i obiektów

wykorzystujących lokalne zasoby energii.
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5.3

Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu rozwiązania systemowego rozwoju energetyki

lokalnej mającego na celu likwidację ubóstwa energetycznego przez podniesienia stopnia
niezależności energetycznej miejscowości i gmin powiatu nowosądeckiego.
5.4

7.2.1

Rozpoczęcie realizacji Programu „Rytro - Gmina Niezależna Energetycznie”

Potencjał i zasoby energetyczne Sądecczyzny
A. Korzystanie z sieci dystrybucyjnych paliwa gazowego i energii elektrycznej

Ponieważ brak było do tej pory, mimo wysyłanych zaproszeń, zainteresowania współpracą ze
strony zdecydowanych potentatów ( monopolistów) na naszym lokalnym rynku, w zakresie
dystrybucji paliw gazowych (PGNiG ) oraz energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja sp. z o.o. i PKP
Energetyka SA), jedynie na podstawie ogólnie dostępnych danych statystycznych, można
szacunkowo określić zasięg i skalę ilościową odbiorców gazu i energii z terenu powiatu
nowosądeckiego.
1. Sieć dystrybucji gazu ziemnego
Subregion Sądecki a właściwie Ziemia Gorlicka, dzięki dociekliwości gorlickiego aptekarza
(Ignacego Łukasiewicza) zasłynęła jako kolebka (w XIX wieku!) przemysłu petrochemicznego
Europy i świata. Jednak od końca XX wieku - od momentu likwidacji społecznych komitetów
gazyfikacji wsi, nastąpiła stagnacja rozbudowy sieci rozdzielczych gazu. PGNiG przejęła na majątek
powstałą w tedy sieć gazową i jedynie stopniowo powiększa ilość odbiorców w ramach tego majątku.
Obecnie, jedynie ok 60 % obszaru Sądecczyzny ma dostęp do tego typu paliwa. Zgazyfikowana
część powiatu nowosądeckiego korzysta z jedynego sięgającego na teren powiatu gazociągu
wysokoprężnego. System zasilana oparty jest na końcowych częściach krajowego systemu
dystrybucji tego paliwa, bez pierścieniowych połączeń awaryjnych.
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Opr. własne

2. Sieć dystrybucji energii elektrycznej
Cały obszar powiatu nowosądeckiego zasilany jest sieciami 110 kV bez pierścieniowych
połączeń awaryjnych. Powiat zaopatrywany jest z sieci dystrybucyjnych o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV zarządzanym przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej na obszarze sądecczyzny Tauron Dystrybucja SA. Obsługuje on ok 62 000 odbiorców. Głównie są to mali odbiorcy. Sprzedaż
energii wynosi ok 140 tyś MWh/rok przy średniorocznym zużyciu ok 662 kWh/odbiorcę.
Po terenie znacznej części powiatu przebiega także linia zasilająca SN - stanowiąca własność
i zarządzana przez PKP Energetyka sp. z o.o. Jej lokalizacja na obszarze znacznej części powiatu
nowosądeckiego jest możliwa do wykorzystania po uzgodnieniu zasad współpracy, przy tworzeniu
lokalnych systemów dystrybucji energii elektrycznej w poszczególnych miejscowościach. Dotyczy
to gmin leżących wzdłuż linii kolejowej Tarnów – Krynica.
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Źródło – opr. własne

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez OSD Tauron Dystrybucja SA w perspektywie –
do 2020r., nie są planowane żadne działania inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury
elektroenergetycznej. Wysiłki

tego

ponadregionalnego Operatora skupiają się na modernizacji

istniejącej sieci dystrybucyjnej.
W dalszej perspektywie zakłada się, że w konkretnych miejscowościach (o znacznym udziale
OZE) rozbudowa sieci dystrybucyjnej będzie realizowana przez powoływanych w tym celu
lokalnych operatorów sieci. W trakcie tworzenia Lokalnych Systemów Dystrybucji energii
elektrycznej konieczne będzie korzystanie z istniejących sieci dystrybucyjnych, o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV. Aby do tego doszło, niezbędne będzie dokonanie zmian
organizacyjno - własnościowych w obrębie istniejących systemów sieci dystrybucyjnej i zawarcie
stosownych umów. Wymagać to będzie zmian legislacyjnych i zaangażowania Ministerstwa Energii i
Urzędu Regulacji Energii. A co najważniejsze przeprowadzenie negocjacji tak z Tauron Dystrybucja
SA jak też PKP Energetyka Sp. z o.o.

Jako rozwiązanie docelowe, zarządzający Lokalnym

Systemem Dystrybucji przejmie na siebie rolę jednostki odpowiedzialnej za wybudowanie nowych
sieci (SN oraz NN) i ich eksploatację.
3. Skala wykorzystania zasobów energii odnawialnej
Na obszarze powiatu nowosądeckiego wybudowano i funkcjonują instalacje produkujące
energię elektryczną i cieplną wykorzystując do tego różne odnawialne źródła energii. Obiekty te
częściowo są eksploatowane przez sygnatariuszy porozumienia.
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Zestawienie potencjału większych instalacji wykorzystujących OZE
Wyszczególnienie

I. ENERGIA WODY
II. ENERGIA SOLARNA
Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
III. BIOGAZ
Gaz wysypiskowy
Gaz z fermentacji osadu
IV. BIOMASA
Odpady poprodukcyjne
Biomasa lokalna
Ogółem

MOC [kW]
En el
517
990
990
710
365
345

2 217

En c
230
230
541
541
5 100
5 000
100
5 871

PRODUKCJA ENERGII w
2016r [MWh]
En el
En c
470
710
220
220
710
2 750
5 530
1 230
2 750
4 300
41 030
41 000
30
3 930
46 780

Źródło: Opr. własne

W przypadku instalacji biogazowych i biomasowych, wykorzystywane są one i pokrywają w
znacznym stopniu zapotrzebowanie własne, właścicieli obiektów (do ok 80 % en. elektrycznej i w
100% en. cieplnej).
7.3

Opis posiadanej infrastruktury energetycznej

Na chwilę obecną sygnatariusze porozumienia klastrowego są właścicielami i zajmują się
eksploatacją urządzeń wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej współpracujących z krajowym
systemem elektroenergetycznym zarządzanym przez OSD Tauron Dystrybucja SA Większość,
powstałej w latach 50 ubiegłego wieku infrastruktury zaopatrzenia w energię elektryczną, wymaga
ciągłej modernizacji i rozbudowy nowych przyłączy. Sprawą, do tej pory, do końca nie uregulowaną
pomiędzy ponadregionalnym OSD a gminami, to zasady eksploatacji infrastruktury związanej z
oświetleniem ulicznym.
Poza MPEC sp. z o.o. Nowy Sącz, który eksploatuje miejski system ciepłowniczy Nowego
Sącza, składający się z kotłowni i sieci dystrybucji ciepła,

pozostałe jednostki gospodarcze

eksploatują źródła ciepła na własne potrzeby. Większość źródeł energii cieplnej wybudowana została
w II połowie ubiegłego wieku. Ich eksploatacja kończy się z chwilą likwidacji obiektów, w których
były wykorzystywane. A w przypadku zmiany właściciela lub sposobu użytkowania obiektu, zmiany
ograniczają się do „prostej” wymieniany węglowego źródła ciepła na gazowe (gdzie jest to możliwe).
7.4

Możliwości magazynowania energii
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Ze względu na minimalną skalę produkcji energii w niestabilnych instalacjach opartych na oze,
jest to problem, na obszarze działania klastra, który obecnie wymaga jedynie pilnego śledzenia
rozwoju techniki i technologii. Niemniej, rozpatrywane może być opracowanie koncepcji lokalnego
systemu w postaci retencji wody na potoku Roztoczanka (gmina Rytro), jako połączenia, produkcji
energii elektrycznej przy pomocy małej elektrowni „szczytowo-pompowej”, z budową zbiornika do
retencyjnego gromadzeniem wody, częściowo wykorzystywanej jako zasobnik wody dla systemu
naśnieżania stoku narciarskiego.

8

Propozycja Programu Działań Inwestycyjnych Sygnatariuszy Porozumienia
W trakcie dyskusji wypracowano propozycje programu konkretnych działań inwestycyjnych do

realizacji w najbliższym czasie (5 najbliższych lat) przez poszczególnych sygnatariuszy
porozumienia. I tak:
8.1

W firmie Antares Energia Sp. z o.o.
1. Budowa zespołu małych elektrowni wodnych na rzece Poprad wg prowadzonych

uzgodnień dokumentacji
2. Rozbudowa elektrowni wiatrowej o moduł fotowoltaiczny mocy ok 150 kW w Rytrze
Wszczęte są procedury przygotowania do realizacji tych inwestycji.

8.2 W firmie Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o.
1. Rozbudowa systemu zaopatrzenie w energię zakładu Fakro przez budowę modułu
kogeneracji o mocy 5 MW(c) /2MW(e) opalanego biomasą
Trwają poszukiwania technologii możliwej do zastosowania w tej inwestycji

8.3

W firmie Instytut Sadownictwa Brzezna sp. z o.o.
1. Budowa kotłowni opalanej biomasą pozyskiwaną z pielęgnacji sadów

8.4 W Gminie Rytro – program „Rytro – Gmina niezależna energetycznie”
W skali powiatu nowosądeckiego jest to jednostka samorządu terytorialnego o stosunkowo
wysokim, bo już obecnie ok. 15 % wskaźniku pokrycia zapotrzebowania na energię z lokalnych
odnawialnych źródeł (wody, wiatru i słońca). Analiza wstępna wskazuje na możliwość stworzenia
programu: „Rytro – Gmina niezależna energetycznie” - opartego na kontynuacji rozbudowy
obecnie eksploatowanych instalacji, budowy nowych oraz docelowo stworzenie lokalnego systemu
dystrybucji i zarządzania użytkowaniem energią na obszarze gminy.
8.4.1

Proponowany zakres rzeczowy:
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1. Wypracowanie koncepcji tworzenia lokalnego (gminnego) systemu zaopatrzenia w paliwa i
energię
1.1 Realizacja ustawowego obowiązku w postaci opracowania Założeń Programu
Zaopatrzenia w paliwa i energię
1.2 Przyjęcie strategicznego dokumentu w postaci Programu Zaopatrzenia w paliwa i energię
gminy Rytro
1.3 Wypracowanie założeń tworzenia Gminnego Systemu Zarządzania Energetyką Lokalną
2. Przygotowanie i realizacja lokalnego scentralizowanego systemu produkcji i dystrybucji
energii cieplnej na potrzeby c.o. i cwu w Rytrze, łącznie z systemem pozyskiwania lokalnych
zasobów biomasy
2.1 I etap – budowa systemu dystrybucji energii cieplnej oraz kotłowni opalanej biomasą o
mocy 5 MW
2.2 II etap - rozbudowa systemu dystrybucji oraz kotłowni o jednostkę wysokosprawnej
kogeneracji o mocy 5-10 MW opartej na paliwie z biomasy.
2.3 Opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Produkcji Bioopału z lokalnych zasobów
biomasy.
3. Rozbudowa lokalnego systemu produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii wiatru
3.1 Modernizacja istniejących wiatraków
3.2 Budowa kolejnych 2-3 nowych wiatraków średniej mocy (ok 250-350 kW)
3.3 Wybudowanie pilotażowej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu
3.4 Stworzenie poligonu dla testowania i rozwoju innowacyjnych rozwiązań i projektów
przydomowych wiatraków małej mocy dostosowanych do warunków lokalnych.
4. Stworzenie lokalnego systemu produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii słońca
4.1 analiza możliwości lokalizacji i opłacalności budowy wielkopowierzchniowych instalacji
przetwarzających energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną
4.2 wspieranie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach ogólnopolskiego
Programu „Prosument” oraz stworzenie lokalnego - „Słońce dla Rytra”
4.3 Budowa stacji ładowania elektrycznych pojazdów mechanicznych
5. Rozbudowa lokalnego systemu wykorzystania energii wód powierzchniowych do produkcji
energii elektrycznej
5.1 Wsparcie merytoryczne i finansowe modernizacji istniejącej małej elektrowni wodnej
5.2 Opracowanie koncepcji systemu retencji wody na potoku Roztoczanka jako połączenia
produkcji energii elektrycznej z retencją wód w tym gromadzeniem wody dla naśnieżania stoku
narciarskiego
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5.3 Budowa prototypowej pływającej mikroelektrowni wodnej jako źródła energii
elektrycznej na potrzeby miejscowe.
6. Analiza opłacalności pozyskiwania i wykorzystania płytkiej geotermii jako źródła ciepła do
wentylacji i zasilania pomp ciepła.
7. Budowa wielofunkcyjnego obiektu niskoenergetycznego w technologii wykorzystującej zasoby
drewna do budowy obiektów budowlanych z drewna litego
8. Opracowanie koncepcji systemu współpracy mixu - zewnętrznych i lokalnych źródeł energii, dla
podniesienia efektywności jej użytkowania przez mieszkańców Rytra
8.1 Opracowanie Gminnego Systemu Efektywności Zaopatrzenia w paliwa i Użytkowania
energii.
8.2 Modernizacja oświetlenia ulic i obiektów użyteczności publicznej
8.4.2

Uwarunkowania realizacji programu

Aby myśleć o realizacji całego programu, konieczna jest współpraca samorządu gminnego i
lokalnych jednostek gospodarczych. Konieczne jest stworzenie konsorcjum na bazie porozumienia
prywatno - publicznego skoncentrowanego na realizacji innowacyjnego systemu zarządzania lokalną
(gminną) produkcją paliw zużywanych na potrzeby lokalnego zaopatrzenia w energię.
Jest to możliwe, gdy nastąpi koncentracja wysiłków organizacyjnych i środków finansowych na:
Ad 1 Wypracowaniu koncepcji tworzenia lokalnego (gminnego) systemu zaopatrzenia w paliwa i
energię.
Niezbędne jest zrealizowanie przez władze samorządowe wymogów ustawy „Prawo
Energetyczne” w zakresie organizacji na poziomie gminy systemu zarządzania efektywnością
wykorzystania energii i zaopatrzenia w paliwa i energię. W tym celu też, konieczne jest
opracowanie na zlecenie Gminy dokumentu strategicznego w postaci „Założeń do planu zaopatrzenia
w paliwa i energię” a w konsekwencji „Programu Zaopatrzenia w paliwa i energię gminy Rytro”.
Konieczne jest także zaangażowanie samorządu w opracowanie i wdrożenie niezbędnych
struktur organizacji lokalnego systemu zaopatrzenia w paliwa i zarządzania energetycznego na
szczeblu gminy.
Ad 2 Przygotowaniu i realizacji lokalnego scentralizowanego systemu produkcji i dystrybucji
energii cieplnej na potrzeby c.o. i cwu w Rytrze łącznie z systemem pozyskiwania paliwa z lokalnych
zasobów biomasy.
Konieczne jest kontynuowanie, zainicjowanych przez Koordynatora SKEO, rozmów
przedstawicieli Gminy Rytro z jednostkami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją budowy
Gminnego Systemu Ciepłowniczego. W 2017 roku podpisany został List Intencyjny pomiędzy
władzami gminy Rytro a mającą doświadczenie w realizacji i eksploatacji tego typu systemów
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austriacką firmą AQUOTEC. List Intencyjny podpisano również z sądecką firmą instalacyjno budowlaną ‘Bieniek” - wykonawcą kotłowni biomasowej szpitala w Limanowej.
Rozpoczęto także, przygotowania do stworzenia systemu zaopatrzenia terenu gminy w paliwa
biomasowe. Rozpoczęto rozmowy z dystrybutorami peletu oraz zainaugurowano współpracę z
Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) w Krakowie, przy
pilotażowym projekcie „Redukcja Niskiej Emisji i Poprawa Efektywności Energetycznej z
wykorzystaniem lokalnych zasobów biomasy” jako część europejskiego projektu From Field to
Energy („Od pola do energii”). Projekt ten Instytut koordynuje w Polsce, a współpracuje z
przedstawicielami Królestwa Norwegii ( w ramach wsparcia z „funduszy norweskich”). Zadaniem
tego europejskiego projektu, jest określenie możliwego stopnia redukcji niskiej emisji w oparciu o
wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy (tzn. siana, słomy, drobnych gałęzi, trocin, liści) jako
źródła energii na cele grzewcze.
Działania w ramach projektu From Field to Energy („od pola do energii”), koncentrują się na:
1. Wypracowaniu technologii pozyskiwania i przetwarzania lokalnych zasobów biomasy,
do opału w postaci „peletu NES”.
Podstawowym celem badań jest stworzenie i testowanie urządzeń wchodzących w skład linii
produkcji paliwa w skali dostosowanej do lokalnych zasobów surowcowych, gwarantującej lokalną
produkcję paliwa o optymalnych parametrach energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych.
W chwili obecnej dzięki zaangażowaniu IGSMiE PAN uruchomiono w Małopolsce pierwszą pilotażową instalację produkcji innowacyjnego paliwa powstającego z lokalnych zasobów biomasy
nazwanego „peletem NES”. Kontynuowane są także badania nad produkcją innowacyjnego paliwa II
generacji – peletu formowanego z domieszką „karbonizatu” – rozdrobnionej biomasy przekształconej
termicznie w węgiel drzewny. Pozwala to podnieść jego kaloryczność.
2. Przeprowadzeniu badań nad możliwym do uzyskania przy eksploatacji kotłów w
budynkach jednorodzinnych, stopniem ograniczenia emisji produktów spalania z paliw
pozyskiwanych z zasobów lokalnej biomasy.
Było to możliwe dzięki realizacji przez IGSMiE PAN, we współpracy przedstawicielami firm
norweskich i polskimi inżynierami programu współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu do produkcji
automatycznego zestawu grzewczego (kocioł z palnikiem, podajnikiem i zasobnikiem), spełniającego
aktualne normy ograniczonej emisji produktów spalania a dostosowanego do spalania całej gamy
paliw stałych. Taki kocioł gwarantuje niskoemisyjną produkcję ciepła, przy stosowaniu wszystkich
wysokokalorycznych dostępnych obecnie na rynku i wprowadzanych innowacyjnych paliw stałych.
38

Wstępne więc, założenia europejskiego projektu From Field to Energy („od pola do energii”), są
przetestowane i możliwe do szerokiego wdrożenia. Opanowanie produkcji „peletu NES” i kotłów
dedykowanych do spalania między innymi tego paliwa, pozwala na rozpoczęcie realizacji kolejnych
jego etapów:
- stworzenia sieci małych lokalnych wytwórni paliw z lokalnie pozyskiwanej biomasy, oraz co
najważniejsze;

-

wprowadzenia innowacyjnego paliwa biomasowego „peletu NES” i „Biocoalu” do obrotu
handlowego.
Taka współpraca to także możliwość uzyskania szerokiej wiedzy o sposobie wykorzystania
lokalnych zasobów biomasy do produkcji paliwa gwarantującego optymalny efekt ekologiczny.
Pozwoli także na wypracowanie realnych działań podnoszących efektywność wykorzystania energii
w użytkowanych obiektach a co najważniejsze uzyskanie obiektywnych danych o ich efektach
ekonomicznych i ekologicznych. W skali lokalnej pozwoli na otwarcie możliwości uruchomienia
lokalnych działań gospodarczych; od rozwoju nowej na naszym terenie dziedziny rolnictwa hodowli roślin energetycznych, po przetwórstwo i dystrybucję biomasy w formie paliwa o
optymalnych parametrach ekologicznych.
Ad 3,4,5,6 Rozbudowie lokalnego systemu produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii
wiatru, wody i słońca
Gmina jest poza zasięgiem elektroenergetycznych sieci tranzytowych. Biegnąca przez gminę
linia elektroenergetyczna 110 kV od Nowego Sącza, sprzężona jest ze stacją GPZ Piwniczna (110/15
kV), o mocy 10 MVA. Dysponentem jest Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - Tauron
Dystrybucja S.A. Dostawa energii elektrycznej dla gminy Rytro następuje poprzez napowietrzną
linię średniego napięcia, o napięciu znamionowym 15 KV od GPZ Piwniczna – Stary Sącz
Z danych znajdujących się w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Rytro wynika, że
na obszarze gminy jest zarejestrowanych ok 2 000 odbiorców energii elektrycznej.
W obrębie gminy Rytro znajduje się 27 stacji transformatorowych odpowiedzialnych za
zamianę średniego napięcia na niskie(SN/nN). Do spółki Tauron Dystrybucja S.A należą 24 z nich.
Infrastruktura przesyłowa na terenie gminy to:
•

ponad 20 km linii napowietrznych SN;

•

jedynie ok 600 m linii kablowych SN.
Wg danych Tauron Dystrybucja SA. średnioroczna sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom

na terenie Gminy Rytro kształtuje się na poziomie 3 300 MWh. Liczba odbiorców to ok 2 000 (w
tym 1 319 osób fizycznych).
Poniżej przedstawiono mapę sieci elektroenergetycznej OSD Tauron w gminie Rytro:
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źródło: Dane Tauron Dystrybucja S.A.

Po terenie gminy przebiega także linia zasilająca SN - stanowiąca własność i zarządzana
przez PKP Energetyka sp. z o.o. Warto zaznaczyć, że jej przebieg na obszarze całego powiatu
nowosądeckiego, jest możliwy do wykorzystania, przy tworzeniu lokalnych systemów dystrybucji
energii elektrycznej w poszczególnych miejscowościach, po uzgodnieniu zasad lokalnej współpracy.
Dotyczy to samej Gminy Rytro jak też gmin ościennych leżących wzdłuż linii kolejowej Tarnów –
Krynica
Na terenie gminy Rytro funkcjonują 3 obiekty wykorzystujące OZE do produkcji energii
elektrycznej o łącznej mocy 487 kW (Mikro Elektrownia Wodna o mocy 37 kW oraz 2 wiatraki o
łącznej mocy znamionowej 450 kW (w tym 1 stanowi własność członka klastra).

Ogółem

średnioroczna produkcja energii z wykorzystaniem OZE wynosi ok 635 MWh z czego ok 135 MWh
zużywane jest na potrzeby własne (ogrzewanie obiektu sakralnego), a ok 500 MWh odsprzedawane przekazywane do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja SA.
Wybudowane zostały także i są eksploatowane na potrzeby własne, „prosumenckie” instalacje
kolektorów słonecznych. Największa, o powierzchni ok 200 m2, wykorzystywana jest do
podgrzewania wody w krytym basenie kąpielowym. Średniorocznie, instalacja ta wytwarza na
potrzeby ciepłej wody użytkowej ok 230 MWh energii cieplnej.
Z początkiem 2017 roku prywatny inwestor wybudował obiekt, którego potrzeby grzewcze (co i
cwu) pokrywane są z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła.
Ad 7 Budowie wielofunkcyjnego obiektu niskoenergetycznego w technologii wykorzystującej
zasoby drewna do budowy obiektów budowlanych z drewna litego
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Gmina w ramach swojego programu działań rewitalizacji centrum planuje realizację obiektu
wielofunkcyjnego, który może być w części przeznaczony, jako siedziba jednostki zarządzającej
gminnym systemem energetycznym oraz realizujące funkcje szkoleniowo – dydaktyczne.
8.4.3 Spodziewane efekty realizacji programu
Wstępne szacunki wskazują ,że :
Gmina Rytro już obecnie, pokrywa ok 15 % swojego rocznego zapotrzebowania na
energie elektryczną z wytwórni lokalnych. Opartych na wykorzystaniu OZE (wiatru i wody).
W przypadku zrealizowania pełnego programu „Rytro – Gmina niezależna energetycznie”
można założyć, że możliwe będzie pokrycie:
- ok 40 - 70 % rocznego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody użytkowej.
ok 50--60 % rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną całej gminy.
W ramach tego programu przewiduje się:
1. Modernizację istniejących źródeł (wiatraków i MEW) co zwiększy produkcję energii na
sprzedaż do poziomu ok 650 MWh
2. Budowę jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy ok 5MW(c)/1MW(e) co pozwoli
wyprodukować ok 1 200 MWh
3. Budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 1MW(e) o łącznej produkcji ok 700
MWh
4. Opracowanie systemu lokalnego(gminnego) zarządzania produkcją i wykorzystaniem energii
Osiągnięcie tych wskaźników jest to możliwe przy założeniu, że konsumpcja energii przez
odbiorców z obszaru gminy nie ulegnie drastycznemu wzrostowi i pozostanie na poziomie rocznym
ok 3500 MWh. W tym celu konieczne będzie uzupełnienie działań inwestycyjnych działaniami
podnoszącymi efektywność wykorzystania energii elektrycznej przez odbiorców końcowych.
Zakłada się docelowo, że lokalna produkcja energii elektrycznej po zrealizowaniu gminnego
programu inwestycyjnego „Rytro – Gmina niezależna energetycznie” osiągnie ok 2000 - 2200 MWh
w skali roku co pozwoli osiągnąć lokalną produkcję energii z OZE na poziomie ok 60 % obecnego
zapotrzebowania
8.4.4

Udział energii z OZE, w zużyciu energii wyrażony w %.

OZE (en. elektryczna oraz ciepło)

stan obecny

za 5 lat

docelowo (przewidywany rok)

15

25

40 (2030)

41

Ciepło odpadowe

0

0

0

Kogeneracja
(en. elektryczna oraz ciepło)
Suma

0

0

20 (2030)

15

0

60

opr. własne

8.4.5

Procentowy udział kogeneracji i udział energii odpadowej
Energia
elektryczna

OZE

15

ciepło odpadowe

0
0

kogeneracja

Ciepło
(chłód)

systemowe

Ciepło niesystemowe

0

1
0
0

Paliwa
transportowe

0
0
0

opr. własne

Na terenie gminy powstało w ostatnich latach ok 10 instalacji wykorzystujących słońce do
przygotowania ciepłej wody oraz jedna instalacja grzewcza z wykorzystaniem powietrznej pompy
ciepła. Eksploatowana jest także, jedna większa instalacja o powierzchni ok 200 m2
wykorzystywana do podgrzewania wody w basenie kąpielowym. Obecna skala produkcji ciepła z
użyciem OZE nie jest znacząca. Można ją oszacować na ok 1 % zużywanej w Gminie energii
cieplnej.

9 Szczegóły pięcioletniego Projektu Inwestycyjnego Rozwoju Klastra
Prowadzone rozmowy z przedstawicielami sygnatariuszy Porozumienia SKEO pozwoliły na
ustalenie założeń planu inwestycyjnego – inwestycji jakich zamiar został przez nich zgłoszony w
ciągu najbliższych 5 lat
w firmie Antares Energia Sp. z o.o.
Inwestycja/projekt nr 1

Budowa zespołu małych elektrowni wodnych na rzece Poprad wg
prowadzonych uzgodnień dokumentacji

Przewidywany okres
realizacji
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia,

data rozpoczęcia kwartał/rok
III kw. 2020
ok 10 – 13 mln zł

Stopień przygotowania

data zakończenia kwartał/rok
III kw. 2022

Zakres inwestycji: - budowa 3 elektrowni wodnych o mocy ok 200
kW każda.
Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie zagrożenia
powodziowego w dolinie Popradu, Pozytywnie wpłynie na
ograniczenie niskiej emisji. Pozwoli na wzrost atrakcyjności
terenów możliwych do zainwestowania.
Opracowane zostały wstępne założenia budowy elektrowni
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inwestycji
Zidentyfikowane źródła
finansowania
Inwestycja/projekt nr 2
Przewidywany okres
realizacji
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia
Stopień przygotowania
inwestycji

Ich lokalizacja przewidziana jest w miejscowym planie
zagospodarowania terenu
Bierze się pod uwagę pozyskanie środków inwestycyjnych
w ramach RPO WM, POIiS, NFOSiGW.
Rozważana jest realizacja przedsięwzięcia w formule Porozumienia
Publiczno - Prywatnego
Dobudowa segmentu instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 kW
data rozpoczęcia kwartał/rok data rozpoczęcia kwartał/rok
I kw. 2019
II kw. 2019
750 tyś zł
Opracowana koncepcja budowy modułu fotowoltaicznego o mocy
ok 150 kW przy istniejącej Elektrowni Wiatrowej o mocy 350 kW
Rozbudowa pozwoliłaby na zwiększenie mocy instalacji
wykorzystującej 2 rodzaje OZE.
Złożono wniosek o zmianę w Planie Zagospodarowania terenu
umożliwiającego wykorzystanie terenu, na którym zlokalizowano
wiatrak na zabudowę panelami fotowoltaicznym
Środki własne, kredyt NFOŚiGW

Zidentyfikowane źródła
finansowania
w firmie Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. Nowy Sącz
Inwestycja/projekt nr 1

Przewidywany okres
realizacji

Rozbudowa systemu zaopatrzenie w energię zakładu Fakro przez
budowę modułu kogeneracji o mocy 5 MW(c) /2MW(e) opalanego
biomasą
data rozpoczęcia kwartał/rok
I kw. 2020

data zakończenia kwartał/rok
III kw. 2022

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia,

ok 10 – 13 mln zł

Inwestycja/projekt nr 1

Budowa kotłowni opalanej biomasą pozyskiwaną z pielęgnacji
sadów
data rozpoczęcia kwartał/rok data zakończenia kwartał/rok
I kw. 2019
III kw. 2019

Rozbudowa kotłowni opalanej biomasą o jednostkę
wysokosprawnej kogeneracji (5MW(c)/2MW(e)).
Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na ograniczenie niskiej
emisji w rejonie Nowego Sącza. Pozwoli na wzrost atrakcyjności
terenów możliwych do zainwestowania.
Zwiększy się zainteresowanie produkcją biomasy na cele
energetyczne
Stopień przygotowania
Trwają przygotowania zaplecza surowcowego – założono plantacje
inwestycji
biomasy. Poszukiwany jest dostawca i wykonawca inwestycji.
Zidentyfikowane źródła
Bierze się pod uwagę pozyskanie środków inwestycyjnych
finansowania
w ramach RPO WM, POIiS, NFOSiGW.
Rozważana jest realizacja przedsięwzięcia w formule
Porozumienia Publiczno Prywatnego
w firmie Instytut Sadownictwa Brzezna sp. z o.o.

Przewidywany okres
realizacji
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Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia,

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane źródła
finansowania

ok 0,5 mln zł
Wymiana kotła olejowego na kocioł opalany biomasą
Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na ograniczenie niskiej
emisji.
Pozwoli na wzrost atrakcyjności terenów możliwych do
zainwestowania.
Zwiększy się zainteresowanie produkcją biomasy na cele
energetyczne
Opracowano wstępny audyt i analizę opłacalności inwestycji

Bierze się pod uwagę pozyskanie środków inwestycyjnych
w ramach RPO WM, POIiS, NFOSiGW.
Rozważana jest realizacja przedsięwzięcia w formule
Porozumienia Publiczno Prywatnego
W Gminie Rytro - program „Rytro- Gmina niezależna energetycznie”
Inwestycja projekt nr 1

Przewidywany
realizacji

Budowa „Lokalnego systemu zaopatrzenia w energię na potrzeby
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w miejscowości Rytro z
wykorzystaniem biomasy” - ETAP I
data rozpoczęcia kwartał/rok data zakończenia kwartał/rok

okres

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia,

Stopień przygotowania
inwestycji

Zidentyfikowane źródła
finansowania
Inwestycja/projekt nr 2

III kw. 2018

III kw. 2020

ok 10 – 13 mln zł
Zakres inwestycji
- budowa kotłowni o mocy 5MW opalanej biomasą
- budowa systemu ciepłowniczej sieci rozprowadzającej (ok 3 km)
- budowa przyłączy z węzłami cieplnymi (ok 100 szt.)
Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie niskiej emisji i
ograniczenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności
publicznej. Pozwoli na wzrost atrakcyjności terenów możliwych
do zainwestowania.
Pozwoli jednocześnie na przygotowanie i przetestowanie
wzorcowego systemu lokalnego zaopatrzenia w ciepło opartego
na biomasie częściowo pozyskiwanej lokalnie i wdrożenie
podobnych systemów w kolejnych miejscowościach powiatu
nowosądeckiego, o podobnym ukształtowaniu terenu i
charakterystyce odbiorców
Opracowane zostały wstępne założenia kotłowni i sieci cieplnej
Lokalizacja kotłowni przewidziana jest w miejscowym planie
zagospodarowania terenu
Rozpoczęto pertraktacje o przejęcie przez Gminę terenu
przewidzianego na lokalizacje kotłowni
Podpisano Listy intencyjne z firmami zainteresowanymi realizacją
inwestycji
Bierze się pod uwagę pozyskanie środków inwestycyjnych
W ramach RPO WM, POIiS, NFOSiGW, Rozważana jest realizacja
przedsięwzięcia w formule Porozumienia Publiczno Prywatnego
Budowa systemu pozyskiwania opału z lokalnych zasobów
biomasy
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Przewidywany okres
realizacji

data rozpoczęcia kwartał/rok
IV kW 2018

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia,

Ok 2-3 mln zł

Stopień przygotowania
inwestycji

Zidentyfikowane źródła
finansowania
Inwestycja/projekt nr 3
Przewidywany okres
realizacji
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia,
Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane źródła
finansowania
Inwestycja/projekt nr 4
Przewidywany okres
realizacji
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia,
Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane źródła
finansowania
Inwestycja/projekt nr 5
Przewidywany okres
realizacji

data zakończenia kwartał/rok
IV kw. 2023

Główne założenia programu to:
Testowe tworzenie plantacji roślin energetycznych
Organizacja i wyposażenie systemu pozyskiwania, przetwarzania i
wykorzystania lokalnych zasobów biomasy
Opracowano założenia programu uruchomienia systemu
pozyskiwania opału z lokalnych zasobów biomasy
Rozpoczęto rozmowy w ramach SKEO o współpracy przy
wdrażaniu programu:
- z jednostka zarządzającą lasami
- z przedstawicielami właścicieli sadów
Podpisano List intencyjny z jednostką deklarującą pomoc w
zorganizowaniu systemu pozyskiwania opały z lokalnych
zasobów biomasy
NFOSiGW
Rozbudowa kotłowni w Rytrze o jednostkę wysokosprawnej
kogeneracji – ETAP II
data rozpoczęcia kwartał/rok data rozpoczęcia kwartał/rok
III kw. 2021
IV kw. 2024
10 mln zł
Rozbudowa
kotłowni
opalanej
biomasą
o
jednostkę
wysokosprawnej kogeneracji (5MW(c)/2MW(e))
Rozpoczęto poszukiwania producenta tego typu urządzeń
NFOŚiGW
Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej
data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

II kw. 2018
600 tyś zł

IV kw. 2018

Elektrownia funkcjonuje bez przerwy blisko 30 lat – wymagana jest
modernizacja polegająca na wymianie zużytej turbiny na
nowocześniejszą o większej mocy.
Dokonano oceny zakresu niezbędnych prac. Przedsięwzięcie ujęte
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
środki zewnętrzne (POIiŚ, pożyczki preferencyjne,)
środki własne właściciela MEW
Dobudowa segmentu instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 kW
data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

I kw. 2019

II kw. 2019
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Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
Krótki opis
przedsięwzięcia
Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane źródła
finansowania

750 tyś zł
Opracowana koncepcja budowy modułu fotowoltaicznego o mocy
ok 150 kW przy istniejącej Elektrowni Wiatrowej o mocy 350 kW
Rozbudowa pozwoliłaby na zwiększenie mocy instalacji
wykorzystującej 2 rodzaje OZE.
Złożono wniosek o zmianę w Planie Zagospodarowania terenu
umożliwiającego wykorzystanie terenu, na którym zlokalizowano
wiatrak na zabudowę panelami fotowoltaicznym
Środki własne, kredyt NFOŚiGW

10 Podsumowanie
1.

Założenie strategii uświadamia, na jakim etapie rozwoju jest porozumienie. Udało się wiele
działań zapoczątkować, jednak raport i prowadzona na tej podstawie ocena wskazuje wyraźnie,

na pewne braki w naszej działalności.
2. Podstawowym mankamentem funkcjonowania porozumienia jest brak środków finansowych
pozwalających na realizację działań, które nakreśliliśmy w treści porozumienia,
3. Wydaje się, że najważniejsze zadania, które należy wykonać dla poprawy funkcjonowania SKEO
to:
a. poprawa organizacji pracy poprzez dokonanie praktycznych zmian w treści porozumienia w
odniesieniu do stworzenia wewnętrznego systemu finansowania bieżącego jego
funkcjonowania;
b. konsekwentne realizowanie wypracowanych w strategii kierunków rozwoju;
c. ponowienie propozycji i utrzymanie stabilnej współpracy z Jednostkami Samorządu
Terytorialnego z powiatu Nowosądeckiego;
d. nawiązanie współpracy z najważniejszymi dostawcami (Dystrybutorami) paliw i energii na
nasz teren i włączenie ich w programowe działań na rzecz podniesienia efektywności
energetycznej i likwidacji ubóstwa energetycznego;
e. wypracowanie zasad współpracy i wspomagania organizacji pozarządowych działających w
sferze szeroko pojętej edukacji energetycznej.
4. Dla realizacji wypracowanych w Strategii celów i priorytetów, należy wykorzystać elementy
sprzyjające rozwojowi Klastra, którymi są:
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a. reaktywacja współpracy sąsiedzkiej i inicjowania działań lokalnych, czego przykładem są
tradycje aktywnej działalności na rzecz ogółu przez jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, a obecnie zdobywających coraz większe znaczenie
organizacji pożytku publicznego w formie Lokalnych Grup Działania.
b. Rosnące znaczenie lokalnego współdziałania wszystkich sektorów gospodarczych na rzecz
wsparcia lokalnego życie społecznego i gospodarczego;
c. Rosnąca świadomość o konieczności i efektach wspólnej realizacji projektów;
d. Rosnący, lokalny potencjał wiedzy i doświadczenia z zakresu projektowania, realizacji i
eksploatacji instalacji opartych na wykorzystaniu lokalnych zasobów paliw i energii;
e. Istniejące możliwości wsparcia finansowego przez Fundusze UE i inne granty;
5. Należy podkreślić, że w obecnym kształcie treści porozumienia klastrowego, realizacja
omówionych powyżej propozycji kierunków rozwoju i rzeczowych efektów
podejmowanych działań, zależy w głównej mierze od wypełnienia zadeklarowanej
współpracy konkretną treścią.
6. Plan powyższy jest do zrealizowania, ale aby poszczególne elementy przygotować i
czuwać nad ich wdrażaniem, rzeczą podstawową jest wypracowanie formuły
zaangażowania finansowego poszczególnych sygnatariuszy w bieżące funkcjonowanie
porozumienia.
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