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o „Rankingu  
DobRych PRaktyk”
„Ranking dobrych praktyk” to publikacja, której celem jest popularyzacja innowacyjnych, 
efektywnych oraz przyjaznych środowisku i człowiekowi rozwiązań energetycznych. Te-
goroczna, już druga edycja Rankingu, prezentuje godne wyróżnienia inicjatywy polskich 
gmin na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej i budowania świadomości społecz-
nej nt. przyjaznych źródeł energii. Dobre praktyki zostały wyselekcjonowane w oparciu  
o projekty zgłoszone do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Gmina przyszłości”. Jego 
głównym celem jest promowanie dobrych praktyk oraz zachęcanie i aktywizowanie 
przedstawicieli gmin do wdrażania innowacyjnych rozwiązań na ich terenie. Tegorocz-
na odsłona nawiązuje do głównych priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, 
dlatego laureatami zostały gminy, które już dziś realizują główne założenia polityki ener-
getycznej Polski i UE poprzez wdrażanie i edukowanie nt. nowoczesnych, efektywnych  
i niskoemisyjnych źródeł energii. Konkurs był organizowany przez Forum Rozwoju Efektyw-
nej Energii (FREE), którego celem jest budowanie szerokiej koalicji społecznej oraz po-
budzenie dyskusji wokół potrzeb energetycznych społeczności lokalnych. Zadaniem Forum 
FREE jest także wspieranie rozwoju i edukowanie ludności na obszarach niezurbanizowanych 
w zakresie efektywnych, bezpiecznych i „czystych” rozwiązań energetycznych.

Gminy zgłaszały do konkursu projekty w dwóch kategoriach: 

 • Innowacje dla klimatu 
 • Promotor innowacji

W konkursie rywalizowało 26 projektów. O wyborze najlepszych inicjatyw decydowali człon-
kowie Kapituły konkursu, wśród których znaleźli się eksperci z zakresu prawa energetyczne-
go, socjologii oraz nowoczesnych technologii energetycznych:

 • dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 • dr Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP
 • dr Filip Elżanowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sylwester Śmigiel, Przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii
 • Bożena Wróblewska, Kierownik Działu Innowacji, GASPOL

Kryterium wyboru zwycięskich gmin były m.in.:

 • innowacyjność projektu, 
 • nowoczesność i oryginalność proponowanych działań,
 • znaczenie inwestycji dla rozwoju lokalnej społeczności,
 • mierzalne efekty zgłoszonego projektu,
 • skala korzyści dla gminy i lokalnej społeczności.

Wsparciem dla wyboru najlepszych praktyk było również głosowanie na poszczególne pro-
jekty przez Internautów na stronie www.kibicujklimatowi.pl
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Szanowni Państwo,

po raz drugi mam przyjemność przekazać w Państwa ręce „Ranking dobrych praktyk”. 	
Prezentujemy w nim zestawienie najciekawszych, efektywnych energetycznie inwestycji  
realizowanych w polskich gminach. 

Inicjatywy prezentowane w niniejszej publikacji zostały wyróżnione w konkursie „Gmina przy-
szłości 2011”, organizowanym przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Ambicją Forum FREE 
jest aktywizowanie przedstawicieli gmin w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej.

Liczne zgłoszenia do konkursu potwierdzają, że w Polsce jest już wiele gmin, które inwestują 	
w przyjazne środowisku i człowiekowi rozwiązania energetyczne. Tym samym dążą do po-
prawy jakości i komfortu życia mieszkańców oraz energetycznej modernizacji obszarów 
niezurbanizowanych. Dobre praktyki w tej dziedzinie należy nagradzać i promować tak 
by stały się impulsem do zmian profilu energetycznego Polski lokalnej. Laureaci konkursu 
„Gmina przyszłości” to te gminy, które nie boją się podejmować wyzwań i aktywnie poszu-
kują nowych możliwości rozwoju.

II edycja konkursu zbiegła się z polską prezydencją w Radzie UE i nawiązywała do jej głów-
nych priorytetów. Tym bardziej cieszymy się, że w Polsce są gminy, które już dziś poprzez 
swoje działania wpisują się w politykę energetyczną kraju i UE, podnosząc tym samym efek-
tywność energetyczną w swoim regionie.

Badania przeprowadzone w ramach Forum FREE pokazują, że aż 99% przedstawicieli władz 
samorządowych wyraża gotowość do wdrażania takich rozwiązań, gdyby uzyskali na nie do-
finansowanie. Tym bardziej warto korzystać z doświadczeń tych, którym się już udało.

Jestem przekonany, że niniejsza publikacja będzie inspiracją dla samorządowców do wpro-
wadzania innowacji na terenie każdej polskiej gminy. 

Zapraszam do lektury.

LiSt 

SyLWeStRa śMigLa, 
PRZeWoDnicZĄcego 
FoRuM RoZWoJu 
eFektyWneJ eneRgii

Z poważaniem

Sylwester Śmigiel
Przewodniczący Forum 
Rozwoju Efektywnej Energii

W tegorocznej edycji konkursu „Gmina 
przyszłości” kryterium wyboru zwycię-
skich gmin była przede wszystkim inno-
wacyjność projektu, zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych, 
mierzalne efekty zgłoszonego projektu, 
a także skala korzyści dla gminy i spo-
łeczności lokalnej. „Zależało nam, aby 
wyróżnić i nagrodzić gminy, które realizu-
ją projekty odważne i w pewnym sensie 
pionierskie. W swoim dążeniu do popra-
wy jakości i komfortu życia mieszkańców 
oraz energetycznej modernizacji wyprze-
dzają innych. Wyznaczają kierunki zmian 
i dają przykład, że na polskiej wsi moż-
liwe jest zastosowanie najnowocześniej-
szych technologii i korzystanie z energii 
przyjaznej dla środowiska” – mówi Sylwe-
ster Śmigiel.

Projekty zgłoszone zarówno w katego-
rii „Innowacje dla klimatu”, jak i „Pro-
motor innowacji” prezentowały szeroki 
wachlarz działań służących podnoszeniu 
efektywności energetycznej obszarów 
wiejskich oraz poprawy jakości życia 
społeczności lokalnej. „Gmina przyszło-
ści to taka, która wdraża i propaguje 
nowoczesne technologie przyczyniające 
się do wzrostu efektywności energetycz-
nej w Polsce. Realizując swoje działania 
gmina powinna uwzględniać nie tylko za-
sięg inwestycji, ale również poszukiwać 
różnych metod finansowania, aby wybrać 
najkorzystniejszy wariant” – komentuje 
Bożena Wróblewska. 

Tegoroczna edycja konkursu zbiegła 
się z polską prezydencją w UE, dlate-
go wybierając laureatów, jury brało 
pod uwagę również to, w jakim stopniu 
zgłoszone projekty wpisują się polity-
kę energetyczną kraju i UE. „Zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/31/UE ws. charakterysty-
ki energetycznej budynków, do koń-
ca �0�8 roku wszystkie nowe budynki 
użyteczności publicznej będą musiały 
spełniać standardy obiektu o niemal 
zerowym zużyciu energii. Oznacza 
to istotne zmiany zarówno w samym 
budownictwie, jak i podejściu do re-
alizacji projektów inwestycyjnych. 

Przykład budowy szkoły pasywnej w Sto-
szowicach pokazuje, w którym kierunku 
gminy powinny zmierzać oraz w jaki spo-
sób już dziś kształtują się trendy w ob-
szarze innowacji energetycznych” – mówi 
dr inż. Arkadiusz Węglarz. 

Zwycięski projekt budowy pierwszej 
w Polsce szkoły pasywnej został doce-
niony przez wszystkich ekspertów. „Jest 
to przedsięwzięcie nowatorskie i bardzo 
obiecujące. Zastosowane rozwiązania 
są kompleksowe i dają szansę na ich upo-
wszechnianie, a także stanowią dobry 
przykład dla innych. To, że jest to szkoła 
daje szansę na naturalne kształcenie ucz-
niów w zakresie gospodarowania energią” 
– mówi dr Andrzej Hałasiewicz. „Projekt 
realizowany w gminie Stoszowice wyróż-
nia się nie tylko dużą innowacyjnością, 
ale także silnym zaangażowaniem spo-
łeczności lokalnej. Gmina zebrała bo-
wiem największą liczbę głosów na stronie  
www.kibicujklimatowi.pl, co również 
przyczyniło się do zwycięstwa w konkur-
sie” – dodaje dr Hałasiewicz.

Jurorzy wysoko ocenili także projekt bu-
dowy farmy fotowoltaicznej. „Realizując 
tak duże przedsięwzięcia, gmina często 
musi się wykazać odwagą. Tej bez wąt-
pienia nie brakowało Wierzchosławicom, 
które wdrożyły imponujący projekt farmy 
fotowoltaicznej. Inwestycja ta jest nie 
tylko efektywna energetycznie, ale i efek-
towna. A to nie pozostaje bez znaczenia 
dla rozwoju i promocji samej gminy” – do-
daje dr inż. Węglarz.

„Tegoroczne «Gminy przyszłości» 
to także promotorzy innowacji oraz 
edukatorzy, którzy dostrzegają ko-
nieczność budowania wiedzy społecz-
nej nt. tego typu inwestycji. Świadome 
społeczeństwo to bowiem klucz do suk-
cesu polskich gmin, które mając popar-
cie swoich mieszkańców, mogą osiągnąć 
jeszcze więcej. Dlatego chcemy pro-
mować takie projekty, jak np. ENGAGE 
z Bielska-Białej, jako przykład skutecz-
nej edukacji oraz realnego wpływania 
na kształtowanie postaw społecznych” 
– podsumowuje dr Filip Elżanowski.

JuRoRZy o konkuRSie
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SyLWeSteR śMigieL  
Od 1994 roku związany z branżą LPG. W la-
tach 1994-1996 pracował dla SHV Energy 
w holenderskiej siedzibie Spółki. Aktywnie 
zaangażowany w wiele projektów o mię-
dzynarodowym zasięgu. Od 1996 związany 
z GASPOLEM – liderem rynku LPG w Pol-
sce. Od 2000 roku na stanowisku Prezesa 
Zarządu tej Spółki. Przez wiele lat Prze-
wodniczący Komisji Ekonomicznej, członek 
Zarządu, a w latach 2005-2011 Przewodni-
czący Polskiej Organizacji Gazu Płynnego,  
skupiającej główne podmioty branży LPG 
w Polsce. Od 2011 roku członek Zarządu  
Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego 
(AEGPL) w Brukseli. Przewodniczący Forum 
Rozwoju Efektywnej Energii FREE w Pol-
sce, będącej częścią inicjatywy o zasięgu 
paneuropejskim,  której celem jest popra-
wa warunków bytowych ludności wiejskiej 
i energetyczna modernizacja terenów po-
zamiejskich, tak aby stały się nowoczesne, 
bezpieczne i nieskażone.

bożena 
WRóbLeWSka 
Ekspert GASPOL w zakresie wykorzystywa-
nia  gazu płynnego i kolektorów słonecz-

DR FiLiP eLżanoWSki 
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze 
Prawa i Postępowania Administracyjnego 
Wydziału Prawa i Administracji UW, adwo-
kat, doradca Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, pełnomocnik Zarządu Agen-
cji Rozwoju Przemysłu S.A., członek Rady 
Nadzorczej MS TFI S.A., członek Rady Nad-
zorczej FIT DM S.A., arbiter Sądu Arbitra-
żowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej 
i Odbiorców Energii, arbiter Sądu Arbitra-
żowego przy Towarowej Giełdzie Energii 
S.A., arbiter stałego Sądu Polubownego 
przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji 
Zagranicznych Sp. z o.o., członek Komisji 
Naukowo-Technicznej przy Prezesie Urzędu 
Transportu Kolejowego,  członek Rady Kon-
sultacyjnej Narodowego Programu Redukcji 
Emisji przy Ministerstwie Gospodarki.

DR inż. aRkaDiuSZ 
WęgLaRZ 
Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju 
w Krajowej Agencji Poszanowania Energii 

nych do ogrzewania budynków indywidu-
alnych i budynków należących do firm. 
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uni-
wersytecie Warszawskim oraz podyplomo-
wych studiów o profilu Master of Business 
Administration. Obecnie, w trakcie  stu-
diów doktoranckich w Szkole Głównej Han-
dlowej  zajmuje się m.in. tematem roz-
woju wykorzystania energii odnawialnej 
ze szczególnym uwzględnieniem energii 
słonecznej i przyszłości tego źródła energii 
w Polsce, jak również wykorzystaniem no-
woczesnych technologii w zakresie produk-
cji ciepła i energii w miejscu ich poboru. 

DR anDRZeJ 
hałaSieWicZ 
Ekspert w Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, adiunkt w Zakładzie 
Socjologii Obszarów Rustykalnych IS UMK 
w Toruniu. Realizator wielu projektów ba-
dawczych, m.in. finansowanych przez Unię 
Europejską i Fundusz Know How. Koordy-
nował przygotowanie Polski do programu 
SAPARD. W latach 1999-2005 kierował Pro-
gramem aktywizacji obszarów wiejskich, 
wdrażanym przez rząd RP i Bank Światowy.

S.A. (KAPE), adiunkt na Wydziale Inżynie-
rii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wi-
ceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów 
Energetycznych. Współautor kilkudziesię-
ciu publikacji naukowych, opracowań tech-
nicznych i artykułów prasowych o tematyce 
budowlanej i efektywności energetycznej 
w gospodarce. Autor licznych ekspertyz 
dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa 
Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wyko-
nawca projektów realizowanych w ramach 
programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, 
bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia 
w dziedzinie efektywności energetycznej 
w budownictwie.
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LauReaci konkuRSu 
gMina PRZySZłości 2011

kategoria

innoWacJe 
DLa kLiMatu
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StoSZoWice 
Zwycięzca w kategorii Innowacje dla klimatu

Gmina Stoszowice realizuje projekt pierw-
szej w Polsce szkoły pasywnej. W ramach 
inwestycji zbudowany zostanie jednokon-
dygnacyjny budynek o powierzchni około 
800 m�, o bryle wykorzystującej pasywnie 
energię słoneczną. W szkole zastosowane 
zostaną nowoczesne technologie energe-
tyczne, m.in. pompy ciepła, rekuperatory, 
a docelowo także fotowoltaika. W budynku 
powstanie także indywidualna biologiczna 
oczyszczalnia ścieków. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom szkoła stanie się budynkiem 
o niemal zerowym zużyciu energii. Nad pra-
widłowym funkcjonowaniem obiektu będzie 
czuwał Zintegrowany System Zarządzania 
Budynkiem (BMS).

„Pomysł na tak innowacyjną inwestycję jest 
odpowiedzią na realne potrzeby nie tylko  
w naszej gminie, ale w skali całego kraju. 
Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie zapo-
czątkuje falę rozwoju publicznej zabudo-
wy energooszczędnej i pasywnej w Polsce” 
– mówi Wójt Gminy Stoszowice, Marek Ja-
nikowski.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie 
strat energii, a co za tym idzie ponoszonych 
na nią wydatków. Jednak jak podkreśla Wójt 
Stoszowic, pomysł na inwestycję nie był po-
dyktowany jedynie względami ekonomicz-

nymi. Istotnym elementem projektu jest 
edukacja i wzrost świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców gminy. 

„Budowa pasywnej szkoły, poza ogromnymi 
oszczędnościami, niesie ze sobą szereg in-
nych korzyści, jak np. rozwijanie w młodych 
ludziach postaw proekologicznych. Kolejne 
pokolenia korzystające z tego budynku już od 
dzieciństwa będą płynęły z nurtem postępu  
ze świadomością, że warto używać i wspie-
rać nowe technologie. Mam nadzieję, że bu-
dowa naszej nowej szkoły będzie dowodem 
na to, że nawet małe gminy, dysponujące 
niewielkim budżetem mogą realizować swo-
je plany i idee w każdej dziedzinie, przyczy-
niając się tym samym do rozwoju naszego 
kraju” – dodaje Marek Janikowski.

Realizacja inwestycji jest spójna z dyrek-
tywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE  
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charak-
terystyki energetycznej budynków. Zgodnie 
z jej zapisami budynki użyteczności pub-
licznej będą musiały charakteryzować się 
niemal zerowym zużyciem energii do końca 
2018 r. Tym samym działania Gminy Stoszo-
wice już dziś wpisują się w politykę energe-
tyczną Polski oraz UE i służą realizacji jej 
założeń. Zakończenie inwestycji zaplano-
wano na �� sierpnia �0�� r.

Pierwsza 
w Polsce szkoła 
Pasywna

WWW.StoSZoWice.PL
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W trosce o rozwój potencjału energetycznego 
regionu oraz zapewnienie mieszkańcom do-
stępu do „czystej” energii, w Wierzchosławi-
cach zrealizowano projekt budowy farmy fo-
towoltaicznej. Przedsięwzięcie obejmowało 
montaż ponad 4 tys. paneli fotowoltaicznych  
o łącznej mocy 1 MW, przyłączenie ich do 
2 samodzielnych układów przetwornic prą-
dowych oraz wykonanie przyłącza energe-
tycznego do sieci publicznej. 

Wybudowany obiekt jest przykładem zastoso-
wania nowoczesnych rozwiązań technicznych  
i możliwości pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. Rezultatem projektu będzie 
wytwarzanie „czystej” energii elektrycznej 
ze źródła, jakim są promienie słoneczne. 
Dzięki temu zwiększy się udział energii od-
nawialnej w ogólnym bilansie energetycznym 
Polski. Wpłynie to także na poprawę klimatu 
i ochronę środowiska naturalnego.

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery o blisko 2000 
ton na rok. W przyszłości planowana jest 
rozbudowa elektrowni słonecznej do mocy  
1,8 MW, a to przyczyni się do ograniczenia emi-
sji CO� do 3500 ton na rok. Poza korzyściami 
środowiskowymi, inwestycja pozwoli na wzrost 
dochodów gminy, które zostaną przeznaczone 
na dalszy rozwój infrastruktury służącej pod-
niesieniu jakości życia mieszkańców.

„Budowa gminnej farmy fotowoltaicznej 
w Wierzchosławicach pokazuje, że inwestowanie  
w tego rodzaju rozwiązania oparte o odnawialne 
źródła energii przynoszą dochód. Szacujemy zyski 
na poziomie 450-650 tys. zł rocznie” – mówi Wójt 
Gminy Wierzchosławice, Wiesław Rajski. 

Jest to pierwsza w Polsce elektrownia sło-
neczna o takiej mocy. Projekt ma na celu 
spełnienie obowiązujących norm jakości po-
wietrza poprzez redukcję emisji zanieczysz-
czeń oraz wzrost wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii. Jego realizacja przyczyni 
się do spełnienia zobowiązań traktatowych 
Polski zawartych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym Unii Europejskiej z 11 grud-
nia �008 roku oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 roku w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Dokumenty te zobowiązują państwa człon-
kowskie do zapewnienia udziału energii od-
nawialnej w �0�0 roku na poziomie ��%.

„W Polsce mamy niemal 3 tys. samorządów. 
Gdyby każda gmina wybudowała elektrownię 
słoneczną o mocy 1 MW, dałoby to nam roz-
proszone źródło energii o mocy 3 tys. MW. To 
rozwiązanie mogłoby być alternatywą np. dla 
elektrowni jądrowej. Wystarczy przeznaczyć 
10 proc. kwoty zaplanowanej na budowę 
elektrowni jądrowych na wsparcie budowy 
elektrowni słonecznych, żeby w krótkim cza-
sie wypełnić unijny warunek obniżenia emisji 
CO� i nie płacić kar. Gminy są w stanie to zro-
bić” – przekonuje Wiesław Rajski.

WieRZchoSłaWice   
Drugie miejsce w kategorii Innowacje dla klimatu

Farma 
Fotowoltaiczna 

WWW.WieRZchoSLaWice.PL
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Bielsko-Biała, chcąc ograniczyć poziom emisji 
szkodliwych gazów do atmosfery, rozpoczęła 
poszukiwanie źródeł energii, które przyczy-
nią się do poprawy bilansu energetycznego 
i ochrony powietrza na terenie gminy. W efek-
cie w Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach 
wdrożono rozwiązania energetyczne wyko-
rzystujące alternatywne źródła „czystej” 
energii. Do zasilania w energię elektryczną 
i cieplną zainstalowano pompy ciepła, koge-
neracyjne agregaty prądotwórcze oraz dwa 
kotły opalane biogazem. 

Głównym celem modernizacji było osiąg-
nięcie ekonomicznych i ekologicznych efek-
tów. Dolnym źródłem ciepła są ścieki, któ-
rych wykorzystanie w układzie pomp ciepła  
w przypadku firm wodociągowo-kanaliza-
cyjnych jest najlepszym rozwiązaniem. 
Dzięki jego zastosowaniu wyeliminowano 
w znacznym stopniu paliwo wysokoemisyj-
ne, takie jak węgiel i olej. W oczyszczalni 
funkcjonuje także kotłownia opalana bio-
gazem, który jest produktem ubocznym 
w procesie oczyszczania ścieków. Do pozy-
skiwania energii elektrycznej zastosowano 
odpowiednio przystosowane kogeneracyjne 
agregaty prądotwórcze. 

Wykorzystanie biogazu jako źródła energii 
przyczynia się do łagodzenia efektu cieplar-
nianego poprzez zmniejszenie wydzielania 

metanu do atmosfery. Jest to gaz prawie  
20-krotnie bardziej szkodliwy niż CO�. Dzięki 
zastosowaniu biogazu ograniczony zostanie 
także poziom emisji zanieczyszczeń powsta-
jących w wyniku spalania paliw kopalnych,  
np. węgla.

„Przedsięwzięcie jest przykładem wzorco-
wego pod względem efektywności energe-
tycznej wykorzystania lokalnych uwarun-
kowań. Obecnie w Oczyszczalni Ścieków 
Komorowice całość energii cieplnej pocho-
dzi ze źródeł odnawialnych. Powstający 
w procesie fermentacji osad stanowi do-
datkowo cenny nawóz. W ten sposób ście-
ki są wykorzystywane w sposób użyteczny 
w 100%” – mówi Prezydent Bielska-Białej, 
Jacek Krywult.

Średnia produkcja energii elektrycznej 
w oczyszczalni wynosi blisko �0 �00 kWh na 
dobę, co stanowi około 50% potrzeb ener-
getycznych. Natomiast wytworzona energia 
cieplna zabezpiecza �00% potrzeb przed-
siębiorstwa. Nowoczesny układ grzewczy 
zaspokaja zapotrzebowanie oczyszczalni 
na ciepłą wodę oraz ciepło do ogrzania po-
mieszczeń o łącznej kubaturze 6000 m�.

Projekt sfinansowano ze środków własnych 
gminy oraz kredytu. Gmina uzyskała także 
dotację z WFOŚiGW oraz Ekofunduszu.

bieLSko-biała    
Laureat w kategorii Innowacje dla klimatu

wykorzystanie 
oze w oczyszczalni 
ścieków

WWW.bieLSko.biaLa.PL
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Chcąc ograniczyć emisję szkodliwych ga-
zów do atmosfery poprzez obniżenie zuży-
cia energii elektrycznej w Płocku, podjęto 
decyzję o realizacji projektu modernizacji 
systemu oświetleniowego. W ramach przed-
sięwzięcia wykonana zostanie wymiana 
oświetlenia sodowo-rtęciowego na energo-
oszczędne typu LED. W ramach projektu pi-
lotażowego wymienionych będzie 30 lamp. 
Po osiągnięciu obniżenia kosztów eksplo-
atacji oświetlenie zostanie wymienione 
w całym mieście oraz wewnątrz wszyst-
kich budynków Urzędu Miasta. Ponadto na 
wybranych dachach UM zamontowane zo-
staną panele słoneczne, a we wszystkich 
pomieszczeniach zamontowane będą inte-
ligentne liczniki energii elektrycznej. 

„Gmina Miasto Płock pragnie prowadzić bar-
dziej odpowiedzialną politykę energetycz-
ną. Planujemy zrealizować projekt zwią-
zany z obniżeniem kosztów zużycia energii 
elektrycznej. Projekt «Inteligentne Miasto» 
znajduje się obecnie w fazie planowania. 
Kolejnym krokiem będzie wybór doradcy, 
który pomoże wypracować model prawny 
i finansowy przedsięwzięcia. Wyniki analiz 
umożliwią rozpoczęcie działań związanych 
z wyborem partnera do realizacji projek-
tu. Odpowiednie przygotowanie pozwoli na 
skuteczne wdrożenie nowatorskiego sposo-
bu finansowania inwestycji” – mówi Cezary 

Lewandowski, Zastępca Prezydenta Miasta 
ds. Rozwoju i Inwestycji.

Dostarczana technologia oparta jest na 
najnowszych światowych osiągnięciach my-
śli technicznej. Dotyczy to nie tylko pro-
duktów, ale także sposobu ich dystrybucji  
i finansowania. Inwestycja ma być finan-
sowana przez firmę zewnętrzną w ramach 
systemu ESCO. Polega to na wykorzystaniu 
przyszłych oszczędności powstałych z re-
alizacji termomodernizacji na spłatę zo-
bowiązań wobec „trzeciej strony”, która 
pokryła koszt inwestycji. Wszystkie rozli-
czenia dostarczonego dla Płocka sprzętu 
będą stanowiły rodzaj czynszu dzierżawne-
go, który nie powoduje wzrostu wskaźnika 
całkowitego zadłużenia jednostki samorzą-
dowej.

Korzyściami płynącymi z realizacji in-
westycji będą m.in. obniżenie bezrobo-
cia dzięki zaangażowaniu lokalnych firm 
oraz oszczędności w zużyciu energii na 
cele oświetleniowe. Projekt umożliwia 
bezinwestycyjną zmianę oświetlenia na 
energooszczędne oraz wymianę istnieją-
cych liczników energii na uszczelniające 
sieć elektryczną. Ponadto bez nakładów 
finansowych wykonana zostanie instala-
cja paneli słonecznych i podłączenie ich  
do inteligentnych czujników energii. 

Płock     
Laureat w kategorii Innowacje dla klimatu

inteligentne 
miasto

WWW.PLock.eu
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Gmina Grybów promuje i wspiera inicjatywy 
mieszkańców związane z inwestowaniem  
w energię odnawialną. Chcąc poprawić ja-
kość życia społeczności lokalnej, w 2011 
roku zainicjowano program dotacji na 
zakup i montaż kolektorów słonecznych. 
W ramach dofinansowania ze środków bu-
dżetu gminy przyznawanych osobom fi-
zycznym, na dachach prywatnych domów 
zamontowano przeszło 100 instalacji solar-
nych. Jest to kontynuacja działania reali-
zowanego ze środków gminnego funduszu 
ochrony środowiska w 2009 roku. Zrealizo-
wano wówczas �0� instalacje kolektorów 
słonecznych na terenie gminy Grybów.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie 
emisji szkodliwych gazów do atmosfery 
poprzez wdrażanie przyjaznych dla środo-
wiska i człowieka nośników energii. Działa-
nie ma również wymiar edukacyjny i służy 
promowaniu źródeł „czystej” energii wśród 
mieszkańców gminy. 

Do skorzystania z dotacji mieszkańców 
zachęcano podczas zebrań wiejskich. 
Spotkania służyły kształtowaniu świado-
mości w zakresie negatywnych skutków 
spalania tradycyjnych paliw stałych oraz 
konieczności ograniczenia niskiej emi-
sji, która stanowi główne lokalne źród-
ło zanieczyszczenia powietrza. Ponad-
to omawiane były korzyści wynikające  

z zastosowania kolektorów słonecznych 
w budynkach mieszkalnych. Promowa-
no instalacje solarne jako proste roz-
wiązania, których instalacja nie wyma-
ga zezwolenia i jest dostępna finansowo 
dla przeciętnie zamożnego mieszkańca. 
Dodatkową zachętę stanowiła dotacja  
w wysokości 2500 zł do jednej instalacji. 
Projekt spotkał się z bardzo dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Grybowa.

„Zależało nam na pobudzeniu mieszkań-
ców do aktywnych działań na rzecz ochrony 
czystości powietrza. Powodzenie projektu 
zależało głównie od zaangażowania finan-
sowego z ich strony. W związku z tym pod-
jęliśmy działania służące promocji energii 
słonecznej, prezentując korzyści płynące 
z zastosowania kolektorów słonecznych 
w każdym domu. Wsparliśmy zaintereso-
wanych dotacjami o łącznej wysokości 250 
tys. zł. Udział własny mieszkańców wyniósł 
szacunkowo 550 tys. zł” – mówi Wójt Gmi-
ny Grybów, Piotr Krok.

Działanie jest realizowane od końca kwiet-
nia, a jego zakończenie zaplanowano na 
grudzień br. Mieszkańcy zainteresowani 
instalacją kolektorów na swoich domach 
składali wnioski o dofinansowanie i podpi-
sywali umowy. Do końca roku 2011 mają 
zostać zamontowane wszystkie panele sło-
neczne. 

gRybóW      
Laureat w kategorii Innowacje dla klimatu

montaż 100 kolektorów 
słonecznych na  
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Z końcem 2010 roku, w ramach projektu 
współfinansowanego z Funduszu Spójności,  
w Piasecznie oddano do użytku nowoczes-
ną oczyszczalnię ścieków. Wykonano ok. 
��0 km sieci kanalizacyjnej, wybudowano 
17 pompowni i 3,5 tys. przyłączy. Oczysz-
czalnia ścieków obsługuje obecnie 34 tys. 
mieszkańców, a docelowo 55 tys. Dzięki 
projektowi uporządkowano gospodarkę 
wodno-ściekową w gminie oraz poprawiono 
niezawodność zaopatrzenia mieszkańców  
w wodę pitną. 

Inwestycja przyczyniła się do znaczącej 
poprawy ochrony środowiska naturalnego 
w gminie. Dzięki zastosowaniu biogazu jako 
źródła energii ograniczono emisję metanu  
i innych szkodliwych gazów do atmosfery. Bio-
gaz jest pozyskiwany z fermentacji osadów  
i następnie wykorzystywany do ogrzewania 
obiektów oczyszczalni. Ponadto poprzez jego 
spalanie w agregacie kogeneracyjnym wy-
twarzana jest energia elektryczna. Zaspokaja  
to �0% potrzeb energetycznych oczyszczalni. 
Rozwój działań kogeneracyjnych jest zapla-
nowany na kolejnych kilka lat. 

„Ogromny wysiłek zarówno finansowy, jak 
i merytoryczny ze strony gminy przyniósł 
wspaniałe wyniki. Mieszkańcy Piaseczna 
dzięki ukończonemu projektowi zyskali no-
woczesny system odbierania oraz oczysz-
czania ścieków. Projekt został zauważony 
i doceniony przez szerokie gremia, w tym 
Komisję Europejską. Według ich ocen może 
on też być przykładem dla innych samorzą-
dów, jak wzorowo realizować przedsięwzię-
cia w zakresie ochrony środowiska” – mówi 
Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno. 

Realizacja projektu w Piasecznie umożli-
wiła likwidację szamb, a dzięki zastosowa-
niu specjalnych biofiltrów w oczyszczalni 
zniwelowany także został nieprzyjemny 
odór. Dodatkowo ograniczono szkodliwość 
ścieków wydalanych do rzeki Jeziorki  
i zminimalizowano koszty eksploatacyjne 
zużycia energii w oczyszczalni. Wysuszo-
ne osady są nie tylko przydatne do celów 
energetycznych, ale także wykorzystywane 
przyrodniczo przez gminę do rekultywacji 
terenów poprzemysłowych.

PiaSecZno       
Laureat w kategorii Innowacje dla klimatu

regulacja gosPodarki 
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W trosce o środowisko naturalne w gmi-
nie Kisielice zmodernizowano system 
ciepłowniczy. Realizacja projektu prze-
biegała trzyetapowo. W pierwszej fa-
zie zlikwidowano starą kotłownię wę-
glową i wybudowano nowy, ekologiczny 
system ogrzewania mieszkań oparty  
na biomasie – kotłownię opalaną słomą. 
W drugiej kolejności rozbudowano sieć cie-
płowniczą oraz wyłączono z systemu dwie 
kotłownie olejowe i 63 lokalnych kotłow-
ni opalanych węglem. Wówczas do sieci 
podłączono kolejne 64 budynki mieszkal-
ne oraz obiekty użyteczności publicznej. 
Ostatni etap zakłada dalszą rozbudowę 
systemu ciepłowniczego wraz z rozbudową 
kotłowni opalanej biomasą i podłączenie 
do systemu kolejnych budynków mieszkal-
nych. Do nowej sieci ciepłowniczej pod-
łączono już 87 budynków mieszkalnych  
i użyteczności publicznej. Docelowo do sy-
stemu ogrzewania paliwem ekologicznym 
będą włączone 272 budynki, co stanowi po-
nad 80% ogólnej ilości obiektów wymagają-
cych ogrzewania w mieście.

„Odnawialne źródła energii w strategii 
gminy Kisielice stanowią bardzo ważny kie-
runek działania. Ich rozwój pozwala osiąg-
nąć trzy cele: ekonomiczny, ekologiczny 
i promocyjny. Mają też służyć mieszkań-
com naszej gminy. Inicjatywa zmiany źród-

ła ciepła na biomasę pochodziła od władz 
samorządowych, ale już rozbudowa całego 
systemu, szczególnie etap trzeci, jest kon-
sekwencją bardzo dużego zainteresowania 
samych mieszkańców. Podjęte działania 
pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego miasta i gminy. Realizacja 
inwestycji jest możliwa dzięki dotacji z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego (RPO)”  
– mówi Burmistrz Kisielic, Tomasz Kopro-
wiak.

Realizowanym projektom towarzyszyły dzia-
łania promocyjne prowadzone wśród miesz-
kańców. Celem było przekonanie użytkow-
ników kotłowni lokalnych do ich likwidacji  
i podłączenia się do nowego, ekologiczne-
go systemu ciepłowniczego. Prezentowano 
wówczas korzyści dla środowiska i zdrowia 
płynące z wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii.

Dzięki inwestycji gmina i jej mieszkańcy 
odnieśli szereg korzyści ekonomicznych 
oraz ekologicznych. Uzyskano tańsze źród-
ło energii cieplnej, a rolnikom z gminy 
umożliwiono sprzedaż słomy. Inwestycja 
pozwoliła także zredukować emisję szkod-
liwych związków chemicznych, takich jak 
dwutlenek siarki (o 93,3%), tlenek azotu 
(o 38,5%), tlenek węgla (o 97,3%) i dwutle-
nek węgla (o 100%). 

kiSieLice       
Laureat w kategorii Innowacje dla klimatu
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Osiągnięcie do 2020 roku założonego przez 
gminę Bielsko-Biała celu 3x20, zawartego 
w „Planie działania na rzecz zrównowa-
żonej energii dla miasta Bielska-Białej”, 
nie byłoby  możliwe bez udziału jej miesz-
kańców. Bielsko-Biała założyła osiągnięcie 
20% redukcji emisji CO�, 20% oszczędno-
ści energii oraz 20% udziału odnawialnych 
źródeł energii w całym jej zużyciu do roku 
2020. W tym celu konieczne było zakty-
wizowanie i edukowanie mieszkańców  
nt. świadomego korzystania z zasobów 
energetycznych. W związku z tym na tre-
nie gminy przeprowadzono kampanię pro-
mocyjno-edukacyjną ENGAGE. Projekt miał 
zachęcić mieszkańców do racjonalnego go-
spodarowania energią i podjęcia działań na 
rzecz zmniejszenia jej zużycia.

W ramach kampanii pozyskano �00 lokal-
nych liderów i instytucji, które mogłyby 
inspirować do wdrażania proekologicznych 
działań i dawać przykład dobrych prak-
tyk. Zdjęcia „Ambasadorów Klimatu” oraz 
ich zobowiązania na rzecz poszanowania 
energii zamieszczono na plakatach. Akcja 
plakatowa była głównym narzędziem ko-
munikacji z lokalną społecznością. Przed-
sięwzięcie było szeroko promowane za 
pośrednictwem różnych kanałów, m.in. 
poprzez stronę internetową, filmy, profil 
na portalu społecznościowym, wystąpienia  
na konferencjach i imprezach miejskich 
oraz cykl artykułów nt. efektywności ener-
getycznej na portalu „Babskie Bielsko”.

W kampanię zaangażowano pracowni-
ków placówek oświatowych, wśród któ-

rych przeprowadzono warsztaty dotyczą-
ce oszczędzania energii i OZE. Oświatowi 
koordynatorzy projektu ENGAGE czuwali 
nad przebiegiem konkursu „Szanuj ener-
gię, chroń klimat” dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. Nawiązano także współpracę 
z kluczowymi instytucjami w mieście. Pod-
czas trwania kampanii docierano do miesz-
kańców m.in. poprzez dystrybucję licznych 
gadżetów i materiałów promocyjnych, ta-
kich jak termometr LCD, poradniki czy po-
cztówki. 

„ENGAGE to kampania, w której uczest-
niczy 12 miast Europy. Dzięki publicznej 
prezentacji prośrodowiskowych postaw 
znanych osób i instytucji, a także bliskich 
sąsiadów i znajomych, mieszkańcy byli in-
spirowani do podjęcia choćby najdrobniej-
szych wysiłków na rzecz obniżenia zużycia 
energii, wody i innych mediów. Społeczność 
zintegrowana wokół wspólnej idei ochrony 
klimatu skorzysta nie tylko z czystszego 
środowiska i zdrowszego sposobu życia, 
ale odniesie także korzyści finansowe dzię-
ki oszczędzaniu energii i innych mediów” 
– podkreśla Prezydent Bielska-Białej, Jacek 
Krywult.

Kluczowym wydarzeniem projektu był „Be-
skidzki Festiwal Dobrej Energii”. W ramach 
wydarzenia prezentowano wystawę plaka-
tów z „Ambasadorami Klimatu”, zorgani-
zowano pokazy przemian energetycznych 
oraz konkursy i gry tematyczne dla młodych 
uczestników. Projekt ENGAGE był w 75% fi-
nansowany ze środków unijnych, a w 25% 
ze środków własnych gminy.

bieLSko-biała       
Zwycięzca w kategorii Promotor innowacji
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Gmina Polkowice od 2009 roku organizuje Fo-
rum Ekoenergetyczne. Pierwsza edycja odby-
ła się pod patronatem prof. Jerzego Buzka, 
który wziął udział w wydarzeniu. Coroczne 
spotkania stanowią platformę dialogu samo-
rządowców, przedsiębiorców, naukowców, 
ale również zwykłych ludzi. Inicjatywa pro-
muje nowatorskie rozwiązania dla rozwoju 
ekoenergetyki, realizacji projektów służą-
cych lokalnej społeczności i jednocześnie 
wpisujących się w politykę energetyczną 
Polski i Unii Europejskiej. Służy także propa-
gowaniu i testowaniu nowoczesnych techno-
logii oraz budowaniu świadomości ekologicz-
nej i pokazywaniu gotowych rozwiązań na 
przyszłość.    

„Rozwijanie energii odnawialnej nie jest 
ani łatwe, ani tanie, ale my dojrzeliśmy 
do myśli, że jest to konieczna inwestycja. 
Polska jest w ogonie europejskich państw 
pod względem czerpania z odnawialnych 
źródeł energii i na pewno trzeba będzie 
w niedługim czasie to zmienić. Jestem 
przekonany, że samorządy, które już dziś 
zmierzą się z tym tematem, będą miały 
ułatwione zadanie w przyszłości. My, pol-
kowiczanie, nie należymy do ludzi, którzy 
nie podejmują trudnych wyzwań. Twardo 
stoimy na ziemi i jesteśmy pewnym part-
nerem. Bez wątpienia właśnie to zdecydo-
wało o wyborze Polkowic na miejsce, które 

staje się symbolem dialogu o sprawach eko-
energii” – mówi Wiesław Wabik, Burmistrz 
Gminy Polkowice.  

Edukowanie lokalnej społeczności to jeden 
z ważniejszych elementów organizowanego  
w Polkowicach spotkania. Celem przedsięwzię-
cia jest promocja ekoenergetyki na poziomie 
samorządu i lokalnej społeczności, promocja 
i oswajanie z tematem OZE. Jako tzw. dobre 
praktyki wskazywane są i prezentowane doko-
nania lokalnej społeczności. Zadaniem Forum 
jest także promowanie rozwiązań ekoenerge-
tycznych jako przyszłościowych i wpływających  
na zmniejszenie kosztów wytworzenia ciepła 
i energii. 

„Inwestowanie w ekoenergetyczne projekty, 
pokazywanie ich, szczególnie we współpracy  
z lokalną społecznością, wpływa na pod-
niesienie świadomości ekologicznej, a tak-
że pozytywny wizerunek gminy. Polkowice 
stają się nie tylko miejscem dialogu o ekoe-
nergii, ale również takim, w którym pewne 
nowatorskie rozwiązania można zobaczyć. 
Ma to szczególne znaczenie, bowiem jeste-
śmy gminą górniczą i przez wiele lat zma-
galiśmy się ze skutkami degradacji przez 
przemysł. Dziś Polkowice mają wizerunek 
nowoczesnej, przyjaznej środowisku gmi-
ny, gdzie realizuje się ciekawe i odważne 
przedsięwzięcia” – dodaje Wiesław Wabik.  

PoLkoWice 
Laureat w kategorii Promotor innowacji

Forum 
ekoenergetyczne 

WWW.PoLkoWice.PL
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Gmina Rabka-Zdrój, przy udziale dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, wprowadziła „Kompleksowy 
Program Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi”. W ramach przedsięwzięcia wybudo-
wano i uruchomiono Sortownię Surowców 
Wtórnych oraz zainicjowano nowy system 
gospodarowania odpadami. Celem projektu 
była poprawa czystości gminy, a tym samym 
zapewnienie mieszkańcom oraz turystom 
nieskażonych walorów środowiska natural-
nego. Te zmiany wymagały zaangażowania 
społeczności lokalnej. W związku z tym nie-
zbędnym elementem całego projektu była 
jego promocja wśród mieszkańców. Akcja 
promująca Program została zorganizowana 
na terenie całej gminy pod hasłem „Jestem 
Zielony”.

W ramach projektu przeprowadzono szereg 
działań promujących Sortownię Surowców 
Wtórnych i nowy system gospodarowania 
odpadami. Kampania obejmowała realiza-
cję spotkań edukacyjnych z mieszkańcami 

i uczniami. Przygotowano oraz dystrybu-
owano gadżety i materiały promocyjne, 
m.in. ulotki, plakaty, kalendarze, portfele 
i koszulki. Ponadto zorganizowano konkurs 
ekologiczny „Złota Puszka”. Uruchomiono 
także stronę internetową zawierającą in-
formacje o projekcie i konieczności sorto-
wania śmieci, a także zlecono produkcję 
filmu edukacyjnego. Do akcji aktywnie 
włączyły się także lokalne media.

„Celem projektu «Promocja Kompleksowego 
Programu  Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi» było podniesienie świadomości miesz-
kańców Gminy  Rabka-Zdrój oraz przygoto-
wanie ich do wdrożenia nowego systemu 
gospodarowania  odpadami komunalnymi. 
Akcja promocyjna została szeroko rozpro-
pagowana i odniosła  oczekiwany przez nas 
skutek. Efektem działań promocyjnych jest 
zmniejszenie  ilości odpadów składowanych 
na wysypiskach poprzez ich segregowanie 
i poprawa  czystości gminy” – mówi Burmistrz 
Rabki-Zdroju, Ewa Przybyło.  

Rabka-ZDRóJ  
Laureat w kategorii Promotor innowacji

Promocja  
„komPleksowego  
Programu gosPodarki  
odPadami komunalnymi”

WWW.Rabka.PL
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FoRuM RoZWoJu  
eFektyWneJ eneRgii (FRee) 
jest częścią inicjatywy o zasięgu paneuropejskim. Jej celem jest zwiększanie dostępu do nowo-
czesnych i przyjaznych źródeł energii na terenach wiejskich. FREE działa dla poprawy komfortu 
i jakości życia ludności wiejskiej oraz energetycznej modernizacji terenów pozamiejskich, tak 
aby stały się nowoczesne, bezpieczne i nieskażone. W ramach projektu podejmowane są dzia-
łania w zakresie budowania szerokiej koalicji społecznej oraz pobudzenia dyskusji wokół po-
trzeb energetycznych społeczności lokalnych. Forum FREE zwraca uwagę na ograniczony dostęp 
do zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł energii na terenach niezurbanizowanych. 

Mimo dużego potencjału energetycznego obszary te nie są uwzględniane w polityce energetycz-
nej kraju. Brak odpowiednich dotacji czy zachęt podatkowych skierowanych do mieszkańców 
terenów pozamiejskich może prowadzić do pogłębienia występującego w Polsce zjawiska ubó-
stwa energetycznego wsi. 

Wykorzystanie znanych od lat paliw niskoemisyjnych, takich jak gaz płynny, w połączeniu 
z najnowszymi technologiami, np. w postaci solarnych systemów hybrydowych, gazowych 
pomp ciepła czy urządzeń do mikrokogeneracji (skojarzonego wytwarzania ciepła i ener-
gii elektrycznej), może być doskonałą odpowiedzią na energetyczne potrzeby mieszkańców 
wsi dzisiaj i w przyszłości.  

Postulaty FREE:

WWW.FoRuMFRee.PL

�)  Rola obszarów wiejskich jest kluczowa 
dla realizacji polityki energetycznej Pol-
ski, dlatego tereny pozamiejskie powinny 
zostać uwzględnione w „Polityce energe-
tycznej Polski do 2030 roku”. Konieczne 
jest także podjęcie działań służących 
zaangażowaniu wszystkich interesariuszy 
– biznesu, rządu i mediów – w programy 
edukacyjne uświadamiające „drzemiący” 
w terenach niezurbanizowanych poten-
cjał energetyczny.

�)  Energetyka rozproszona jest realnym spo-
sobem na ochronę konsumentów z tere-
nów niezurbanizowanych przed skutkami 
wzrostu importu energii. Jej rozwój po-
zwoli także uniezależnić się od dużych 
koncernów, szczególnie w przypadku co-
raz częściej występujących zjawisk ano-
malii pogodowych.

3)  Rola samorządu gminnego jest kluczowa 
w budowaniu pozycji terenów niezurba-
nizowanych i świadomości o  potencjale 
energetycznym tych terenów. W związku 
z tym niezbędne jest podnoszenie świa-
domości samorządowców oraz aktywiza-
cja ich do podejmowania działań na rzecz 
zwiększania efektywności energetycznej 
w ich regionie.

4)  Gospodarstwa domowe odgrywają klu-
czową rolę w budowaniu gospodarki ni-
skoemisyjnej kraju oraz wypełnianiu zo-
bowiązań pakietu klimatycznego. Należy 
zatem stworzyć instrumenty finansowe 
pozwalające im aktywnie uczestniczyć 
w rozwoju energetyki rozproszonej.

5)  Efektywne źródła energii są gwarantem 
zrównoważonego rozwoju społeczności 
lokalnych. W związku z tym konieczna 
jest edukacja na temat korzyści płynących  
z efektywnych źródeł energii oraz budo-
wanie świadomości i postaw społecznych  
w trosce o środowisko naturalne.

6)  Na drodze do realizacji inwestycji efektyw-
nych energetycznie w gminach stoi zarów-
no wiele barier związanych z ograniczenia-
mi w dofinansowaniu tego typu projektów, 
jak i uwarunkowań prawnych. Niezbędne 
jest dostosowanie rozwiązań prawnych  
i administracyjnych wspierających roz-
wój efektywnych źródeł energii.

7)  Ze względu na zróżnicowanie rozwoju infra-
struktury energetycznej należy przygotować 
realne regionalne programy efektywności 
energetycznej. Powinny one uwzględniać 
m.in. dostępne technologie możliwe do za-
stosowania na danym terenie.

RaPoRt tnS oboP 
nt. eFektyWności 
eneRgetycZneJ
W czerwcu �0�� r. na zlecenie Forum Roz-
woju Efektywnej Energii przeprowadzone 
zostały badania nt. efektywności energe-

tycznej. Badanie „Efektywność energe-
tyczna w oczach Polaków” przeprowadzo-
no na reprezentatywnej grupie Polaków. 
Natomiast w badaniu „Opinie burmistrzów 
i prezydentów na temat roli obszarów 
wiejskich w polityce energetycznej” udział 
wzięli przedstawiciele władz samorządo-
wych. Przedstawiamy Państwu najciekaw-
sze wnioski z Raportu.

Oszczędzanie 
energii

Efektywne 
wykorzystanie 

dostępnej 
energii

Odnawialne 
źródła energii

Ograniczenie 
strat energii

Korzystny 
stosunek uzy-
skanej energii 
do ilości jej 

zużycia

Oszczędności 
finansowe 

wynikające 
z użytkowania 

energii

Poprawa 
i ochrona 

środowiska 
naturalnego

Nie wiem

Z czym się Pani/Panu kojarzy 
pojęcie efektywność energetyczna?

38

28
18 15 12 10 8

25

WieDZa PoLakóW 
nt. eFektyWności 
eneRgetycZneJ 
JeSt ZnikoMa. 
1)  Blisko połowa Polaków błędnie rozumie 

pojęcie efektywności energetycznej,  
a co 4. respondent nie ma z nim żadnych 

skojarzeń. Tylko 12% badanych popraw-
nie definiuje efektywność energetyczną 
jako korzystny stosunek uzyskanej energii 
do ilości jej zużycia. 

�)  Polacy, zapytani o najbardziej efektywne 
energetycznie rozwiązania technologiczne, 
na pierwszym miejscu wymieniają odnawial-
ne źródła energii (OZE). Blisko połowa ba-
danych (46%) wskazuje kolektory słoneczne, 
a zdaniem ��% respondentów najbardziej 
efektywnym źródłem energii są wiatraki. 

	  „Mimo że OZE są rozwiązaniami przy-
jaznymi środowisku, nie należą do naj-
bardziej efektywnych źródeł energii. 
Kolektory słoneczne skutecznie zaspo-
kajają zapotrzebowanie energetyczne 
jedynie w najbardziej słonecznych mie-
siącach letnich.  A efektywność wiatra-
ków znacznie spada nawet w przypadku 
niewielkiego obniżenia  średniej  pręd-
kości wiatru. Odnawialne źródła energii 
są zatem efektywne ekologicznie, ale 
nieefektywne energetycznie”.

dr inż. Arkadiusz Węglarz,  
ekspert Forum FREE, KAPE

  „Zwiększenie efektywności energetycznej 
jest jednym z priorytetów «Polityki energe-
tycznej Polski do 2030 roku». Polska wciąż 
pozostaje bowiem daleko za krajami Unii 
Europejskiej, a nasza efektywność ener-
getyczna jest prawie trzykrotnie niższa niż 
w najbardziej rozwiniętych krajach euro-
pejskich. Aby zwiększać efektywność ener-
getyczną, konieczna jest jednak praca nie 
tylko na szczeblu państwowym, ale także 
w zakresie budowania świadomości i wie-
dzy społecznej na ten temat”.

dr Andrzej Hałasiewicz,  
ekspert Forum FREE,  

Kancelaria Prezydenta RP
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  „Obszary niezurbanizowane generują 
dziś znacznie więcej szkodliwych ga-
zów cieplarnianych niż tereny zurba-
nizowane. Mimo to obszary wiejskie 
zdecydowanie rzadziej znajdują się  
w kręgu zainteresowania decydentów 
oraz mediów w kontekście realizacji 
polityki energetycznej kraju”.

Edyta Kwapich-Lenik,  
rzecznik Forum FREE

  „Niezbędne jest wypracowanie od-
powiedniego ustawodawstwa podat-
kowego dotyczącego energii i emisji 
węgla, a także zachęt finansowych dla 
wdrażania czystych technologii. 

  Ważne jest także stworzenie ram 
prawno-instytucjonalnych dla energe-
tyki rozproszonej w Polsce, sprzyja-
jących i zachęcających do wdrażania 
innowacyjnych, efektywnych energe-
tycznie rozwiązań w budownictwie 

komercyjnym i gospodarstwach do-
mowych”.

dr Filip Elżanowski,
 ekspert Forum FREE, 

Wydział Prawa i Administracji UW 

  „Aby skutecznie rozwijać efektywność 
polskich gospodarstw, niezbędne jest 
stworzenie instrumentów finansowych 
pozwalających nie tylko instytucjom, ale 
przede wszystkim gospodarstwom domo-
wym aktywnie uczestniczyć w rozwoju 
energetyki rozproszonej. To właśnie one 
powinny pełnić kluczową rolę w budo-
waniu gospodarki niskoemisyjnej kraju. 
Poprzez dostępne technologie mogą być 
aktywnym uczestnikiem krajowego sy-
stemu dystrybucyjnego, tzw. aktywnym 
konsumentem, jednak wciąż nie znane są 
warunki ich uczestnictwa”.

Janusz Mikuła,  
ekspert Forum FREE

bRak Zachęt DLa 
gMin i DotacJi Ze 
śRoDkóW PubLicZnych 
to głóWne PRZeSZkoDy 
W ReaLiZacJi PoLityki 
eneRgetycZneJ.

1)  Zdaniem 67% przedstawicieli władz samo-
rządowych tereny niezurbanizowane nie re-
alizują dziś założeń polityki energetycznej. 
Taki sam procent ankietowanych uważa, że 
jest to efekt niewystarczającego wsparcia 
finansowego ze środków publicznych. 

2)   Gotowość do wdrażania efektywnych 
energetycznie rozwiązań deklaruje aż 99% 
burmistrzów, jednak tylko gdyby uzyskali 
na nie dofinansowanie. 

Co Pani/Pana zdaniem może 
być przeszkodą dla realizacji 
polityki energetycznej 
w polskich gminach?

  „Drobne, codzienne praktyki nie kosz-
tują nas wiele wysiłku, ale wdrożone 
na dużą skalę pozwoliłyby zaoszczędzić 
wiele energii, a tym samym przyczyniły-
by się do istotnego zmniejszenia pozio-
mu emisji CO� do atmosfery i ochrony 
środowiska naturalnego”.

dr Andrzej Hałasiewicz, 
ekspert Forum FREE, 

Kancelaria Prezydenta RP

  „Stopniowe wdrażanie tych zmian 
przyniesie szereg korzyści zarówno 
ekonomicznych, jak i ekologicznych, 
a zainwestowane środki bez wątpienia 
w krótkim czasie się zwrócą. Odpo-
wiednia izolacja oraz duża szczelność 
budynku połączona z wentylacją z od-
zyskiem ciepła pomaga zmniejszyć za-
potrzebowanie domu na ciepło nawet 
o 50%. Obniżenie temperatury o jeden 
stopień w przeliczeniu na jedno gospo-

darstwo domowe pozwoli nam obniżyć 
rachunek za energię średnio o 5-7%”. 

dr inż. Arkadiusz Węglarz, 
ekspert Forum FREE, KAPE

Efektywność energetyczną znacząco podnie-
sie zastosowanie nowoczesnych, bezpiecz-
nych i przyjaznych środowisku rozwiązań 
energetycznych, takich jak gazowe pompy 
ciepła, systemy mikrokogeneracji czy też 
solarne systemy hybrydowe współdziałają-
ce z LPG. Polacy dostrzegają korzyści pły-
nące z ich wdrażania. Połowa z nich uważa, 
że zastosowanie niskoemisyjnych rozwiązań 
przynosi wymierne korzyści dla ochrony śro-
dowiska naturalnego. Natomiast zdaniem 
41% badanych pozwoli to zmniejszyć wydatki 
na energię oraz ograniczy zanieczyszczenie 
powietrza (36%). Co więcej, aż 70% Polaków 
jest skłonnych wykorzystywać w swoim domu 
tego typu rozwiązania, gdyby były one dofi-
nansowane.

aż 32% PoLakóW nie 
PoDJęło żaDneJ cZyn-
ności W kieRunku 
ZWiękSZenia eFektyW-
ności eneRgetycZneJ 
W SWoiM DoMu. 

Codzienne, małe czynności wpływają na 
zwiększenie efektywności energetycznej 
naszego domu oraz bardziej ekonomiczne 
zarządzanie rachunkami za prąd. Jednak 
badania pokazują, że blisko jedna trzecia 
z nas nie podjęła w ciągu ostatnich lat żad-
nych działań mających na celu ograniczenie 
zużycia energii we własnym gospodarstwie 
domowym. 

Czy i jakie działania podjął/ęła Pan/i 
w przeciągu ostatnich kilku lat w obrę-
bie własnego gospodarstwa domowego 
na rzecz zwiększenia efektywności 
energetycznej?

Ograniczone 
możliwości 

dofinansowania 
ze środków 
publicznych

Brak progra-
mów dotacji 
ze środków 

publicznych dla 
indywidualnych 

odbiorców

Brak zachęt 
dla gmin dla 
realizacji za-
łożeń polityki 
energetycznej

Brak regulacji 
prawnych 

ułatwiających 
inwestycje

Brak wiedzy 
nt. możliwych 

korzyści

Brak środków 
własnych gmi-
ny/zadłużenie

Protesty miesz-
kańców/obawy 
społeczeństwa 

lokalnego

Inne

67

51 47
41

19 3 2 2

Wymieniłem/
am oświetlenie 

na energo-
oszczędne

Wymieniłem/
am stare urzą-

dzenia AGD 
na nowe, o 

wyższej klasie 
energetycznej

Mój dom/blok 
został ocie-

plony

Wyłączam 
z kontaktu 
urządzenia 

elektryczne, 
gdy z nich nie 

korzystam

Wyeliminowa-
łem/am straty 
energii (np. po-
przez wymianę 
nieszczelnych 

okien)

Wymieni-
łem/am stare 

urządzenia 
grzewcze na 
nowe, nisko-

emisyjne

Podgrzewam 
wodę za 

pomocą energii 
słonecznej

Nie podjąłem/
am żadnych 

działań w tym 
kierunku

35

21 20 18
14

10 4

32
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Dane kontaktoWe 
PRZeDStaWicieLi  
FoRuM FRee 

Stowarzyszenie Forum FREE
ul. Wolska 88 
01-141 Warszawa
tel. 22 321 51 00
fax 22 321 51 01
www.forumfree.pl
www.kibicujklimatowi.pl

Rzecznik Stowarzyszenia FREE
Edyta Kwapich-Lenik
ekwapich@onboard.pl

Biuro prasowe
Anna Wrzosk
awrzosk@onboard.pl

www.forumfree.pl

Forum Rozwoju 
Efektywnej Energii 


