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1. Wprowadzenie 
 

Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przebiega w Polsce i w Niemczech w 

odmienny sposób, a pozyskiwana w ten sposób energia ma inne miejsce w całości gospodarki 

energetycznej w obu krajach.  Okoliczności i uwarunkowań, z których ten stan rzeczy wynika jest 

wiele, a ich szczegółowe rozważanie nie jest przedmiotem niniejszego poradnika.  

Przyglądając się sytuacji w obu krajach, zwróciliśmy uwagę na fakt, że u naszego zachodniego sąsiada 

wiele projektów OZE jest rezultatem oddolnych inicjatyw  mieszkańców i gmin – co nie oznacza, że w 

Niemczech nie ma i nie było przeciwników takich inwestycji, szczególnie jeśli mają powstać w 

najbliższym sąsiedztwie. Jednak fakt, że te inwestycje są licznie realizowane jest najlepszym 

dowodem na to, że większość mieszkańców tych gmin dostrzegła dla siebie korzyści przeważające 

nad kosztami i poparła realizację. 

Z drugiej strony obowiązujący dotąd w Polsce model realizacji inwestycji przez inwestora lub 

developera, uwzględniającego interesy lokalnej społeczności w minimalnym koniecznym stopniu, 

staje się coraz bardziej uciążliwy w realizacji – przeciwnicy inwestycji są lepiej zorganizowani i 

znacznie skuteczniej blokują lub co najmniej opóźniają budowę. Jeśli na to nałożymy zmiany w 

otoczeniu regulacyjnym, to można się spodziewać, ze rynek OZE ukształtuje się w nowy sposób. 

Dlatego warto przyjrzeć się  doświadczeniom sąsiadów, zwrócić uwagę jak oni rozwiązali problemy, w 

jaki sposób zwiększyli strumień korzyści z inwestycji płynący do gmin i mieszkańców. Różnice w 

otoczeniu prawnym i gospodarczym oraz inne różnice między naszymi krajami są na tyle duże, że 

większości rozwiązań nie da się po prostu skopiować, ale jednocześnie są na tyle małe (w końcu 

jesteśmy członkami tej samej Unii Europejskiej), że z wielu doświadczeń można z powodzeniem 

skorzystać adaptując je twórczo do lokalnych warunków. 

W tych doświadczeniach szczególna uwagę zwraca fakt zupełnej zmiany podejścia do inwestycji z 

biegiem czasu. Początkowo inwestycjami zajmowali się inwestorzy, dla których akceptacja 

mieszkańców była warunkiem koniecznym uzyskania zgód na realizacje inwestycji. Obecnie w wielu 

miejscach inicjatywa jest po stronie mieszkańców, którzy sami decydują jakiej inwestycji chcą i 

ewentualnie zapraszają inwestorów do jej wspólnej realizacji. 

Niniejszy poradnik powstał na bazie doświadczeń i znajomości rynku i samorządów po obu stronach 

granicy, reprezentowanych przez realizatorów projektu, tj. firmę DREBERIS oraz fundację Green Cross 

Poland, dzięki wsparciu Deutsche Bundesstiftung Umwelt oraz życzliwości i otwartości na dzielenie 

się doświadczeniami ze strony lokalnych społeczności w Niemczech. 

Naszym celem jest pokazanie możliwości, z których z powodzeniem skorzystali inni i zachęcenie do 

wykorzystania ich dla korzyści gmin i lokalnych społeczności w Polsce. Doświadczenia wielu gmin 

niemieckich pokazują, że zaangażowanie się mieszkańców w projekty OZE (pomimo ograniczonych 

możliwości finansowych) pozwala im na zatrzymanie części korzyści z inwestycji, również części zysku, 

i wykorzystanie ich dla własnych potrzeb. Ponadto zaangażowanie mieszkańców prowadzi do tego, że 
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inwestycja w OZE autentycznie stymuluje lokalną gospodarkę i prowadzi w kierunku 

długoterminowego podniesienia jakości życia. 

 

2. Czy projekt OZE może być rentowny (w Polskich warunkach)? 

 

Inwestor realizuje projekt inwestycyjny tylko wtedy, gdy jest przekonany o jego rentowności. Korzyści 

mieszkańcom i gminie mogą przynieść tylko projekty, które wygenerują zyski. Czy do wygenerowania 

tych zysków niezbędne jest wsparcie zewnętrzne w formie dotacji lub innych instrumentów, to  

oddzielny problem. 

 

2.1. Podstawowe fakty 

 

Nie wchodząc w szczegóły metodologii oceny projektów inwestycyjnych i ich rentowności ograniczmy 

się tylko do podsumowania zasadniczych kwestii – przychodów i kosztów.  

W przypadku projektów  energetycznych przychody co do zasady pochodzą: 

 ze sprzedaży energii 

 z oszczędności kosztów zakupu energii (jeśli wyprodukowana energię zużywamy na własne 
potrzeby, to nie musimy tej energii kupować ani płacić za jej przesył) 

 w określonych przypadkach z mechanizmów wsparcia 

Przychody ze sprzedaży energii zależą od jej ceny i ilości – a więc wydajności instalacji i czasu pracy w 

ciągu roku. 

Składniki kosztów są następujące: 

 koszty inwestycyjne (rozłożone na lata funkcjonowania projektu w postaci amortyzacji) 

 koszty finansowe (odsetki od kredytu na budowę) 

 koszty utrzymania 

 koszty eksploatacji, w tym np. paliwo 

Warto zwrócić  uwagę na różnice w strukturze kosztów przy zastosowaniu różnych technologii i tego 

konsekwencjach. Stara elektrownia węglowa ma niskie koszty amortyzacji, a relatywnie wysokie 

koszty utrzymania i eksploatacji  – jeśli ceny energii spadną to może szukać oszczędności w tych 

kosztach, w tym w kosztach paliwa. Nowa elektrownia wiatrowa lub fotowoltaiczna ma wysoki udział 

amortyzacji w kosztach, ponieważ koszty utrzymania są stosunkowo niskie, a paliwo jest darmowe. 

Dlatego spadek cen energii może łatwo doprowadzić do bankructwa takiej elektrowni. 
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Ma to też związek z powszechną opinią, że energia produkowana z OZE jest droższa od tej ze źródeł 

konwencjonalnych.  Ponieważ technologie produkcji energii z OZE są zdecydowanie młodsze od 

technologii konwencjonalnych i wykorzystywane w mniejszym zakresie, to taki pogląd był 

niewątpliwe zgodny z prawdą. Tym niemniej postęp technologiczny w branży OZE jest szybki, 

zwiększa się efektywność, a ceny urządzeń spadają, co ma wpływ na spadek kosztów produkcji 

energii. Według niektórych opinii koszty energii z OZE już mogą być konkurencyjne w stosunku do 

kosztów energii ze źródeł konwencjonalnych. Porównaniu kosztów różnych technologii służy tzw. 

wyrównany koszt energii elektrycznej (Levelized Cost od Electricity – LCOE), który definiuje się jako 

rzeczywisty koszt wytworzenia 1 kWh w całym okresie życia projektu uwzględniając wartość bieżącą 

wszystkich elementów kosztowych.  Wyliczenia Fraunhofer Institute For Solar Energy Systems ISE z 

2013 wskazują na dobrą pozycję konkurencyjną elektrowni wiatrowych (lądowych) oraz fotowoltaiki. 

 

Rysunek 1. LCOE elektrowni OZE i konwencjonalnych zlokalizowanych w Niemczech w 2013 

 

Źródło: Levelized Cost of Electricity Renewable Energy Technologies; Edition: November 2013, Fraunhofer Institute For Solar 

Energy Systems ISE  

Ci sami badacze uważają, do roku 2030 sytuacja OZE ulegnie dalszej poprawie. 
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Rysunek 2. Oparta na krzywej uczenia się prognoza LCOE elektrowni OZE i konwencjonalnych zlokalizowanych w 
Niemczech do 2030 

 

Źródło: Levelized Cost of Electricity Renewable Energy Technologies; Edition: November 2013, Fraunhofer Institute For Solar 

Energy Systems ISE  

 

Podobne rezultaty uzyskano też dla rynku amerykańskiego, gdzie szacowany LCOE dla instalacji, które 

rozpoczną pracę w 2019 wyrażony w USD 2012/MWh wynosi 95,6 dla konwencjonalnych elektrowni 

węglowych, a 80,3 dla elektrowni wiatrowych (lądowych) oraz 130 dla fotowoltaicznych1. 

Drugim ważnym parametrem wskazującym, czy energia z OZE jest zdolna do konkurowania na rynku 

jest parytet sieci (grid parity) – jego osiągnięcie oznacza, że nowe źródło może dostarczać energię 

elektryczną po LCOE mniejszym albo równym kosztowi zakupu energii elektrycznej w sieci. Uważa się, 

ze gdy nowy rodzaj źródła osiągnie parytet sieci, wówczas dana technologia może się rozwijać bez 

wsparcia ze środków publicznych.  

W przypadku elektrowni wiatrowych (lądowych) osiągnięcie parytetu sieci zależne jest od lokalnych 

warunków wietrzności oraz infrastruktury przesyłowej. Energia elektryczna z elektrowni wiatrowych 

                                                           
1
 Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2014, U.S. Energy 

Information Administration, kwiecień 2014 
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osiągnęła parytet sieci w niektórych lokalizacjach w Europie już połowie pierwszej dekady bieżącego 

stulecia2. Według duńskiej firmy konsultacyjnej Make Consulting energia ta będzie konkurencyjna w 

stosunku do energii z paliw kopalnych w Europie, USA i Azji do 2015. Generalnie na rynku światowym 

w 2013 była 10% powyżej grid parity3.   

Według analizy firmy Eclareon w Unii Europejskiej parytet sieci osiągają już instalacje solarne w 

Hiszpanii, Włoszech, i w Niemczech4. W styczniu 2014 analitycy Deutsche Bank przedstawili raport, z 

którego wynika, że fotowoltaika osiągnęła parytet sieci już w 19 krajach5.  

Również szacunki organizacji IRENA (International Renewable Energy Agency) z 2012 wskazują na 

dobrą pozycję konkurencyjną energetyki wiatrowej. 

Rysunek 3. Typowe LCOE różnych technologii OZE na tle paliw kopalnych 

 

Źródło: Renewable Power Generation Costs in 2012: An Overview, IRENA 2013, str. 7 

                                                           
2
 http://www.ask.com/wiki/Grid_parity?o=2802&qsrc=999&ad=doubleDown&an=apn&ap=ask.com 

3
 http://www.bloomberg.com/news/2013-02-27/wind-power-to-compete-with-fossil-fuels-by-2015-make-says.html 

4
 PV GRID PARITY MONITOR, Commercial Sector, 1st issue, Eclareon, marzec 2014 

5
 http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/deutsche-bank--zweiter-goldrausch-fr-photovoltaik-

beginnt_100013647/ 
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Wyliczenia te wskazują jednoznacznie, że produkcja energii elektrycznej z OZE może być opłacalnym 

przedsięwzięciem, chociaż obecne rynkowe ceny energii i poziom kosztów istniejących instalacji OZE 

nie pozwalają jeszcze na zyskowną produkcję bez wsparcia. 

 

2.2. Skąd się wzięło wsparcie,  czy i na ile jest niezbędne 

 

Powodów, aby technologie wykorzystujące OZE były rozwijane jest wiele – żeby wymienić tylko dwa 

najważniejsze - dla jednych będą to kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym 

rozwojem, dla innych raczej bezpieczeństwo energetyczne – zarówno w kontekście wyczerpywania 

się paliw kopalnych jak i zapewnienia (również politycznego) ciągłości dostaw oraz ograniczenia 

możliwości sterowania efektywnością gospodarki danego kraju cenami i dostępnością surowców 

energetycznych. W każdym razie pozyskiwanie energii z powszechnie dostępnych i tanich lub 

darmowych źródeł może mieć niezwykle korzystne skutki. Z tego powodu poszczególne kraje oraz 

m.in. UE zdecydowały się na długofalową politykę wspierania rozwoju energetyki wykorzystującej 

OZE. 

Jednak aby te potencjalne korzyści mogły stać się rzeczywistością, technologie związane z OZE muszą 

stać się na tyle efektywne, aby energia ta była konkurencyjna na rynku. To wymaga rozwoju 

technologii i ich doskonalenia – a z kolei ten proces jest najbardziej efektywny gdy doskonalona 

technologia jest używana w skali przemysłowej. 

Aby inwestorzy chcieli inwestować w projekty OZE muszą one przynosić zyski; skoro technologia 

jeszcze na to nie pozwala, a państwu zależy na rozwoju, projekty te musza otrzymywać wsparcie. 

Nawiązując do rozważań o przychodach i kosztach z poprzedniego rozdziału, należy powiedzieć, że 

wsparcie to ogólnie może oddziaływać poprzez: 

 dotacje na B&R 

 zapewnienie odbioru wyprodukowanej energii 

 dopłaty do ceny energii z OZE 

 dotacje do kosztów inwestycyjnych 

 podniesienie cen energii ze źródeł konwencjonalnych poprzez jej dodatkowe opodatkowanie 

Zwykle system wsparcia w konkretnym kraju wykorzystuje wszystkie lub większość wskazanych 

mechanizmów jednak w różny sposób.  

Dotąd systemy wsparcia w Niemczech i w Polsce różniły się zasadniczo. System niemiecki oparty był 

na zagwarantowaniu inwestorom odbioru wyprodukowanej przez nich energii po z góry określonych 

cenach przez rozsądny czas życia projektu, co zasadniczo eliminowało ryzyko gospodarcze i 

doprowadziło do bardzo dynamicznego rozwoju branży OZE i pozwalało na wyprodukowanie tak 

dużej ilości energii z OZE, jaką tylko inwestorzy chcieli, ale też okazało się to bardzo kosztowne. 

Tymczasem system zastosowany w Polsce wprawdzie również gwarantował odbiór wyprodukowanej 
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energii, jednak dopłata do jej ceny w formie instrumentów finansowych (praw majątkowych – 

zielonych certyfikatów) nie uwalniała inwestorów od ryzyka gospodarczego. W tym systemie 

zasadniczo wsparcie jest zoptymalizowane pod kątem wyprodukowania mniej więcej takiej ilości 

energii z OZE, aby Polska mogła wypełnić swoje zobowiązania międzynarodowe. Ponadto 

wbudowany mechanizm rynkowy zachęcał do koncentrowania się na najtańszych technologiach i nie 

dostarczał wystarczających bodźców do rozwoju projektów korzystających z droższych technologii 

(np. farm PV). 

System wsparcia w Niemczech został zreformowany, a prace nad reformą systemu w Polsce jeszcze 

trwają, ale już można powiedzieć, że w oba systemy podążają w jednym kierunku, który ma zapewnić 

zrównoważone wsparcie dla wszystkich technologii, a jednocześnie kierować je do najbardziej 

efektywnych projektów korzystających z danej technologii. Inwestorzy będą ponosili ryzyko w bardzo 

początkowej fazie inwestycji, ale zasadniczo zostaną od niego uwolnieni  w fazie eksploatacji 

projektu.  

Oczywiście wsparcie to nie będzie udzielane wiecznie, jest potrzebne tylko do czasu aż rentowność 

będzie mogła być osiągana bez niego, tym niemniej jeszcze przez wiele lat będzie ono z pewnością 

udzielane. Ostatnio w niektórych krajach reformuje się systemy wsparcia tak, aby ograniczyć jego 

koszty (lub ich wzrost) a jednocześnie skierować go do najlepszych – najbardziej efektywnych – 

projektów w danej technologii. 

2.3. Aktualny i planowany system wsparcia 
 

Obecny system wsparcia wynika z zapisów ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 

późn. zm.) oraz odpowiednich aktów wykonawczych. Jednak w celu wyodrębnienia i 

usystematyzowania narzędzi wspierania energetyki bazującej na OZE zaplanowano wyłączenie tego 

obszaru z Prawa Energetycznego i ujęcie go w osobną ustawę  o odnawialnych źródłach energii. 

Projekt tej ustawy został przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, następnie przeszedł kolejne 

etapy procesu legislacyjnego w Radzie Ministrów i został skierowany do Sejmu (08.07.2014). W 

ramach prac Sejmu projekt po I czytaniu (22.07.2014) został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw energetyki i surowców energetycznych. Komisja ta 15.09.2014 przeprowadziła wysłuchanie 

publiczne. Kolejne etapy procesu to prace w Komisji oraz drugie i trzecie czytanie, po których ustawa 

zostanie przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu, który może wnieść do niej poprawki, przyjąć bez 

zmian lub odrzucić w całości. W przypadku poprawek lub odrzucenia ustawy w całości wraca ona do 

Sejmu. Ostatnim etapem procesu legislacyjnego jest przedstawienie ustawy do podpisu 

Prezydentowi RP. Jeśli Prezydent ja podpisze, wówczas ustawa zostanie opublikowana i będzie mogła 

wejść w życie.   
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2.3.1.  Obecny system wsparcia 
 

Obecny system jest oparty na instrumentach finansowych, tzw. zielonych certyfikatach.  

Wskazani w ustawie przedsiębiorcy (m.in. odbiorcy przemysłowi i przedsiębiorstwa 

energetyczne) zobowiązani są przedłożyć Prezesowi URE do umorzenia świadectwa pochodzenia 

(kolorowe certyfikaty) lub uiścić opłatę zastępczą (obecnie 300,03 PLN/MWh). 

Zielone certyfikaty można uzyskać produkując energię w OZE (na tym polega wsparcie – 

producent oprócz ceny energii dostaje certyfikat, który może sprzedać) lub kupując je na rynku 

(ok. 177 PLN/MWh). Może je uzyskać tylko przedsiębiorca – to rozwiązanie okazało się 

problemem blokującym rozwój rozproszonej produkcji energii w bardzo małych źródłach, 

głównie na własne potrzeby, będącej działalnością uboczną zwykle rolnika lub osoby fizycznej nie 

prowadzącej działalności gospodarczej). 

Jeśli produkowane jest również ciepło w wysokosprawnej kogeneracji) można uzyskać 

dodatkowo żółty certyfikat (opłata zastępcza 148 PLN/MWh, wartość rynkowa ok. 128 

PLN/MWh) 

Producent energii w OZE ma gwarancję jej zakupu po średniej cenie sprzedaży energii 

elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym (181,55 PLN/MWh). 

Są też dodatkowe zachęty dla małych i mikro producentów związane z obniżką (50%) kosztów 

przyłączenia oraz z ulgami w opłatach za koncesję. 

System w obecnej formie w znacznym zakresie omijał osoby nie będące przedsiębiorcami 

Po zmianach wspierana jest też energetyka prosumencka – produkcja energii na własne potrzeby 

i sprzedaż ewentualnych nadwyżek: 

 uznano, że wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną 
niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a 
także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą – to bardzo 
ważne, bo oznacza, że nie ma obowiązku płacenia ZUS-u, uzyskiwania koncesji i 
ponoszenia innych kosztów i uciążliwości związanych z działalnością gospodarczą, a 
zupełnie nieadekwatnych do przychodów z produkcji energii w mikroinstalacji 

 energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 
sprzedawca z urzędu jest zobowiązany zakupić po cenie równej 80% średniej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym 
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2.3.2.  Projektowany system wsparcia produkcji energii z OZE 
 

Nowy system oparty będzie na aukcjach.  

Przedmiotem aukcji jest zakup energii elektrycznej z OZE oraz energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego.  

Aukcje prowadzone będą oddzielnie na zakup energii elektrycznej z OZE lub energii elektrycznej z 

biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW (co 

najmniej 25% energii) i powyżej 1 MW. 

Uczestnik aukcji zaoferuje taryfę i ilość energii – najniższe taryfy wygrywają aukcję; taryfa będzie 

obowiązywała 15 lat, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 (art. 72 pkt 1) i będzie waloryzowana 

inflacją (art. 92 ust.7). 

Sprzedawca zobowiązany zakupi od wytwórców, którzy produkują energie elektryczną w 

instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej poniżej 500 kW, energię elektryczną po cenie z 

aukcji (art. 92 ust 1). Natomiast wytwórcy energii elektrycznej z OZE wytworzonej w instalacji o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej co najmniej 500 kW, który wygrał aukcję, przysługuje 

prawo do pokrycia ujemnego salda (art. 92 ust 2) – tzn. że różnice w cenie pomiędzy rzeczywistą 

cena sprzedaży wytwórca rozlicza z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. 

Producent energii w OZE w mikroinstalacji, nie będący przedsiębiorcą, ma gwarancję zakupu 

nadwyżek energii przez 15 lat po cenie wynoszącej 80% średniej ceny sprzedaży energii 

elektrycznej na rynku konkurencyjnym (art. 41 ust. 8), natomiast producent energii w OZE, w 

mikroinstalacji, będący przedsiębiorcą, który nie wygrał aukcji, ma gwarancję jej zakupu przez 15 

lat (6 miesięcy w przypadku modernizacji źródła), po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej 

na rynku konkurencyjnym (art. 41 ust. 9). 

Tak radykalna zmiana zasad może być problemem dla inwestorów, których projekty zostały 

przygotowane i uruchomione z uwzględnieniem dotychczasowego systemu. Dlatego 

zaplanowano rozwiązanie chroniące prawa nabyte - wskazano krąg podmiotów, które uznaje się 

za uprawnione do pozostania w dotychczasowym systemie wsparcia oraz określono warunki 

brzegowe jak i horyzont czasowy (zakres) obowiązywania dotychczasowych regulacji wraz z 

uregulowaniem zasad ich ujawnienia i rejestracji. 

Cele nowego systemu:  

 Ograniczenie wsparcia do najtańszych i najbardziej efektywnych technologii 

 Uzależnienie wysokości wsparcia od cen energii - w sytuacji oczekiwanego wzrostu cen 
energii elektrycznej w nowym systemie wysokość wsparcia będzie spadać, podczas gdy w 
poprzednich propozycjach wysokość wsparcia była niezależna od cen energii 

 Stworzenie mechanizmu konkurencji pomiędzy poszczególnymi projektami - dzięki czemu 
wysokość wsparcia powinna lepiej odzwierciedlać faktyczne koszty projektu. 
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2.3.3.  Stary system vs. nowy system – główne ryzyka inwestora 
 

W nowym systemie inaczej będą rozkładać się ryzyka inwestora. W dotychczasowym systemie 

oprócz oczywistych ryzyk na etapie planowania i realizacji inwestycji związanych m.in. z 

uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń formalno-prawnych, akceptacją społeczną i wysokością 

kosztów inwestycyjnych, inwestorzy ponoszą przez cały czas życia projektu normalne ryzyka 

gospodarcze związane z otoczeniem prawnym, a także cenami rynkowymi energii i certyfikatów 

oraz  ewentualnych surowców. 

W każdym przypadku inwestorzy ponoszą ryzyko zmian legislacyjnych, które mogą zmienić 

zasady działania rynku OZE w sposób niekorzystny z punktu widzenia inwestorów – w tym 

zmniejszając wsparcie, co jest szczególnie prawdopodobne ze względu na wysokie koszty 

systemu (co jest zresztą przyczyna planowanej reformy). 

W przypadku inwestycji w technologie nie wymagające dostawy surowców – np. elektrownie 

wiatrowe – w strukturze kosztów przeważają rozłożone koszty inwestycji i inwestor nie ma 

możliwości ograniczania kosztów utrzymania i eksploatacji lub optymalizacji pracy albo ma 

bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. To czyni go wrażliwym na zmianę cen 

certyfikatów lub energii.  W przypadku nadpodaży spadek cen certyfikatów może obniżyć 

przychody inwestorów bardziej niż są w stanie to wytrzymać. Podobnie ze spadkiem cen energii. 

Jest to groźne przede wszystkim dla tych inwestorów, którzy finansowali swoje inwestycje 

kredytem i w takiej sytuacji mogą przestać być w stanie go obsługiwać, a co za tym idzie 

zbankrutować. 

W przypadku inwestycji w technologie wymagające surowca (biomasa, biogaz) inwestorzy 

dodatkowo ponoszą ryzyko dostępności i cen surowca. Z drugiej strony mogą oni mieć większe 

możliwości dostosowania kosztów bieżących do ewentualnego spadku cen energii lub 

certyfikatów, jak też sam rynek może zareagować spadkiem cen surowca na spadek cen energii. 

Oczywiście ruch cen w przeciwnym kierunku prowadzi do wygenerowania u inwestorów 

nadzwyczajnych zysków. 

W nowym systemie zwiększa się ryzyko na etapie rozwoju projektu, ale w przypadku wygrania 

aukcji inwestor zyskuje większą stabilność warunków działania. 

W nowym systemie inwestor będzie ponosił ryzyko na etapie planowania i projektowania 

inwestycji – jeśli jego projekt nie będzie dostatecznie efektywny aby uzyskać wsparcie w ramach 

aukcji, to nie będzie mógł być zrealizowany a inwestor straci środki włożone w przygotowanie 

inwestycji.  

Jeśli jednak projekt uzyska wsparcie, wówczas przez 15 lat eksploatacji projektu inwestor nie 

będzie ponosił ryzyka spadku cen energii. Brak certyfikatów wyeliminuje ryzyko spadku ich cen. 

Po okresie 15 lat projekt będzie zamortyzowany i jako taki będzie odporny na spadek cen energii.  
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Powiązanie wsparcia z cenami energii wyeliminuje też zasadniczo możliwość osiągnięcia 

nadzwyczajnych zysków w wyniku wzrostu cen energii. 

W przypadku projektów wymagających dostawy surowców inwestor nadal będzie ponosił ryzyko 

dostępności i ceny tych surowców. 

3. Dlaczego mieszkańcy i ich gminy mieliby brać udział w projektach 

OZE? 
 

Realizacja inwestycji w OZE przez profesjonalnych inwestorów ma oczywiście motywy biznesowe, ale 

dlaczego mieliby się w to angażować mieszkańcy, którzy zwykle nie są profesjonalistami w tej 

dziedzinie i jak ewentualnie mogłaby być rola gminy w tego rodzaju przedsięwzięciu? 

Rozważania te warto zacząć od ogólnego stwierdzenia, że działalność gospodarcza nie jest zadaniem 

gminy i gmina jako taka nie powinna jej prowadzić. Inaczej sprawa wygląda w przypadku spółek 

gminnych (kontrolowanych przez gminę), które realizują zadania związane z gospodarka komunalną.  

Rolą gminy jest natomiast stwarzanie na poziomie lokalnym dobrych warunków do rozwoju 

społeczności lokalnej, w tym pod względem gospodarczym oraz stymulowanie tego rozwoju. 

Jednym z zadań gminy jest tworzenie warunków do wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej. 

W kontekście inwestycji w OZE naturalną rolą gminy jest tworzenie warunków sprzyjających 

inwestycji, stymulowanie zaangażowania mieszkańców, natomiast zaangażowanie organizacyjne 

lub kapitałowe powinno mieć raczej charakter uzupełniający. 

Trzeba też pamiętać, że inwestycje w OZE mogą mieć różną postać i skalę – może to być farma 

wiatrowa, ale również może to być szereg instalacji solarnych na dachach czy też ogrzewanie np. 

budynku szkoły. 

Bezpośrednie korzyści gminy 

Jeśli na terenie gminy jest realizowana inwestycja OZE, szczególnie większych rozmiarów, przez 

podmiot zewnętrzny, wówczas gmina odnosi bezpośrednie korzyści w formie przychodów budżetu 

gminy: 

1. wpływy z podatków i opłat inwestora, w tym:  
a. z podatku od nieruchomości, 
b. udział w podatku dochodowym, 
c. udział w VAT; 

2. ewentualnie sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości; 
3. wpływy z podatków związane ze zleceniami dla lokalnych przedsiębiorstw, powstaniem miejsc 

pracy (których jednak zwykle powstaje w wyniku takiej inwestycji bardzo niewiele). 
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Jeśli jest to inwestycja związana z majątkiem gminy (np. kocioł na biomasę ogrzewający budynek 

gminny – szkołę, urząd), wówczas pojawiają się środki wynikające z oszczędności.  

Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że bezpośrednie korzyści gminy to środki, które wpływają do 

budżetu gminy i muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami obowiązującymi ten budżet, a więc 

swoboda dysponowania nimi jest ograniczona. 

Inny rodzaj korzyści to świadczenia ze strony inwestora – jego wkład w infrastrukturę gminną (np. 

droga, remont świetlicy, przystanek, itp.). 

Pośrednie korzyści gminy 

Gmina powinna też stymulować rozwój lokalnej społeczności, a z tego punktu widzenia powinna 

dostrzegać korzyści dla lokalnego rynku w postaci zleceń dla miejscowych firm na etapie budowy i 

eksploatacji, ewentualnie powstania lokalnego popytu na biomasę.  

Rozwój gospodarczy na terenie gminy przekłada się na budżet gminy oraz na zadowolenie 

mieszkańców i ich akceptacje dla władz gminy. 

Synergia gmina – mieszkańcy: korzyści ze wspólnych działań 

W niektórych sytuacjach wspólne działanie mieszkańców i gminy prowadzi do synergii i przynosi 

wymierne korzyści obu stronom – przykładem może być instalowanie kolektorów słonecznych na 

dachach budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych w gminach uzdrowiskowych i 

turystycznych – wspólne przedsięwzięcie gminy i mieszkańców ogranicza niską emisje oraz podnosi 

walory uzdrowiskowo-turystyczne gminy, wpływa tez pozytywnie na jej wizerunek, co stanowi 

zachętę dla turystów. Wspólne działanie pod egida gminy pozwala na skorzystanie z dotacji, a z ruchu 

turystycznego korzysta zarówno gmina (opłaty i podatki) jak i mieszkańcy (usługi i produkty dla 

turystów) – przykładem może być projekt realizowany przez gminę Busko-Zdrój wraz z dziewięcioma 

gminami partnerskimi z powiatu buskiego i pińczowskiego (Pacanów, Gnojno, Nowy Korczyn, Solec-

Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije)6. Tego typu projekty realizowane były również 

bez udziału zewnętrznej dotacji (dotacja dla osób prywatnych pochodziła z budżetu gminy – np. 

Terespol7) 

Korzyści mieszkańców z zaangażowania w inwestycję 

Zaangażowanie mieszkańców  może im przynieść wymierne i odczuwalne korzyści. Najbardziej 

oczywiste korzyści, takie jak wspomniane już uzyskanie jakiegoś świadczenia lub wkładu inwestora 

zewnętrznego w infrastrukturę czy impuls dla lokalnego rynku albo oszczędności na przygotowaniu 

ciepłej wody użytkowej to nie są jedyne korzyści, jakie są w zasięgu mieszkańców, gdyby się 

zaangażowali w przedsięwzięcie związane z OZE. Niektóre z tych korzyści (szczególnie dzierżawa 

gruntu pod inwestycję) dotyczą małej grupy mieszkańców i mogą stać się powodem konfliktu. 

                                                           
6
 http://www.umig.busko.pl/cms/kolektory-sloneczne-2/informacje-ogolne.html 

7
 http://www.terespol.ug.gov.pl/news.php?readmore=589 
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Jeśli jednak projekt jest dobrze dobrany do lokalnych uwarunkowań, to pakiet korzyści może być 

znacznie szerszy. W wielu niemieckich gminach mieszkańcy uświadomili sobie, że inwestycja może 

przynieść im wiele rozmaitych korzyści i dlatego doszło tam do rewolucji w myśleniu o inwestycjach i 

przejęcia inicjatywy przez mieszkańców. Kiedyś inicjatorem przedsięwzięcia był inwestor, natomiast 

mieszkańcy reagowali na jego działania – w efekcie strony albo dochodziły do porozumienia i 

inwestycja była realizowana albo nie. Obecnie często to mieszkańcy podejmują inicjatywę i inicjują 

projekt – zwykle zapraszają do jego realizacji profesjonalnego inwestora lub developera. W efekcie 

mieszkańcy ze strony, w stosunku do której inwestor oczekuje, że nie będzie przeszkadzać, stali się 

współinwestorami wnosząc do projektu spokój społeczny i dodatkowe wartości, które pozwalają 

zrealizować projekt szybciej i poprawiają warunki jego eksploatacji.  

Przede wszystkim projekt OZE jest inwestycją, która ma przynosić zyski, a więc udział w tej inwestycji 

spowoduje, że co najmniej część tych zysków trafi do mieszkańców. A im więcej mieszkańców 

zaangażowanych, tym większa szansa na sukces i większa część zysków może zostać w lokalnej 

społeczności. 

Jeśli lokalnie, w wyniku działalności rolniczej,  powstaje biomasa, to sensowne może być wspólne 

przedsięwzięcie polegające na budowie kotła i sprzedaż ciepła np. gminie lub budowie biogazowni, 

która pomoże racjonalnie zagospodarować biomasę, uzyskać przychody z energii elektrycznej i 

ciepła oraz wykorzystać pozostałości jako nawóz (suma tych korzyści może uczynić przedsięwzięcie 

naprawdę atrakcyjnym). W wyniku takich inwestycji zwykle nie powstaje wiele miejsc pracy – ale 

nawet jeśli powstaną np. tylko 2 miejsca pracy, to z pewnością będzie ważne dla ludzi, którzy tą 

pracę będą mieli i ich rodzin, chociaż ogólnie nie zmieni istotnie poziomu bezrobocia w gminie.  

Projekty OZE nie musza być dużymi, kapitałochłonnymi, inwestycjami, ale mogą stanowić szereg 

stosunkowo niewielkich przedsięwzięć, które przynoszą pozytywny efekt finansowy, ale przede 

wszystkim poprawiają jakość i efektywność lokalnego gospodarowania poprzez wykorzystanie 

zasobów, które dotąd nie przynosiły korzyści lub przynosiły je mniejsze. 

Dostrzeżenie tych korzyści przez lokalne społeczności w Niemczech, ale również zrozumienie przez 

nie, że akceptacja społeczna jest wartościowym kapitałem oraz wykorzystanie, zachęciło je do 

działania, w efekcie czego szeroko rozumiana tzw. energetyka obywatelska miała ok. 47% udziału w 

mocy zainstalowanej OZE liczonej bez elektrowni szczytowo-pompowych, morskich elektrowni 

wiatrowych, geotermii i biogenicznej frakcji odpadów (zob. Rysunek 4. Zainstalowane moce OZE wg 

grup właścicieli w Niemczech w 2012). 
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Rysunek 4. Zainstalowane moce OZE wg grup właścicieli w Niemczech w 2012 

 

Źródło: trend:research,  Agentur für Erneuerbare Energien
8
 

 

Warto zwrócić uwagę, ze jeśli mieszkańcy się zorganizują i wspólnie zrealizują przedsięwzięcie, które 

odniesie sukces, to będzie się z tym wiązał szereg dodatkowych korzyści o wymiernym i 

niewymiernym charakterze. 

Jeśli mieszkańcy zrobią to wspólnie bez formalnego udziału gminy, wówczas jest to przedsięwzięcie 

prywatne, co oznacza, że mogą swobodnie dysponować jego efektami, np. przeznaczając zyski na 

potrzeby własnej społeczności wg własnego uznania, bo nie obowiązują ich reguły gospodarowania 

budżetem gminy – np. mogą sfinansować przedsięwzięcia dotyczące konkretnego sołectwa, a nie 

całej gminy (np. boisko, oświetlenie, poprawa komunikacji). Co więcej, jeśli nie korzystają z dotacji, to 

nie obowiązują ich przepisy dotyczące finansów i zamówień publicznych, co zwiększa swobodę 

doboru dostawców i wykonawców (można wszystko zlecić lokalnym firmom). 

Doświadczenie sukcesu wspólnego działania będzie zachęcać do podejmowania wspólnych działań 

również na innych polach, a korzyści płynące z inwestycji poprawią stosunek do inwestycji w ogóle. 

Nie do przecenienia jest wzrost kapitału społecznego, który jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju, 

                                                           
8
 http://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/buergerenergie-eigentuemerstruktur-und-installierte-

leistungen-der-anlagen 
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poprawa stosunku do wspólnego dobra i wspólnej własności, doświadczenie we wspólnym 

podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania korzyści. 

W sumie mieszkańcy mogą odnieść wiele korzyści w wyniku przejęcia części zysków z inwestycji, 

wykorzystania jej stymulującej roli dla lokalnej gospodarki oraz wzrostu kapitału społecznego. 

 

3.1.  Konflikty wokół projektów 

 

W ramach projektu realizowanego w 2012 przez DREBERIS wraz z DFRR przy współfinansowaniu DBU 

powstał „Przewodnik  dobrych praktyk dla bezkonfliktowego rozwoju odnawialnych źródeł energii w 

Polsce i Niemczech9” – zostały w nim m.in. przeanalizowane rodzaje i przyczyny konfliktów, które 

powstają przy okazji inwestycji w OZE.   

Wśród konfliktów wokół projektów OZE można wyróżnić kilka typów konfliktów, jednak trzeba 

pamiętać, że granice pomiędzy nimi są płynne. Ponadto konflikty są często ze sobą powiązane i 

wzajemnie od siebie zależą. Każdy rodzaj konfliktu wymaga nieco innego podejścia przy jego 

rozwiązywaniu. Dodatkowym problem bywa, że konflikt wokół inwestycji OZE nakłada się na już 

istniejące podziały i konflikty w lokalnej społeczności. 

Konflikty interesów lub konflikty celów powstają pomiędzy grupami, które reprezentują 

diametralnie odmienne stanowiska. Często cele obu grup wzajemnie się wykluczają. Na przykład 

budowa farmy wiatrowej zasadniczo wyklucza zachowanie pierwotnego krajobrazu. Konflikt celu 

stanowi w pewnym sensie linią demarkacyjną między przeciwnikami projektu OZE i jego inicjatorami, 

najczęściej inwestorami, eksploatatorami lub w niektórych przypadkach zarządami gmin. 

Konflikty wartości wynikają z różnych systemów wartości stron konfliktu. Dobrym przykładem są 

rozbieżności pomiędzy interesami gospodarczymi i ekonomicznymi, a ochroną przyrody. Konflikty 

wartości wymagają rzeczowej dyskusji, aby uniknąć emocjonalnego podejścia. Zarzuty przeciwnika 

muszą być brane pod uwagę i powinny znaleźć odzwierciedlenie w planowaniu działań, np. przez 

podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony przyrody. 

Konflikty procesów powstają zazwyczaj podczas realizacji projektu. Ich głównymi przyczynami są 

najczęściej nieprzejrzyste decyzje, które podejmowane są bez wiedzy osób zainteresowanych. Dialog 

i informowanie wszystkich stron jest tutaj działaniem niezbędnym. 

Konflikty podziału powstają z poczucia niesprawiedliwego podziału korzyści wynikających z projektu. 

Im mniej ludzi czerpie korzyść z projektu, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu 

podziału. Sytuacja zaostrza się, kiedy z projektu wynikają wszelkiego rodzaju obciążenia dla ogółu 

ludności. 

                                                           
9
 http://www.dreberis.com/admin/dbImages/fileFileTable/Leitfaden_Download_Formular_pl1.php 
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Konflikty metod ograniczają się do konkretnego obszaru projektu i mogą być eliminowane za 

pomocą odpowiednich działań, najczęściej natury technicznej. Ważne jest jednak, aby wyjaśniać 

podejmowane działania i przekonywać o ich skuteczności. 

Konflikty relacji są najczęściej oderwane od kwestii merytorycznych i rozgrywają się na poziomie 

czysto interpersonalnym. Jeśli to możliwe, na tym poziomie nie powinno dochodzić do żadnych 

konfliktów, ponieważ przywrócenie zakłóconej relacji obu stron może nastąpić tylko w wyniku 

wzmożonego wysiłku i woli obu stron. 

Warto zwrócić uwagę, że jeśli problematyka OZE zaczyna być dyskutowana z inicjatywy mieszkańców, 

zanim pojawi się inwestor, wówczas jest duża szansa na zapobieżenie lub rozwiązanie części 

konfliktów z wyprzedzeniem, poprzez wypracowanie polityki akceptowalnej dla wszystkich – dotyczy 

to w szczególności konfliktów celów i wartości. 

Z przeprowadzonych w polskich gminach badań wynikało, że początkowo postawa mieszkańców w 

stosunku do projektu OZE jest najczęściej neutralna. Grupa osób od początku nastawionych 

pozytywnie do projektu to 3%-12% mieszkańców. Grupa mogąca wywoływać konflikty jest 

początkowo mała i wynosi około 10% ludności. Biorąc pod uwagę chęć uniknięcia konfliktów, grupa 

ta ma niespodziewanie znaczenie drugorzędne. Ważna jest ta część gminy, dla której projekt jest 

neutralny.  

Stąd zaangażowanie mieszkańców do projektu, jeszcze przed jego rozpoczęciem, znakomicie ułatwia 

jego sprawna realizację, bo przecież nikt nie będzie protestował przeciwko projektowi, w który sam 

jest zaangażowany. To bardzo wczesne zaangażowanie jest ważne, bowiem większość konfliktów 

występuje w fazie planowania. Dotyczy to zarówno Niemiec jak i Polski. Poza tym w Polsce częściej 

występują konflikty w fazie budowy, natomiast w Niemczech w fazie eksploatacji. Obie te fazy mają 

jednak marginalne znaczenie dla powstawania konfliktu. 

W niemal połowie przebadanych gmin stwierdzono różnice w poziomie akceptacji pomiędzy 

najbliższymi sąsiadami inwestycji i pozostałymi mieszkańcami gminy. Jako tego najważniejsze 

przyczyny wskazuje się w Polsce kwestie gospodarcze. Ważną rolę odgrywać tutaj mogą zwłaszcza 

konflikty podziału. W Niemczech natomiast, powodem negatywnego nastawienia co do projektu są 

względy osobiste. Kluczowe są zastrzeżenia dotyczące ciężaru dla zdrowia i estetyki, na przykład 

zniekształcenie krajobrazu poprzez wiatraki, obciążenie zapachem płynące z biogazowni i inne. 

Rozwiązaniem jest kreowanie korzyści natury ekonomicznej, ekologicznej lub socjalnej, które w obu 

krajach odgrywają ważną rolę, przy czym korzyści ekonomiczne wydają się w Polsce szczególnie 

ważne. Można na tej podstawie przypuszczać, że takie formy angażowania mieszkańców, które w 

efekcie zapewnią im korzyści ekonomiczne mogą być katalizatorem rozwoju OZE w gminach.  
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3.2.  Jaki interes ma inwestor (we współpracy z mieszkańcami)? 

 

Ogólnie można powiedzieć, że najważniejszym powodem, dla którego inwestor powinien być 

zainteresowany współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jest społeczna akceptacja dla 

inwestycji, a co za tym idzie możliwość relatywnie szybkiej i bezproblemowej (ze strony lokalnej 

społeczności) jej realizacji i eksploatacji. Z tego powodu inwestorowi może się opłacać udział 

mieszkańców w inwestycji. Szczegóły zalezą od konkretnej sytuacji, ale tez od tego kim jest inwestor i 

jakie ma cele. 

Inwestor zewnętrzny 

Inwestor zewnętrzny zwykle nie potrzebuje zaangażowania zbiorowego mieszkańców, a jedynie 

braku czynnego sprzeciwu z ich strony. Ze strony gminy wystarczająca jest neutralność. 

Inwestycja realizowana w tym modelu przynosi korzyść gminie (budżetową) oraz pewnej grupie 

mieszkańców, którzy np. dzierżawią grunty, świadczą usługi.  

Zazwyczaj inna grupa mieszkańców ponosi tylko koszty – głownie uciążliwości sąsiedztwa.  

Ryzyko inwestycyjne oraz zyski należą do inwestora. 

Na etapie zgody na inwestycję możliwe są różne działania na rzecz gminy i/lub mieszkańców.  

Jednak coraz częściej sprzeciw mieszkańców albo całkowicie uniemożliwia realizacje inwestycji albo 

opóźnia ja w bardzo znacznym stopniu, co może mieć fatalny wpływ na zdolność inwestora do jej 

realizacji, szczególnie jeśli ma ona być finansowana ze środków obcych.  

W takiej sytuacji rezygnacja z części zysków w zamian za spokój społeczny wokół inwestycji i brak 

znaczących protestów może być dla inwestora atrakcyjna opcją. 

Szczegóły jednak zależą m.in. od charakteru inwestora. Jeśli jest nim developer, którego celem jest 

jego sprzedaż i który nie zamierza eksploatować projektu, wówczas uregulowania wymaga kwestia 

tego czy mieszkańcy sprzedadzą swoje udziały w projekcie razem z developerem, czy tez przeciwnie 

będą je chcieli w całości lub części zachować – to może mieć wpływ na wartość i możliwość 

znalezienia kupca dla projektu.  

Na etapie eksploatacji udział mieszkańców podnosi bezpieczeństwo inwestycji – przez to, że osoby 

czujące się współwłaścicielami zwracają uwagę czy nic złego się nie dzieje, ale poprzez 

bezpieczeństwo dostaw (w przypadku niektórych inwestycji) – mając wybór dostawca dostarczy 

substrat do biogazowni, której jest współwłaścicielem, a nie do konkurencji). 

 

 



 

 
Strona 21 z 38 

 

 

Projekt współfinansowany przez  
Federalną Fundację Ochrony  

Środowiska DBU: 

Wykonawcy: 

Inwestor gminny 

Inwestorem jest gmina lub spółka gminna – można potraktować to jako szczególny przypadek 

inwestora zewnętrznego – cieszy się pełnym wsparciem ze strony gminy, pośrednio (przez gminę) 

wszyscy mają szanse na korzyści, ale też wszyscy pośrednio ponoszą ryzyko. 

Korzyści dla gminy mają głównie charakter bezpośredni, inwestycja ma pozytywny wpływ na majątek 

gminy (udziały w spółce) oraz potencjalnie na budżet – jeśli generowane są oszczędności to gmina 

uwolnione środki może przeznaczyć na inne inwestycje lub programy społeczne. Ryzyko ponosi 

gmina. Teoretycznie wspólna inwestycja grupy mieszkańców z udziałem gminy stwarza największą 

szansę, że wszystkie korzyści zostaną w gminie i odniosą je mieszkańcy; w tej sytuacji udany projekt 

przynosi też istotne korzyści polityczne władzom gminy – z drugiej strony niepowodzenie projektu 

może przynieść ogromne szkody. 

Potencjał korzyści wzrasta jeśli inwestor na etapie wyboru technologii uwzględnia interesy 

mieszkańców i angażuje ich w projekt.  

Jednak najważniejszym problemem jest to, że jeśli inwestorem jest gmina, wówczas możemy mieć do 

czynienia z PPP, co powoduje, że przedsięwzięcie staje się trudne do realizacji oraz pojawiają się 

nowe ryzyka. Wspólna realizacja projektu przez stronę publiczną (gmina) oraz stronę prywatną 

(mieszkańcy) może wymagać poddania tego projektu przepisom ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym albo ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W obu przypadkach rodzaje 

przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem takiej współpracy są zdefiniowane w odpowiedniej 

ustawie. Z ustaw tych wynikają dodatkowe obowiązki stron takiej współpracy, w tym dochowanie 

procedur wyboru partnera prywatnego. Oznacza to, że w wyniku postępowania przygotowującego 

przedsięwzięcie pomyślane jako wspólne działanie gminy i mieszkańców podmiot zewnętrzny może 

złożyć ofertę bardziej korzystną niż mieszkańcy. Ogólnie w każdym przypadku, gdy inwestorem (lub 

jednym z inwestorów) jest gmina, konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień 

publicznych i finansów publicznych.  

Szczególnym przypadkiem są projekty, w których gmina dofinansowuje działania poszczególnych 

mieszkańców – wypracowano dobre modele dotyczące instalacji kolektorów słonecznych na dachach 

prywatnych budynków z dofinansowaniem z budżetu gminy lub środków unijnych dostępnych dla 

gminy. 

Ten model pozwala wykorzystać atuty inwestycji gminnej (dostęp do grantów dla samorządów, które 

zwykle są znacznie wyższe niż granty dla prywatnych przedsięwzięć, szybkie procedowanie spraw 

formalnych, większą wiarygodność finansową gminy). 

Zaangażowanie mieszkańców również usprawnia inwestycję (większa akceptacja), ale pozwala też na 

skierowanie korzyści bezpośrednio do nich. 
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3.3.  Jakie korzyści dostrzeżono tam, gdzie mieszkańcy zaakceptowali 

projekt – doświadczenia z Niemiec i z Polski. 
 

Realizacja inwestycji zawsze przynosi korzyści gminie – co najmniej w formie  wpływów budżetowych.  

Realizacja inwestycji wpływa pozytywnie na lokalną gospodarkę – angażowane są lokalne firmy, a 

nawet jeśli nie, to zwiększa się obrót lokalnego handlu, popyt na usługi (gastronomiczne, wynajem 

nieruchomości, itp.). 

Zwykle efektem inwestycji jest powstanie miejsc pracy – ale w bardzo ograniczonej ilości 1-2. 

Sprawa korzyści dla mieszkańców jest bardziej złożona i zależy w dużym stopniu od relacji miedzy 

inwestorem a mieszkańcami oraz od zintegrowania lokalnej społeczności. To w jaki sposób 

mieszkańcy postrzegają niektóre korzyści zależy również od ich identyfikacji z gminą. 

Zacznijmy od najprostszego przypadku, w którym inwestor jest zewnętrzny, a mieszkańcy 

sprzeciwiają się inwestycji, ale udaje się osiągnąć porozumienie (z mniejszym lub większym udziałem 

gminy). Wówczas zwykle inwestor uzyskuje postawę neutralną lub akceptującą mieszkańców poprzez 

rozmaite świadczenia na rzecz gminy lub lokalnej społeczności – remont gminnego obiektu lub 

infrastruktury, drobne inwestycje.  

Nieco inaczej sytuacja wygląda gdy inwestorem jest gmina. Wówczas zyski z inwestycji zasilają budżet 

gminy (lub poprzez oszczędności dodatkowe środki mogą być przeznaczone na inne cele), więc 

pośrednio korzystają wszyscy mieszkańcy. Jednak aby postrzegali to jako korzyść dla siebie niezbędna 

jest silna identyfikacja z gmina co nie jest częstym przypadkiem. 

W powyższych przypadkach korzyści dla mieszkańców są ograniczone i w efekcie mieszkańcy nie mają 

powodu aby postrzegać tą sytuacje jako szczególnie atrakcyjną.  

Jednak sytuacja ulega zasadniczej zmianie jakościowej, gdy mieszkańcy zaangażują się jako 

inwestorzy – wówczas z jednej strony więcej korzyści trafia do lokalnej społeczności, a z drugiej 

strony zyskuje też inwestycja. 

W najprostszym przypadku, jakich szereg znanych jest np. z Polski wschodniej, inwestycja polega na 

instalacji solarów na dachach prywatnych domów mieszkańców oraz budynkach gminnych. Taka 

konstrukcja projektu umożliwia sięgnięcie po dotację (większą, niż gdy każdy z mieszkańców robiłby 

to sam, jednocześnie spada koszt uzyskania dotacji), co zmniejsza koszty inwestycyjne poprawiając 

efektywność inwestycji, ale przede wszystkim korzyści (w formie oszczędności kosztów energii) 

trafiają bezpośrednio do wszystkich zaangażowanych mieszkańców. Dodatkowo są korzyści, które 

dotyczą lokalnej społeczności, a dla poszczególnych mieszkańców są korzyściami pośrednimi – np. 

ograniczenie niskiej emisji i poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości. Przykładem takiego 
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działania jest gmina Nowy Targ, która zrealizowała projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie 

gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych"10. 

Lokalne społeczności w Niemczech poszły jeszcze dalej angażując się bezpośrednio w inwestycję. 

Wiąże się to ze znaczącymi nakładami, a możliwości przeciętnego mieszkańca są ograniczone. W 

związku z tym w Niemczech przybrało to formę uczestnictwa zbiorowego w formie spółdzielni 

energetycznych. Mieszkańcy mogą też być komandytariuszami spółki będącej inwestorem. W ten 

sposób uzyskują bezpośredni wpływ na inwestycję. W efekcie mieszkańcy będący jednocześnie 

inwestorami wspierają inwestycję w rozmaity sposób – od pełnego poparcia i akceptacji procesu, 

tolerancji dla uciążliwości, aż do dostarczenia kapitału. W zamian otrzymują udział w zyskach i 

możliwość wpływu na realizacje inwestycji (np. na zatrudnianie tylko lokalnych wykonawców w 

procesie inwestycyjnym).  Dobrym przykładem takich skoordynowanych działań jest gmina 

Grafenwöhr 11 , w której powstała struktura składająca się ze spółdzielni obywatelskiej i 

stowarzyszenia. Dzięki nim obywatele są m.in. właścicielami farmy wiatrowej. Przykładem innego 

rodzaju jest Wolfhagen12 , w którym obywatelska spółdzielnia energetyczna jest udziałowcem 

lokalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (Stadtwerke), który zaopatruje mieszkańców w energię 

elektryczną i cieplną, wodę i gaz.  Zyski mogą być też przeznaczane (częściowo) na działania 

podnoszące jakość życia w gminie (np. finansowanie działalności przedszkolnej i edukacyjnej – 

dobrym przykładem jest szereg działań podejmowanych w gminie Colditz13, gdzie zyski z elektrowni 

wiatrowych przeznaczone są na dzielność przedszkolną). Bez względu na to czy zyski są wypłacane 

czy zagospodarowywane wspólnie (lub jedno i drugie), to mieszkańcy decydują o ich przeznaczeniu. 

Co więcej, ponieważ przedsięwzięcie jest prywatne, nie są ograniczeni regulacjami dotyczącymi 

środków publicznych.  

To oczywiście nie wyklucza udziału w przedsięwzięciu zewnętrznego inwestora branżowego. 

Przeciwnie, jego udział zwykle jest korzystny, bowiem wnosi on doświadczenie i profesjonalizm, 

często też efekt skali (gdy zarządza wieloma podobnymi inwestycjami)  zapewnia satysfakcjonującą 

efektywność inwestycji. Z punktu widzenia takiego inwestora również jest to korzystny układ, 

bowiem lokalna społeczność jako udziałowiec zapewnia akceptację dla inwestycji, większą tolerancję 

uciążliwości, co umożliwia zrealizowanie inwestycji szybciej i taniej; dodatkowo mieszkańcy 

dostarczają też co najmniej część kapitału, co obniża koszty finansowe. Przykładem takiej współpracy 

jest Altenmellrich14, gdzie przedsiębiorca produkuje energię elektryczna i ciepło, które jest odbierane 

i dystrybuowane przez sieć należąca do mieszkańców. Innym przykładem może być Colditz, w którym 

mieszkańcy wykorzystując lokalny kapitał w postaci akceptacji społecznej mieszkańcy przejęli połowę 

udziałów w inwestycji energetycznej nie wydając na ten cel pieniędzy. 

                                                           
10

 http://www.ugnowytarg.pl/node/3867 
11

 http://grafenwoehr.de/home/ ; http://www.neue-energien-west.de/ 
12

 http://www.wolfhagen.de/; https://www.stadtwerke-
wolfhagen.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=112; http://www.beg-
wolfhagen.de/ 
13

 http://www.colditz.de/stiftung/Oekologisch-soziale-Stiftung.html 
14

 http://www.energieagentur.nrw.de/anroechte-altenmellrich-bioenergiedorf-als-buergerbeteiligungsmodell-17476.asp 
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W zależności od charakteru inwestycji strumień korzyści dla lokalnej społeczności może mieć różny 

charakter, ale zawsze jest zdecydowanie większy niż w przypadku, gdy inwestor jest w całości 

zewnętrzny. Inwestycje te maja też stabilizujący wpływ na lokalna gospodarkę i stymulują jej rozwój. 

Istotnym czynnikiem jest w wielu przypadkach gwarancja stabilnej (lub trwale nieco niższej niż u 

dotychczasowego dostawcy) ceny energii. 

Mieszkańcy wielu niemieckich gmin dostrzegają, że energetyka, to dochodowy segment gospodarki, a 

koncerny energetyczne od lat przynoszą zyski. Zaczynają więc planować i podejmować dalsze 

działania, dążąc nie tylko do przejęcia co najmniej części zysków z produkcji energii, ale również z jej 

dystrybucji – niektóre gminy dążą do przejęcia sieci dystrybucyjnych znajdujących się na ich terenie i 

są już pierwsze sukcesy w tej dziedzinie. 

 

3.4. Podsumowanie – cele mieszkańców 
 

Na poziomie ogólnym można powiedzieć, że mieszkańcy od inwestycji (każdej, nie tylko związanej z 

OZE) oczekują, że przyniesie im ona korzyści i nie zakłóci dotychczasowego sposobu funkcjonowania. 

Proporcjonalnie do spodziewanych korzyści i odwrotnie proporcjonalnie do spodziewanych zakłóceń 

są gotowi na poniesienie pewnych kosztów (tolerowanie pewnych uciążliwości). 

Generalnie początkowe nastawienie lokalnej społeczności do inwestycji jest neutralne i dopiero 

napływające informacje o korzyściach i kosztach kształtują postawy w kierunku akceptacji lub 

sprzeciwu wobec inwestycji. 

Jeśli inwestor jest zewnętrzny, wówczas korzyści dla mieszkańców są niewielkie, jeśli w ogóle są, więc 

ich tolerancja dla inwestycji zależy głównie od spodziewanych zakłóceń i uciążliwości – to stwarza 

szansę dla aktywnych przeciwników inwestycji – jeśli zwiększą oczekiwania dotyczące negatywnych 

efektów inwestycji, to nastawienie lokalnej społeczności zmieni się na negatywne.  

Z drugiej strony jeśli korzyści dla mieszkańców są wyraźne, to i ich gotowość akceptacji rośnie. 

W przypadku, gdy mieszkańcy są współinwestorami, korzyści dla nich zostają zmaksymalizowane, a z 

drugiej strony mieszkańcy poprzez swoje zaangażowanie i akceptację inwestycji mogą istotnie 

przyspieszyć możliwość jej realizacji i obniżyć ryzyko oraz koszty. 

Celem mieszkańców jest podniesienie, a co najmniej nie obniżenie, jakości życia oraz (szczególnie w 

mniejszych społecznościach) zachowanie stabilizacji społecznej. Cel ten najlepiej daje się realizować, 

gdy mieszkańcy są współinwestorami, bowiem wówczas: 

 uczestniczą w zyskach w inwestycji (choć ponoszą też ryzyko) 

 mają wpływ na inwestycję, dzięki czemu mogą maksymalizować jej pozytywne oddziaływanie na 
lokalny rynek 
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 uzyskują dodatkowe, często trudne do zmierzenia korzyści, jak wzrost kapitału społecznego 

Z drugiej strony udział mieszkańców jest korzystny z punktu widzenia inwestycji, bowiem pozwala ją 

zrealizować szybciej i taniej, więc uprawniona jest teza, że uczestnictwo mieszkańców w inwestycji 

uruchamia synergie zwiększające korzyści z inwestycji. 

W dalszej perspektywie podjęcie lokalnej produkcji, a potem również dystrybucji, energii może 

stwarzać szanse na przejęcie przez lokalne społeczności części zysków z tej działalności, które obecnie 

trafiają do koncernów energetycznych – a w każdym razie takie podejście ma uzasadniać dążenie do 

przejęcia wytwarzania i dystrybucji przez lokalne organizacje w Niemczech. 

4. Porady praktyczne 

 

4.1.  Jakie formy organizacyjne mieszkańcy wykorzystali do osiągnięcia 

swoich celów i czy im się udało – doświadczenia z Niemiec 

 

Formy organizacyjne uczestnictwa mieszkańców w inwestycjach związanych z OZE zostały wybrane z 

uwzględnieniem lokalnych warunków, celów, które mieszkańcy chcieli osiągnąć oraz specyfiki 

inwestycji. 

Dobór optymalnej formy, w której realizowane będą cele mieszkańców i która pozwoli na sprawne, a 

także skuteczne działanie jest zadaniem o dużym znaczeniu, które może okazać się złożone. Dlatego 

warto na tym etapie skorzystać ze specjalistycznej opinii i pomocy. Doświadczenia niemieckie 

pokazują, że inicjatywa, której wynikiem jest nowe podejście do inwestycji, a także podjęcie 

konkretnych działań najczęściej jest wynikiem wizji oraz zaangażowania stosunkowo niewielkiej 

grupy osób, które wypracowują podstawowe założenia i dopiero wtedy przekonują do swojej idei 

pozostałych. Najczęściej są to osoby, które cieszą się już pewnym autorytetem w społeczności 

gminnej – wójt, były (emerytowany) wójt, działacze samorządowi lub społeczni. Rzadziej ten 

autorytet jest wypracowywany przy okazji tej inicjatywy. Ta „grupa inicjatywna” przygotowuje 

zasadnicze założenia wspólnego działania, nadaje mu ramy formalne, a pozostali mieszkańcy się 

przyłączają.  

W większości przypadków konkretna inwestycja realizowana jest przez spółkę celową, utworzoną dla 

realizacji i eksploatacji inwestycji. Z reguły udziałowcem w takiej spółce jest doświadczony inwestor 

branżowy i mieszkańcy – taki model sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku dużych 

przedsięwzięć, wymagających odpowiedniej wiedzy fachowej. 

Jeśli głównym celem mieszkańców są zyski z inwestycji, a z drugiej strony chcą zaangażować jak 

najwięcej osób i zachować jak najbardziej demokratyczny charakter przedsięwzięcia, to najlepiej gdy 

mieszkańcy zrzeszą się w formie spółdzielni i ta spółdzielnia jest udziałowcem spółki. 
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W ten sposób zachowana jest stabilna struktura własnościowa spółki, co umożliwia sprawne 

zarządzanie. Środki na udział w inwestycji spółdzielnia czerpie z wpłat członków za udziały. Członkiem 

spółdzielni może zostać każdy mieszkaniec gminy, każdy może wykupić dowolną ilość udziałów o 

stosunkowo niskiej wartości nominalnej – tak aby każdego było stać na zakup co najmniej jednego 

udziału. Spółdzielnia zapewnia swoim członkom wypłatę z zysku w wysokości przekraczającej odsetki, 

które można uzyskać z lokaty bankowej. Demokratyczny charakter tej formy wynika z tego, że każdy 

spółdzielca ma jeden głos, niezależnie od ilości posiadanych udziałów – tak więc ten kto 

zainwestował więcej dostanie odpowiednio większą część zysku, ale ma taki sam wpływ na 

spółdzielnie jak ten kto zainwestował minimalną kwotę. 

Do spółdzielni można przystąpić lub z niej wystąpić w trakcie jej trwania – często ogranicza się tą 

możliwość tak, aby nie było to możliwe w każdym momencie, ale np. z końcem roku. 

 

Rysunek 5 Spółdzielnie energetyczne w Niemczech (narastająco) 

 

źródło: Klaus-Novy-Institut, Agentur für Erneuerbare Energien
15

 

  

                                                           
15

 http://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/energiegenossenschaften-in-deutschland 
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Jeśli jednak mieszkańcy nie są zainteresowani otrzymywaniem wypłat z zysku, ale chcą przeznaczyć te 

zyski na jakiś cel, np. dofinansowanie przedszkola czy szkoły, wówczas wystarczająca formą jest 

stowarzyszenie.  

W niektórych przypadkach mieszkańcy są bezpośrednio udziałowcami spółki prowadzącej inwestycję. 

Typowym przykładem jest biogazownia, do której mieszkańcy dostarczają substrat wytworzony w 

ramach swojej działalności rolniczej. Celem mieszkańców jest poprawienie efektywności swojego 

gospodarstwa dzięki biogazowni, od której oczekują zagospodarowywania ich substratu i wypłaty 

zysków. W takim wypadku grupa mieszkańców zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu 

(również finansowym) ma stały charakter, więc nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego bytu 

pomiędzy mieszkańców a spółkę prowadzącą inwestycję. Dobrze sprawdzająca się w takich 

przypadkach konstrukcją jest spółka komandytowa, w której komplementariuszem prowadzącym 

sprawy spółki jest doświadczony branżowy inwestor a komandytariuszami są mieszkańcy. 

Powszechne jest powierzanie eksploatacji inwestycji podmiotom wyspecjalizowanym w świadczeniu 

takiej usługi. 

Inwestycje w OZE maja różny charakter, w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Jeśli 

lokalna społeczność dysponuje odpowiednimi warunkami oraz zasobami, wówczas możliwe są 

znaczące przedsięwzięcia w rodzaju farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej. W innych przypadkach, gdy 

możliwości oraz priorytety są nieco inne może to mieć charakter mniejszych przedsięwzięć – kotła na 

biomasę lub biogazowni ogrzewającej gminny obiekt (urząd, szkołę, świetlicę, halę sportową), przy 

czym biomasa pochodzi z miejscowych nieużytków, mniejszych instalacji wiatrowych czy 

fotowoltaicznych.  

 

4.2.  Czy nas na to stać? 

 

Jedną z pierwszych wątpliwości, które pojawiają się podczas dyskutowania możliwości realizacji 

przedsięwzięć OZE przez mieszkańców są ich możliwości finansowe. Jeśli myślimy o farmie wiatrowej 

i inwestycji liczonej w dziesiątkach milionów PLN, które miałoby wyłożyć kilka tysięcy mieszkańców 

gminy, to faktycznie oznaczałoby konieczność wyłożenia przez każdego kilkunastu tysięcy, a to może 

okazać się nierealne. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę tylko gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, to 

przeciętna taka gmina liczy 9100 mieszkańców. Ponieważ obejmuje to również dzieci i inne osoby 

nieczynne ekonomicznie, to załóżmy, że bardzo satysfakcjonujący stopień zaangażowania 

mieszkańców jest wtedy, gdy zaangażuje się ich 25%, czyli przeciętnie 2275. Jeśli każdy z nich wyłoży 

500 PLN, to wspólnie dysponują kwotą przekraczającą 1,1 mln PLN. Jest to oczywiście kwota 

niewystarczająca do zrealizowania dużej inwestycji, ale wystarczająca do realizacji mniejszego 

projektu, jak również wystarczająca jako udział czy wkład własny we wspólnej inwestycji 

dofinansowanej dotacją lub realizowane wspólnie z większym i zasobniejszym inwestorem 

branżowym.  
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Można też wykorzystać inne rozwiązania – przygotować projekt i wtedy szukać partnera 

inwestycyjnego – wartość wkładu w postaci przygotowanego, akceptowanego społecznie projektu 

będzie zdecydowanie przekraczać wartość gotówki wydanej na przygotowanie projektu. 

Z punktu widzenia inwestycyjnego gminy wraz z mieszkańcami dysponują bardzo znaczącym 

potencjałem, którego najważniejsze elementy to: 

 gospodarka przestrzenna, 

 infrastruktura (np. drogi), 

 grunty, 

 akceptacja społeczna, 

 kapitał, 

 możliwości pozyskania dodatkowych środków. 

Oczywiście nie każda gmina, nie każda lokalna społeczność, dysponuje odpowiednimi warunkami, ale 

zawsze ten potencjał jest duży i uruchomienie go w skoordynowany sposób czyni z nich kluczowego 

partnera, bez którego nie można zrealizować inwestycji. Co więcej, jeśli się dysponuje dobrą 

lokalizacją, uporządkowana i sprzyjającą gospodarka przestrzenną i akceptacja społeczną, to 

ściągnięcie z rynku wiedzy, doświadczenia i finansowania dla dobrego projektu jest stosunkowo 

łatwe, natomiast zrealizowanie inwestycji przez inwestora dysponującego wiedzą, doświadczeniem i 

kapitałem we wrogim środowisku lokalnym jest bardzo trudne lub wręcz nie możliwe.  

Dokładny model trzeba wypracować analizując możliwości i atuty konkretnej gminy, tak aby 

podejmować przedsięwzięcie, które te atuty wykorzysta w największym możliwym stopniu i zapewni 

największe korzyści. Starannie przygotowana i konsekwentnie realizowana strategia może prowadzić 

od projektu do projektu, gdzie każdy następny będzie trochę większy, mnożąc nie tylko wspólny 

kapitał, ale stwarzając w gminie koniunkturę i klimat inwestycyjny, przyciągając środki i inwestycje z 

zewnątrz, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad tym co i w jaki sposób jest realizowane oraz 

jakie będzie rzeczywiste oddziaływanie tych inwestycji na gminę i mieszkańców. 

 

4.3.  Formy udziału mieszkańców w projektach OZE  
 

Forma udziału mieszkańców w projekcie powinna wynikać z hierarchii celów, jakie maja być poprzez 

to uczestnictwo osiągnięte. Jej dobór musi też uwzględniać etap, na którym znajduje się projekt, 

relacje  gmina - inwestor – mieszkańcy oraz inne uwarunkowania. Dobór formy powinien zostać 

poprzedzony staranną analizą, tak aby działanie mieszkańców mogło być efektywne. 

Co do zasady należy przyjąć, że w większości przypadków udział mieszkańców powinien być możliwie 

najszerszy – celem jest aby możliwie najwięcej mieszkańców identyfikowało się z projektem i było 

zainteresowanych jego sukcesem.  
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Z tego punktu widzenia jedynym celem zaangażowania się mieszkańców nie powinno być zebranie 

kapitału, a przy doborze formy należy zwrócić uwagę, czy różne możliwości finansowe 

poszczególnych mieszkańców nie ograniczą zaangażowania i nie staną się źródłem konfliktu, co 

byłoby sprzeczne z podstawową korzyścią z zaangażowania mieszkańców, jaką jest rozładowywanie 

napięcia i współpraca. 

Stopień zaangażowania mieszkańców może być różny w zależności od przyjętego modelu działania: 

• model deweloperski, 

• model operatorski. 

• model zaspokajania własnych potrzeb. 

W modelu developerskim mieszkańcy organizują się w celu przygotowania projektu i sprzedania go z 

zyskiem (bez względu na to czy ten zysk ma być im wypłacony czy też ma służyć sfinansowaniu 

wspólnego celu).  Działanie w tym modelu ma ograniczone, kilkuletnie ramy czasowe, więc zmiany w 

grupie mieszkańców, którzy chcą brać udział w takim przedsięwzięciu nie będą duże. Zasadnicza 

decyzja zostaje podjęta na początku, a potem musi być tylko sprawnie i konsekwentnie realizowana. 

W efekcie odpowiednia może okazać się stabilna i sprawna struktura w formie np. spółki. 

W modelu operatorskim mieszkańcy organizują się w celu czerpania korzyści w całym okresie życia 

projektu, a więc przede wszystkim w okresie eksploatacji. Ponieważ czas życia projektu OZE zwykle 

jest co najmniej kilkunastoletni, zatem oprócz efektywności struktury ważna jest też elastyczność 

składu zaangażowanych mieszkańców – możliwość opuszczania i dołączania do ich grona bez 

naruszania stabilności układu własnościowego spółki realizującej projekt. W takim wypadku 

odpowiednie może okazać się prowadzenie projektu przez spółkę inwestora i mieszkańców, w której 

mieszkańcy uczestniczą w formie stowarzyszenia lub spółdzielni. 

W modelu zaspokajania własnych potrzeb mieszkańcy organizują się w celu realizacji projektu OZE, z 

którego energia będzie wykorzystywana do zaspokojenia własnych potrzeb lokalnej społeczności (np. 

ogrzewanie szkoły czy obiektu sportowo-rekreacyjnego). To sytuacja zbliżona do modelu 

operatorskiego. 

 

4.3.1. Udział mieszkańców w poszczególnych fazach projektu 

 

Faza przygotowawcza 

Działania w fazie przygotowania projektu (lokalizacja, projekt – do pozwolenia na budowę) 

szczególnie wymagają przychylności lokalnej społeczności,  ponadto nie są tak kapitałochłonne 

jak sama inwestycja.  
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Partnerem mieszkańców (i gminy) w takim przedsięwzięciu może być profesjonalny deweloper. 

Głównym zadaniem organizacji mieszkańców w tej fazie jest zapewnienie akceptacji społecznej 

dla projektu, co jest tym łatwiejsze, im więcej mieszkańców zaangażowanych jest w projekt. 

Faza inwestycji 

To najbardziej kapitałochłonna faza projektu, jednak w przypadku udziału gminy lub spółki 

gminnej albo w przypadku mniejszych projektów samodzielną realizacja inwestycji przez lokalna 

społeczność może być możliwa. Trzeba uważać na ograniczone możliwości wsparcia w nowym 

systemie (oprócz ustalonej taryfy z aukcji). 

Faza eksploatacji  

Jeśli mieszkańcy nie brali udziału we wcześniejszych etapach projektu, to ich włączanie się na 

etapie eksploatacji nie jest uzasadnione; 

Jeśli natomiast byli aktywnym uczestnikiem przedsięwzięcia, to ich utrzymanie się w projekcie na 

tym etapie jest zasadne z co najmniej dwóch powodów: 

• udział w zyskach, 

• możliwość dbania o interesy lokalnego rynku usług . 

Sprzedaż energii 

Zorganizowani wokół energetyki mieszkańcy mogą też wykorzystać swoją organizację do 

stworzenia np. grupy zakupowej, co może zapewnić im dodatkowe korzyści; lub zająć się 

obrotem energia. 

 

4.3.2. Cele mieszkańców a formy organizacyjne uczestnictwa 

 

Demokratyczne formy angażowania wielu mieszkańców 

Zaangażowanie mieszkańców powinno objąć możliwie największa ich liczbę i zapewnić im 

jednakowy wpływ na poczynania powołanej organizacji. Zatem najbardziej naturalnymi formami 

spełniającymi to kryterium są: 

 spółdzielnia, 

 stowarzyszenie, 

 fundacja. 

Jednak ze względu na specyfikę rozwiązań prawnych zastosowanie tych form nie zawsze będzie 

możliwe. 
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Współpraca z doświadczonym inwestorem branżowym - spółki 

Formą najbardziej odpowiednią dla prowadzenia działań gospodarczych jest spółka.  

Co do zasady można przyjąć, że mieszkańcy będą realizować większe projekty wraz z 

doświadczonym inwestorem branżowym i wówczas odpowiednią formą tej współpracy jest 

spółka celowa, powołana w celu realizacji i prowadzenia konkretnej inwestycji. Mieszkańcy w 

takiej spółce mogą uczestniczyć bezpośrednio lub jako osobny podmiot (stowarzyszenie lub 

spółdzielnia). 

W przypadku mniejszych przedsięwzięć zewnętrzny inwestor branżowy może nie być potrzebny i 

wtedy tworzenie spółki celowej może być korzystne lub niepotrzebne – struktura zaangażowania 

mieszkańców może być prostsza. 

Dostosowanie formy do długoterminowych celów 

Jednak biorąc pod uwagę, że najbardziej uzasadnionym celem samoorganizacji mieszkańców 

wokół problematyki OZE  jest wykorzystanie obecnych trendów i wsparcia dla stymulowania 

rozwoju lokalnej gospodarki i podniesienia jakości życia w określonym miejscu, nie należy 

rozpatrywać form tego działania przez pryzmat pojedynczej inwestycji. Można założyć, że 

największe korzyści uda się osiągnąć planując długofalowe i konsekwentne działania z 

uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania okazji, które się będą pojawiać, w tym możliwości 

uzyskania różnego rodzaju dotacji, preferencji, itp. W takim kontekście najlepsze będzie 

utworzenie organizacji, które mogą łatwo objąć dużą liczbę mieszkańców, łatwe jest włączanie 

nowych osób i opuszczanie takiej organizacji, a jednocześnie ma ona bardzo demokratyczny 

charakter – takie warunki spełniają spółdzielnia i stowarzyszenie. 

W przypadku, gdy cele mieszkańców uwzględniają wypłatę zysków, wówczas wybrana forma 

musi to umożliwiać.  

Ponieważ elementem wspólnych działań mieszkańców powinno być zebranie jakiegoś kapitału, 

to bardzo istotne jest wypracowanie odpowiedniego układu wpływu na organizację i czerpania 

korzyści ze wspólnych działań. Minimalny wkład finansowy powinien być utrzymany na możliwie 

niskim poziomie, tak aby kwestie finansowe nie stanowiły bariery uniemożliwiającej 

zaangażowanie się poszczególnych mieszkańców. Z drugiej strony jeśli ktoś może i chce włożyć w 

przedsięwzięcie więcej pieniędzy oczekując w zamian korzyści proporcjonalnych do włożonej 

kwoty, to dobrze jest mu to umożliwić, bo wówczas mieszkańcy jako grupa będą dysponować 

większym kapitałem. Jeśli jednak z większym wkładem będzie się wiązał większy wpływ na 

działania organizacji, to może powstać nierównowaga zniechęcająca do uczestnictwa tych, którzy 

będą mieli ten wpływ minimalny, a to zagrozi celowi, którym jest zaangażowanie największej 

liczby mieszkańców. 

Wydaje się więc, że w większości wypadków rozsądnym kompromisem jest przyjęcie, ze wpływ 

na organizacje powinni mieć wszyscy zainteresowani mieszkańcy i powinien on być jednakowy, 
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natomiast korzyści osiągane powinny być proporcjonalne do zaangażowania finansowego. 

Modelową forma spełniającą ten warunek jest spółdzielnia, ale nie jest to jedyna możliwość – np. 

w spółkach kapitałowych można uprzywilejować pewne udziały pod względem dywidendy lub 

głosów lub wykorzystać umowy pożyczki. 

 

4.3.3. Na co zwracać uwagę wybierając sposób organizacji 

 

Forma organizacji mieszkańców powinna być bardzo staranie dobrana z uwzględnieniem celów, 

które maja być osiągnięte przez to wspólne działanie, ale również z uwzględnieniem działań, 

które muszą być podjęte. 

Jeśli zestaw celów lub planowanych działań jest bardziej złożony (np. obejmuje kilka projektów 

inwestycyjnych, które nie muszą być realizowane jednocześnie , ale w jakimś okresie będą 

funkcjonowały równolegle), wówczas może okazać się, że optymalna organizacja społeczności 

lokalnej obejmuje powstanie więcej niż jednego podmiotu (np. stowarzyszenia, spółdzielni i 

spółek). 

W każdym wypadku wybierając formę organizacji, trzeba pamiętać o kilku ważnych elementach. 

Zasięg społeczny – jeśli zaangażowanych ma być jak największa liczba mieszkańców, to 

przystępowanie i występowanie z organizacji musi być łatwe i nie zaburzać jej funkcjonowania. 

Demokracja – aby mieszkańcy zechcieli się zaangażować, to muszą mieć poczucie, że mają wpływ 

na organizację; ten wpływ powinien wynikać z faktu bycia mieszkańcem danej gminy (okolicy) i 

zaangażowania. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że organizacja, w której decyduje kilkuset 

członków o jednakowej sile głosu może stać się całkowicie niesterowalna lub przeciwnie, może 

zostać zawłaszczona przez bardzo wąską grupę osób (członków lub pracowników) – negatywne 

przykłady z polskich spółdzielni mieszkaniowych są bardzo dobrze znane. Dlatego bardzo ważne 

jest takie sformułowanie np. statutu, aby takim zjawiskom zapobiegać. 

Bezpieczeństwo – inwestycje w OZE są działalnością gospodarczą i jako takie obarczone są 

ryzykiem. Dlatego z punktu widzenia mieszkańców – uczestników takiego przedsięwzięcia ważna 

jest kontrola tego ryzyka, a konkretnie jego ograniczenie do ściśle ograniczonych rozmiarów, tj. 

np. do wysokości wkładów. Ponadto, jeśli chętni mogą zainwestować więcej, ale nie będzie się to 

łączyło z większą kontrolą, to trzeba pamiętać o zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa. Dobra 

ilustracja problemu będzie mocno przejaskrawiony przykład: wyobraźmy sobie spółdzielnię, która 

ma pięciu członków (każdy jeden głos), ale 4 objęło wkłady po 1 000 PLN każdy a jeden za 

100 000. W efekcie decydują ci, którzy włożyli po 1 000 PLN, a mogą być znacznie bardziej skłonni 

do ryzykownych decyzji niż ten, kto włożył 100 000 PLN, bo mają mniej do stracenia. 
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Zdolność do określonych czynności – organizacja mieszkańców musi mieć zdolność prawną do 

zrealizowania zaplanowanych działań – np. do bycia udziałowcem w spółce, wypłaty zysku, 

otrzymania dotacji.  

To, w jaki sposób i na ile skutecznie wymienione problemy zostaną rozwiązane (uregulowane w 

sposób adekwatny do intencji i zamiarów) zależy nie tylko od wybranej formy prawnej, ale w 

dużej mierze od wypełnienia jej konstrukcją wewnętrzną – zapisów umowy, statutu, 

regulaminów i innych regulacji wewnętrznych.  

5. Wnioski i rekomendacje dla gmin i mieszkańców 
 

Inwestycje OZE mają potencjał rozmaitych korzyści dla gminy i mieszkańców, zależny od lokalnej 

sytuacji i technologii; niektóre z tych korzyści (bezpośrednie) są wymierna i oczywiste inne 

(pośrednie) są mniej oczywiste. Dla osiągnięcia korzyści dla lokalnej społeczności nie jest 

konieczne kapitałowe zaangażowanie gminy. 

Zaangażowanie urzędu i mieszkańców oraz współpraca między tymi dwiema grupami zwiększa 

szanse na pełne wykorzystanie potencjału korzyści oraz zminimalizowanie kosztów (uciążliwości) 

oraz pozwala na wykorzystanie synergii i osiągnięcie większych korzyści niż miałoby to miejsce 

bez tej współpracy. 

Nie ma idealnego modelu, który jest dobry zawsze i dla każdego, jednak modele, które 

uwzględniają zaangażowanie możliwie dużej i znaczącej grupy mieszkańców mają większe szanse 

powodzenia i większy potencjał korzyści. 

Dobór optymalnego modelu i sukces inwestycji wymagają starannego jej przygotowania. 

Zaangażowanie mieszkańców w formie organizacji wymaga szczególnie dobrego zdefiniowania 

celów i dobrania najlepszej dla nich formy, najlepiej na samym początku; rozpoczęcie rozmów 

indywidualnych z inwestorem może uniemożliwić połączenie sił później (gdy np. część osób ma 

podpisane umowy dzierżawy – każdy wg indywidualnej stawki - lub dostaw a inni nie) 
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Dodatek 
 

Wady i zalety rozważanych form uczestnictwa 
 

Spółdzielnia – zapewniony jest równy wpływ (każdy ma jeden głos), a udział w zyskach jest 

proporcjonalny do wkładu 

Stowarzyszenie - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera 

swoją działalność na pracy społecznej członków, ale może też zatrudniać pracowników. Dochód z 

działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

Fundacja - Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo 

użytecznych, w szczególności takich, jak m.in.: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i 

wychowanie, ochrona środowiska. W statucie fundacji ustala się m.in. cele, zasady, formy i zakres 

działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia 

tego organu i jego członków. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji jej celów – działalność gospodarcza może służyć tylko pozyskaniu środków na 

działalność statutową, a z tego wynika, że zysk nie może być przeznaczany na inne cele, np. dzielony 

między fundatorów. Natomiast zaletą może być możliwość zaangażowania ekspertów w radzie 

fundacji i przekazanie im części wpływu na działanie organizacji. 

Spółka  – opuszczanie i dołączanie do grona udziałowców jest mocno kłopotliwe;  odpowiedzialność i 

wpływ na działalność zależne od formy spółki.  

Formy spółek:  

Spółka Cywilna – właściwie nie jest oddzielnym podmiotem obrotu gospodarczego (nie ma 

osobowości prawnej) a jest rodzajem porozumienia między wspólnikami (osobami fizycznymi), którzy 

chcą zrealizować określone przedsięwzięcie lub podjąć określoną działalność na wspólny rachunek i 

wspólne ryzyko. Stąd każdy wspólnik spółki cywilnej ma prawo i obowiązek prowadzić jej sprawy.  W 

związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania 

wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność. Konsekwencją jest 

fakt, że każdy wspólnik spółki cywilnej odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki tymże majątkiem 

wspólnym oraz majątkiem własnym. Stosunki wewnątrz spółki reguluje umowa spółki, ale w praktyce 

prowadzenie spółki z dużą ilością wspólników może być trudne. Ze spółki można wystąpić ale nie 

można wykluczyć z niej wspólnika. 
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka kapitałową  i posiada osobowość prawną. 

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które podejmuje uchwały większością 

zwykłą lub (w ważnych dla spółki sprawach) kwalifikowaną). Głosuje się udziałami, więc co do zasady 

siła wspólnika jest proporcjonalna do wniesionego kapitału. Jednak wspólnik ma prawo kontroli, tj. 

wglądu do ksiąg i dokumentów sp. z o.o. (w przypadku ustanowienia w spółce Rady Nadzorczej albo 

Komisji Rewizyjnej prawo do indywidualnej kontroli przez wspólnika może być wyłączone lub 

ograniczone). Bieżącymi sprawami spółki kieruje Zarząd nad którym kontrolę może sprawować też 

Rada Nadzorcza bądź Komisja Rewizyjna (organy nieobowiązkowe, z tym, że Rada Nadzorcza jest 

obligatoryjna jeśli kapitał zakładowy osiągnął 500 000 PLN, a jednocześnie liczba wspólników 25  - 

chyba że istnieje już Komisja Rewizyjna). Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do 

wysokości udziałów, natomiast członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki z 

o.o. w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce (członek zarządu może uwolnić się od tej 

odpowiedzialności, m.in. jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie 

upadłości lub wszczęto postępowanie układowe). Istotne może okazać się prawo żądania wyłączenia 

wspólnika lub też prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd. Udziały w spółce są zbywalne, jednak 

można w umowie spółki obrót udziałami ograniczyć, np. zastrzec prawo pierwokupu.   

Spółka akcyjna również jest spółka kapitałową  i posiada osobowość prawną. Przeznaczona jest do 

prowadzenia średnich lub dużych przedsiębiorstw. Kapitał akcyjny jest dzielony na akcje o równej 

wartości nominalnej. Z akcją łączą się prawa akcjonariusza, a zwłaszcza prawo do zabierania głosu i 

głosowania podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.  Głosuje się akcjami, więc siła 

akcjonariusza wynika z ilości posiadanych akcji i ich ewentualnego uprzywilejowania. Akcjonariusze 

nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko lokaty kapitału wyłącznie do wysokości 

ceny nabycia akcji. Władzami spółki są walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza 

(obligatoryjna) i zarząd. Akcje są zbywalne, jednak dopuszczalne sa ograniczenia tego prawa, m.in. 

poprzez wymóg zgody odpowiedniego organu lub ustanowienie prawa pierwokupu lub 

pierwszeństwa.  

Spółka komandytowa  to spółka prawa handlowego - rodzaj spółki osobowej, w której za 

zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik 

(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona 

(komandytariusz).  Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Komandytariusz nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Komandytariusz odpowiada za 

zobowiązania tylko do określonej w umowie spółki kwoty tzw. sumy komandytowej (jeżeli wniósł do 

spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej wówczas wolny jest od osobistej 

odpowiedzialności). 

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność 

prawną. Spółka może  nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. 
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Komandytowo-akcyjna to spółka prawa handlowego - rodzaj spółki osobowej, w której za 

zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik 

(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za 

zobowiązania spółki.  Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Akcjonariusz może prowadzić sprawy spółki tylko jako pełnomocnik. W spółce istnieją organy takie 

jak Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza. Powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-

akcyjnej jest obowiązkowe tylko w przypadku gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć 

osób. 

Wspólnikami w spółce komandytowo-akcyjnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność 

prawną. Spółka może  nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. 

 

forma Wpływ udziałowca na 
działalność 

Podział zysków odpowiedzialność 

spółdzielnia Ograniczona - zależna od 
ilości spółdzielców 

Proporcjonalny 
do wkładu 

brak 

stowarzyszenie Ograniczona – zależna od 
liczby członków 
stowarzyszenia 

Nie występuje brak 

fundacja Bardzo ograniczona lub 
żadna 

Zysk nie może być 
dzielony między 
fundatorów 

brak 

spółka Zależna od wkładu 
kapitałowego, ilości 
udziałów, formy spółki i 
statusu wspólnika 

Proporcjonalny 
do udziałów 

Zależna od formy spółki i 
statusu udziałowca – może być 
pełna może być ograniczona, 
może nie istnieć 

 

Jeśli celem działania jest zaangażowania możliwie największej liczby mieszkańców, zapewnienie 

każdemu z nich jednakowego, ale niewielkiego wpływu na funkcjonowanie instytucji, wówczas dobrą 

forma może okazać się spółdzielnia lub stowarzyszenie, przy czym w przypadku stowarzyszenia nie 

ma możliwości dzielenia zysków pomiędzy członków stowarzyszenia. 

Jeżeli celem jest zaangażowanie możliwie największej liczby mieszkańców, ale bez wpływu na 

działalność instytucji, a jednocześnie wiadomo z góry, że zyski mają być przeznaczone na konkretny 

cel społeczny (np. edukację w gminie), a nie dzielone między założycieli, wówczas można rozważyć 

powołanie fundacji. 

Jeśli celem jest zaangażowanie możliwie dużej ilości mieszkańców i podział zysków pomiędzy nich z 

ograniczonym wpływem udziałowców na bieżące funkcjonowanie organizacji, wówczas właściwą 

formą może okazać się spółka. Rodzaj spółki powinien być dobrany do szczegółowych potrzeb, ale w 
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większości wypadków swoja rolę dobrze spełnić może spółka z ograniczona odpowiedzialnością – w 

przypadku nawet dużej liczby udziałowców zarząd może działać sprawnie i skutecznie, a odpowiednio 

skonstruowany statut może zapewnić udziałowcom udział w zyskach przy jednoczesnej eliminacji 

ryzyka (przekraczającego wniesione wkłady). Jednak spółce kapitałowej trudno jest zapobiec 

ewentualnemu koncentrowaniu kapitału i władzy, co może być źródłem konfliktów w przyszłości. 

Wiele zalet ma spółka komandytowo-akcyjna, która pozwala dobrze łączyć merytoryczne 

zaangażowanie  i wpływ komplementariusza z biernym udziałem w zyskach (akcjonariusze). Ta forma 

może się sprawdzić szczególnie tam, gdzie jest nieliczna grupa wspólników zainteresowanych 

prowadzeniem spraw spółki i merytorycznie do tego przygotowanych oraz liczna grupa mieszkańców, 

którzy powinni mieć zapewniony udział w zyskach, ale ani nie mogą ani nie powinni mieć istotnego 

wpływu na prowadzenie spraw spółki. 

W przypadku współpracy organizacji mieszkańców z podmiotem zewnętrznym (również z gminą lub 

spółka gminną) struktura może być bardziej złożona. Wówczas można rozdzielić kwestię 

zaangażowania mieszkańców w możliwie najbardziej demokratycznej i elastycznej formule 

(stowarzyszenie, spółdzielnia) od efektywnego prowadzenia projektu (spółki) przez bardziej 

kompetentny podmiot.  

Projekt może być wówczas prowadzony w formie spółki (z o.o. lub komandytowej), a organizacja 

mieszkańców może być wspólnikiem tej spółki. W takiej sytuacji możliwe jest dostosowywanie 

partnerów i form współpracy do fazy projektu. 

Dla przykładu możemy mieć do czynienia z inwestorem branżowym (w szczególności spółka gminną, 

lub deweloperem), który będzie odpowiadał za merytoryczną realizację projektu i który chce się 

podzielić zyskami z mieszkańcami. Można to rozwiązać na jeden z 2 przykładowych sposobów: 

1. tworząc spółkę, w której udziałowcami są inwestor i organizacja mieszkańców, przy czym 
udziały inwestora są uprzywilejowane co do głosów, a mieszkańców co do udziału w zysku; 
jeśli takim inwestorem jest deweloper, wówczas właścicielem projektu jest spółka, a w 
chwili realizacji projektu i sprzedania go inwestorowi, który jest zainteresowany jego 
eksploatacją, organizacja mieszkańców może sprzedać tylko część swoich udziałów 
utrzymując pewien udział w zyskach. 

2. Tworząc spółkę komandytowo-akcyjną, w której komplementariuszem jest inwestor (jeśli 
nie chce eksploatować projektu, to w formie osobnej, celowej spółki z o.o.), a mieszkańcy 
akcjonariuszami; wówczas zmiana inwestora może się odbyć poprzez zbycie udziałów w 
spółce z o.o. i być może części akcji. 

Szczegółowe rozwiązanie polegające na dobraniu formy prawnej, ale również dokładnej konstrukcji 

statutu zależy od celów, które maja zostać osiągnięte, ale również od możliwości (m.in. kapitałowych 

lokalnej społeczności). 
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Projekt współfinansowany przez  
Federalną Fundację Ochrony  

Środowiska DBU: 

Wykonawcy: 

O wykonawcach i dane kontaktowe 

 

 

 

DREBERIS Sp. z o.o. oraz DREBERIS GmbH 
stanowią część międzynarodowej grupy 
doradczej działającej od 1999 r. z siedzibami 
m.in. w Dreźnie i we Wrocławiu. 

Pracujemy jako doradcy strategiczni dla setek 
firm prywatnych, koncernów oraz MŚP, gmin, 
ministerstw i innych instytucji publicznych. 
Wprowadzamy firmy na rynki zagraniczne 
(internacjonalizacja) lub optymalizujemy ich 
obecność na nich. Oprócz specjalizacji na polsko-
niemieckie projekty pracujemy także w Ameryce 
Północnej i Południowej, w Azji, Afryce i 
większości krajów europejskich.  

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt: 

Paweł Kulbiński  
pawel.kulbinski@dreberis.com 
 
Podwale 62, 50-010 Wrocław 
Tel. +48 344 82 01  

 

 

 

Green Cross Poland (GCPL) to polski oddział 
Green Cross International – trzeciej co do 
wielkości pozarządowej globalnej organizacji 
ekologicznej.  

GCPL jest platformą dialogu pomiędzy biznesem, 
administracją publiczną, organizacjami 
pozarządowymi i ośrodkami naukowymi. 
Projekty, w które GCPL się angażuje, dotyczą: 
transformacji gospodarki na bardziej przyjazną 
środowisku (green economy), modernizacji 
terenów zieleni w miastach i gminach (green 
cities), ochrony zasobów wody (clean water). 

Zapraszamy do kontaktu z nami: 

Tomasz Piosik 
t.piosik@greencrosspoland.org 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa 
Tel. kom.: 506 451 201  
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