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1 Wprowadzenie

Przyjęty przez Kraje Unijne tzw. Pakiet Klimatyczny 3x20 oznacza obniżenie emisji gazów cie-
plarnianych o 20%, zmniejszenie zużycia energii o 20% oraz zwiększenie udziału odnawial-
nej energii w bilansie energetycznym do poziomu średnio 20% w Unii do roku 2020. Krajom 
Członkowskim pozostawiono decyzję o wysokości własnego celu w przypadku OZE. Polityka 
energetyczna Polski do roku 2030 potwierdziła zamierzenia realizacji Pakietu Klimatycznego 
w odniesieniu do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii, a dla wzrostu 
udziału energii odnawialnej wyznaczyła cel 15% oraz przyjęła 10% udział biopaliw w sektorze 
paliw transportowych w roku 2020. Realizacja założeń polityki energetycznej kraju powinna 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostawy paliw i energii, konkurencyjności oraz 
przyczynić się do tworzenia warunków dla równowagi ekologicznej i przeciwdziałania zmia-
nom klimatu. 
Mając na uwadze fakt, iż 80% zużycia energii oraz emisji CO2 związanych jest z działalnością 
obszarów miejskich oznacza to, że władze lokalne mogą odgrywać istotną rolę w łagodzeniu 
skutków zmian klimatu. Wsparciem dla miast jest europejska idea pod nazwą Porozumienia 
między Burmistrzami. Porozumienie to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i 
regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz poprawy efektywności ener-
getycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. 
Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz wykroczenie poza unijny cel, jakim 
jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku.
W celu przełożenia politycznego zobowiązania na konkretne środki i projekty sygnatariusze 
Porozumienia zobowiązują się do przygotowania stanowiącej punkt odniesienia inwentaryza-
cji emisji oraz dostarczenia – w ciągu roku od przystąpienia – planu działań na rzecz zrówno-
ważonej energii. Plan ten obejmuje kluczowe działania, jakie zamierzają oni podjąć. 
Uczestnicy Porozumienia między Burmistrzami podejmują kolejne działania przedstawione na 
schemacie zamieszczonym poniżej. 
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2 Polityka energetyczna Polski

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polska polityka energetyczna skierowana jest na poprawę efektywności energetycznej; rozwój 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; dywersyfikację struktury wytwa-
rzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej; rozwój konkurencyj-
nych rynków paliw i energii; ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz wzrost 
bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Celem polityki energetycznej jest zwiększenie bez-
pieczeństwa energetycznego Polski w oparciu o paliwa krajowe, zwłaszcza węgiel kamienny 
i brunatny, oraz inne źródła energii. Wspierany będzie rozwój technologii pozwalających na 
pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych. Ponadto, wskazuje się na 
konieczność stworzenia systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnia-
nych i innych substancji. Cele polityki energetycznej w zakresie rozwoju wykorzystania OZE 
do roku 2020 obejmują m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu 
energii co najmniej do poziomu 15% oraz osiągnięcie 10% udziału biopaliw w rynku paliw 
transportowych. 

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)

Przewiduje się, że do roku 2020 nastąpi wzrost zużycia energii finalnej o 11%. Największy 
udział w tym wzroście, ok. 32%, przypadnie na sektor transportu, natomiast zużycie energii w 
przemyśle nie zmieni się. Plan Działania zakłada szereg działań wspierających rozwój OZE, 
w tym wprowadzenie stałej taryfy (tzw. Feed-in Tariff) dla energii elektrycznej wyprodukowanej 
w odnawialnych źródłach energii. Przewiduje się także zachowanie współspalania biomasy z 
węglem jako formę OZE do 2020 r. (z uwzględnieniem wprowadzonych ograniczeń w stoso-
waniu biomasy leśnej). W obszarze elektroenergetyki zakłada się rozwój źródeł opartych na 
energii wiatru, biomasie oraz rozwój małej energetyki wodnej. W obszarze ciepłownictwa i 
chłodnictwa planuje się utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu roz-
woju geotermii oraz energii słonecznej. 

Krajowe Plany Działań dotyczące efektywności energetycznej (2007 i 2011)

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wy-
korzystania energii i usług energetycznych Polska przygotowała swój pierwszy Krajowy Plan 
Działań dotyczący efektywności energetycznej w 2007 roku. Plan ten wyznaczył cel uzyskania 
do 2016 roku co najmniej 9% oszczędności energii finalnej, a także wskazał szereg środków 
poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory gospodarki. W 2011 roku dokonano 
przeglądu Pierwszego Planu i w kwietniu 2012 r. przyjęto Drugi Krajowy Plan Działań dotyczą-
cy efektywności energetycznej. Oszacowano, że do roku 2010 uzyskano oszczędności energii 
finalnej na poziomie ponad 35 TWh, co oznacza 5,9% redukcję w stosunku do wartości bazowej 
z lat 2001-2005. Największe oszczędności osiągnięto w sektorze mieszkalnictwa. Jednocze-
śnie wskazano na główne bariery we wdrażaniu KPDEE, do których zaliczono m.in.: zbyt małe 
zainteresowanie środkami w zakresie oszczędności energii ze strony przedsiębiorstw energe-
tycznych; brak zachęt w postaci taryf faworyzujących użytkowników racjonalnie korzystających 
z energii; ograniczone wsparcie finansowe; niską świadomość użytkowników energii.
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3 Polityka energetyczna Pomorza

Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 (2012)

Strategia jest narzędziem kreowania rozwoju ukierunkowującym dostępne instrumenty 
finansowe i regulacyjne oraz określa strategiczne cele rozwoju województwa w związku 
z programowaniem i ukierunkowaniem środków UE w kolejnej perspektywie finansowej 
2014-2020.

W regionie występują szczególnie korzystne warunki dla rozwoju różnych form energe-
tyki odnawialnej, konwencjonalnej i jądrowej. Konieczność zapewnienia dostaw energii 
dobrej jakości wymusza inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Celami strategicz-
nymi województwa w obszarze „Atrakcyjna przestrzeń” są: rozwój transportu zbiorowe-
go, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawa efektywności energetycznej  
i wzrost rozproszonej generacji, wysoki udział odnawialnych źródeł energii oraz dobry 
stan środowiska. Udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej w województwie powi-
nien wynosić min 15% w roku 2020 w porównaniu do 9,84% w roku 2010. Zmniejszeniu  
o min 20%. powinno ulec zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych oraz uży-
teczności publicznej, które wynosiło średnio 230 kWh/m2/rok. Obniżeniu powinny ulec 
wielkości emisji pyłów PM10 i benzo(a)pirenu w PM10, tam gdzie zanotowano przekro-
czenia dopuszczalnych poziomów.

Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawial-
nych w Województwie Pomorskim do roku 2025 (2010)

Program zawiera propozycje budowy nowych elektrowni konwencjonalnych i jądrowych  
w województwie pomorskim, a także ocenę możliwości wykorzystania odnawialnych za-
sobów energii poprzez:

1. Budowę elektrowni wiatrowych
2. Budowę agregatów kogeneracyjnych na bazie biogazu rolniczego
3. Wykorzystanie biomasy stałej do produkcji energii elektrycznej
4. Wykorzystanie potencjału energii słonecznej w instalacjach kolektorów słonecznych 

do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz małych instalacjach ogniw fotowoltaicz-
nych do wytwarzania energii elektrycznej. 

Planowane inwestycje obejmują również modernizację i rozbudowę sieci elektro-energe-
tycznych 400 i 220 kV oraz budowę GPZ-ów.
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4 Przykłady Planów Działania

Miasto Kościerzyna

Wielkość: 15,83 km2

Ludność: 23 tys.
Planowana redukcja emisji CO2:  20%

Charakterystyka miasta: Kościerzyna leży w południowej części Pojezierza Kaszubskie-
go na Kaszubach, na wysokości 150 m npm. Miasto jest otoczone jest przez jeziora 
– Gałęźne, Kapliczne, Wierzysko. Dzięki walorom krajobrazowym jest popularnym cen-
trum turystycznym.

Realizowane i planowane działania:

 ■ Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej
 ■ Modernizacja miejskiego źródła ciepła 
 ■ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 ■ Termomodernizacja budynków komunalnych, KTBS i Spółdzielni Mieszkaniowej
 ■ Rewitalizacja zabytkowych obiektów parowozowni w Kościerzynie
 ■ Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 3 na potrzeby Kaszub-

skiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 ■ Termomodernizacja biblioteki miejskiej
 ■ Montaż kolektorów słonecznych na budynkach komunalnych
 ■ Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach komunalnych
 ■ Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej
 ■ Monitoring zużycia mediów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej
 ■ System zwolnień z podatków od nieruchomości dla budynków poddawanych termo-

modernizacji
 ■ Program ograniczenia niskiej emisji
 ■ Rozbudowa systemu sieci gazowej 
 ■ Szkolenie pracowników administracji w zakresie efektywności energetycznej w biurze
 ■ „Zielone zamówienia”
 ■ System edukacji lokalnej społeczności i kampanie edukacyjne 
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 ■ Dni Energii w Kościerzynie
 ■ Utworzenie miejskiego portalu energetycznego
 ■ Wytyczne w dokumentach planistycznych z dozwolonym jedynie budownictwie nisko-

energetycznym
 ■ Modernizacja oświetlenia publicznego
 ■ Modernizacja dróg publicznych
 ■ Budowa obwodnicy miasta
 ■ Rozbudowa ścieżek rowerowych
 ■ Wybór przewoźnika dla transportu publicznego posiadającego środki transportu eko-

logicznego

2000 2020

Rys. 1 Zmiany w bilansie nośników energii i paliw w sektorze budynków pomiędzy rokiem bazowym 
a rokiem 2020

 

    
Rys. 2 Sala widowiskowa im. L.Szopińkiego w Kościerzynie (źródło: UM Kościerzyna) 
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Miasto Ustka

Wielkość: 10,14 km2

Ludność: 16,5 tys.
Planowana redukcja emisji CO2: 20,3%

Charakterystyka miasta: Miasto położone nad morzem, o charakterze wczasowo- tury-
stycznym. Posiada status uzdrowiska.

Realizowane i planowane działania:

 ■ Rewitalizacja centrum Miasta
 ■ Termomodernizacja budynków mieszkalnych
 ■ Poprawa sprawności wytwarzania źródeł ciepła
 ■ Wzrost udziału ciepła sieciowego
 ■ Modernizacja oświetlenia ulicznego
 ■ Zakup energii elektrycznej od dostawców o dużym udziale OZE
 ■ Zmiana zachowań mieszkańców
 ■ Działania edukacyjne i promocyjne, w tym: Organizacja Gminnych Dni Energii
 ■ Monitoring zużycia energii

1999 2020

Rys. 3 Zmiany w bilansie nośników energii i paliw w sektorze budynków pomiędzy rokiem bazowym 
a rokiem 2020
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Rys. 4 Budynek przy ul. Kosynierów 22 przed i po rewitalizacji (foto: UM Ustka)

Miasto Gdynia

Wielkość: 135,14 km2

Ludność: 249 tys. 
Planowana redukcja emisji CO2:  20%

 
Charakterystyka miasta:  W Gdyni znajduje się drugi pod względem przeładunków port mor-
ski w Polsce. Miasto również głównym portem pasażerskim Trójmiasta. W Gdyni swoje sie-
dziby ma wiele zakładów produkcyjnych, w tym przemysłu spożywczego oraz firm budowla-
nych. 

Realizowane i planowane działania:

 ■ Kształtowanie prawa lokalnego preferującego podłączenia do m.s.c.
 ■ Modernizacja sieci ciepłowniczej
 ■ Zwiększenie liczby odbiorców ciepła podłączonych do m.s.c.
 ■ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 ■ Modernizacja oświetlenia ulicznego (oświetlenie LED-owe)
 ■ Rozwój transportu zbiorowego (autobusowego i trolejbusowego)
 ■ Restytucja pełnej obsługi przez SKM i rozbudowa kolei miejskiej PKM (Osowa-Karwiny-

-Kack-Centrum)
 ■ Wprowadzenie systemu car-sharing
 ■ Autobusy na CNG
 ■ Autobusy – norma Euro E-6
 ■ Zapewnienie lepszej płynności ruchu – system TRISTAR
 ■ Rozbudowa dróg rowerowych
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 ■ Wdrażanie OZE 
 ■ „Zielone zamówienia”
 ■ Gdyński Dzień Energii
 ■ Bałtycki Festiwal Nauki
 ■ Program CIVITAS II PLUS

Rys. 5 Autobus na CNG (foto: UM Gdynia) Rys. 6 Termomodernizacja budynków oświatowych 
(foto: UM Gdynia)

1999 2020

Rys. 7 Zmiany w bilansie nośników energii i paliw w sektorze budynków pomiędzy rokiem bazowym a rokiem 2020

Gmina Gniewino 

Wielkość: 176 km2

Ludność: 7 tys.
Planowana redukcja emisji CO2:  22%

Charakterystyka gminy: Gmina w niewielkiej odległości od wybrzeża Morza Bałtyckiego (ok. 
10 km od północnej granicy Gminy). Lasy oraz krajobrazy nad jeziorami Żarnowieckim, Sa-
lińskim, Dąbrze, Czarnym oraz Choczewskim przyciągają wielu turystów. Użytki rolne oraz 
użytki leśne i grunty zadrzewione stanowią łącznie ponad 83% ogólnej powierzchni gruntów w 
gminie. Gniewino jest gminą o wysokim stopniu aktywności gospodarczej. 
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Realizowane i planowane działania:

 ■ Termomodernizacja budynków mieszkalnych
 ■ Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach użyteczności pu-

blicznej
 ■ Wykorzystanie OZE: biomasa/kolektory słoneczne/ogniwa PV
 ■ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadolu, Słuszewie, Tadzinie i Salinie
 ■ Budowa ścieżek rowerowych „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”
 ■ „Zielone zamówienia publiczne”
 ■ Zmiana zachowań mieszkańców
 ■ Działania edukacyjne i promocyjne, w tym: Organizacja Gminnych Dni Energii
 ■ Monitoring zużycia energii

2001 2020

Rys. 8 Zmiany w bilansie nośników energii i paliw w sektorze budynków pomiędzy rokiem bazowym i rokiem 2020

 Rys. 9 Odnawialne źródła energii w Gminie Gniewino (źródło: UG Gniewino)
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5 Instrumenty finansowe

Kredyt termomodernizacyjno-remontowy (Bank Gospodarstwa Krajowego)

Bank Gospodarstwa Krajowego, w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyj-
nych w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej, przyznaje tzw. pre-
mię termomodernizacyjną w wysokości wynoszącej maksymalnie 16% kosztów poniesionych 
na realizację ww. przedsięwzięć. Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię 
jest przedstawienie audytu energetycznego. Ponadto, należy wykazać, że w wyniku realizacji 
inwestycji nastąpią konkretne, określone ustawowo oszczędności energii. 

Program „Efektywne wykorzystanie energii” 

Celem Programu, którym zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przed-
siębiorstwach w celu określenia możliwości oszczędności energii oraz przeprowadzenie dzia-
łań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Na realizację Programu 
w latach 2011-2016 zarezerwowano łączną kwotę 820 mln zł pochodzącą z opłat zastępczych 
i kar nałożonych na przedsiębiorstwa. Beneficjentem programu może być każde przedsię-
biorstwo, którego minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku wynosiła 20 GWh. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 70% 
kosztów kwalifikowanych będzie udzielane na audyty energetyczne i elektroenergetyczne, 
natomiast dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych 
będzie udzielane na przedsięwzięcia inwestycyjne rekomendowane w przeprowadzonym au-
dycie.

W ramach Programu „Efektywne wykorzystanie energii” wyznaczono również część na do-
płaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Planowana wysokość wsparcia w 
latach 2013-2018 wynosi 300 mln zł. Dotacje będą przeznaczone na częściową spłatę kapi-
tału kredytu bankowego i będą realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy 
o współpracy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednost-
kowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji. W przypad-
ku domów jednorodzinnych dotacja wyniesie od 30 tys. do 50 tys. zł, a w przypadku lokali 
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych od 11 tys. do 16 tys. zł, jeśli zapotrzebowanie 
budynku na energię cieplną wyniesie odpowiednio 40 kWh/m2/rok i 15 kWh/m2/rok.
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Program Odnawialne Źródła Energii i kogeneracja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył również ponad 
1.7 mld zł  na pożyczki na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii oraz obiekty wy-
sokosprawnej kogeneracji. Ponadto, osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać 
się o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Dopłata wynosi do 45% kapi-
tału kredytu. Koszt kwalifikowany nie może przekraczać 2 500 zł za 1 m2 kolektora. Na dopłaty 
w latach 2010-2015 przeznaczono kwotę 450 mln zł. 

JESSICA (Wspólne wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) 

JESSICA jest jedną ze wspólnych inicjatyw Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego oraz Rady Europejskiego Banku Rozwoju na rzecz realizacji polityki spójności w 
bardziej zrównoważony i efektywny sposób. JESSICA wspiera przedsięwzięcia w zrównowa-
żony rozwój i rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Województwo Pomor-
skie jest trzecim po Wielkopolsce i Województwie Zachodniopomorskim, gdzie JESSICA jest 
aktywna. 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG)

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomo-
cy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom 
członkowskim Unii Europejskiej (UE). Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG 
są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy 
państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W drugiej edycji funduszy norweskich 
(2009-2014) alokacja środków dla Polski wynosi 578,1 mln euro. Generalnie, wnioskodawca-
mi mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz or-
ganizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje 
międzyrządowe działające w Polsce. 
Program „Oszczędność energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” jest jednym z 17 
uzgodnionych działań. Beneficjenci mogą się ubiegać o dofinansowania w wysokości do 85% 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
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System Zielonych Inwestycji – GIS (Green Investment Scheme)

System Zielonych Inwestycji (GIS) jest pochodną mechanizmu handlu uprawnieniami do emi-
sji na bazie Protokołu z Kioto dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zobowią-
zania państw rozliczane są w tzw. jednostkach przyznanej emisji (Assigned Amount Units – 
AAU). Mechanizm finansowania opiera się na wykorzystaniu środków ze zbywania nadwyżek 
jednostek na przedsięwzięcia ograniczające emisję gazów cieplarnianych i ochronę klimatu. 

W Polsce programy priorytetowe obejmują: 

1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 
2. Biogazownie rolnicze 
3.  Elektrownie i elektrociepłownie na biomasę. 
4.  Budowę, rozbudowę I przebudowę sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł 

wytwórczych energetyki wiatrowej 
5.  Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Od 2013 roku wprowadzane są kolejne programy:

SOWA – modernizacja oświetlenia ulicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
GAZELA – niskoemisyjny transport miejski
GEKON – eko-innowacyjne technologie
KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Więcej informacji na stronie www.nfosigw.gov.pl
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