
 

   
 
 

 

Podsumowanie II spotkania interesariuszy 

do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC 

z dnia 18 października 2017 r. 

 
 
 

W dniu 18 października 2017 r. w Śląskim Związku Gmin i Powiatów odbyło się II spotkanie 
interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC. W spotkaniu 
wzięli udział członkowie Komisji Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku 
Gmin i Powiatów, w tym przedstawiciele miast województwa śląskiego: Katowice, Żory, 
Jaworzno, Rybnik, Czechowice-Dziedzice, Zabrze, Piekary Śląskie, Częstochowa i Bielsko-
Biała oraz przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa. 

 
Spotkanie było poświęcone rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej w miastach i gminach 
województwa śląskiego. Pan Daniel Wolny – Kierownik Referatu Zarządzania Energią 
w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice przedstawił aktualny stan 
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Katowice. Następnie rozpoczęły 
się warsztaty, które prowadziła Pani Beata Urych z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony 
Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa. Warsztaty dotyczyły analizy barier 
w kształtowaniu, realizacji i wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej przez władze lokalne, 
a także próba wskazania sposobu usuwania tych barier.  
 
Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej dyskusji: 
 
 Brak strategii energetycznej państwa. Pomimo że znane są filary unii energetycznej, która 

ma powstać do 2021 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, w strategii tej jest bardzo 
wiele niewiadomych, w takich kwestiach jak np. warunek emisji CO2 poniżej 550 g/kWh, 
czy kształt miksu energetycznego w Polsce po 2019 roku.  

 
 Brak spójności pomiędzy dokumentami strategicznymi, strategią rozwoju miasta czy 

gminy i wieloletnią prognozą finansową. Gminy nie dostrzegają w swojej strategii krótko 
i długoterminowej konieczności interdyscyplinarnego podejścia do opracowywanych 
dokumentów.  Brak odniesienia w strategiach niskoemisyjnych do zapisów wynikających 
z dokumentów związanych np. z ochroną krajobrazu, poprawą jakości życia mieszkańców 
czy rewitalizacją.  



  
 Brak określonej formuły opracowania PGN-ów – powstały dokumenty o dużym stopniu 

ogólności. Wynika to z braku wytycznych dla gmin co do kierunków działań służących 
rozwijaniu gospodarki niskoemisyjnej (m.in. brak NPRGN). 

 
 Znaczna liczba zadań ujętych w PGN-ach oraz ich złożony i problematyczny charakter 

wymaga: 
- zaangażowania interdyscyplinarnych zespołów roboczych, w które wchodzą 
przedstawiciele różnych wydziałów urzędu oraz jednostek podległych; 
- zapewnienie komunikacji wewnętrznej i współpracy między podległymi jednostkami 
na etapie planowania, realizacji zadania, a także na etapie monitorowania i weryfikacji 
osiągniętych rezultatów;   
- przyjęcie niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań; 
- grupowania zdań ujętych w strategiach; 
- określony jasno podział obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności w zespole 
realizującym zadanie; 
- wyznaczenia koordynatora i dobór zespołu realizującego zadanie według rodzaju 
projektu i jego specyfiki, w podziale na projekty twarde, czyli inwestycje oraz projekty 
miękkie, czyli wszelkie pozostałe działania. 

 
 W 2013 roku 44,4% ludności Polski (17,2 milionów ludzi) wydawało 10% swojego 

dochodu na potrzeby związane z energią i ogrzewaniem1. Oznacza to, że prawie połowie 
ludności Polski grozi ubóstwo energetyczne. Problem jest obecnie coraz szerzej 
dyskutowany zarówno w Unii Europejskiej jak i w kraju, choć nadal nie jest rozpoznana 
skala ubóstwa energetycznego w Polsce. Ważną korzyścią społeczną rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej powinno być jego ograniczenie. Jednym z najbardziej skutecznych 
sposobów rozwiązywania tego problemu jest zwiększanie efektywności wykorzystywania 
energii  i edukacja w zakresie prawidłowych sposobów zarządzania nią23. Z drugiej strony 
jednak istnieje uzasadnione zagrożenie, że wymiana źródła ciepła może spowodować 
wzrost rachunków za energię, prowadzący do zjawiska ubóstwa energetycznego. 
Kluczowym elementem wpływającym na ograniczenie tego zjawiska wydaje się 
odpowiedni dobór instrumentów interwencji publicznych. Przykładem źle dobranego 
instrumentu jest dodatek energetyczny (niska wartość ok.11-19 zł, żmudna procedura, 
nikła wiedza o jego istnieniu). 

 
 Osiągniecie celów i kierunków działań przyjętych w strategii niskoemisyjnej miasta 

wymaga akceptacji zainteresowanych stron i mieszkańców. Miasta już teraz dostrzegają 
potrzebę wzmocnienia partycypacji i zaangażowania interesariuszy poprzez różne formy 
włączenia i współpracy. W dyskusji przywołano przykłady działań prowadzonych przez 
śląskie samorządy lokalne przy wykorzystaniu różnych sposobów upowszechnienia 
i komunikacji, takich jak np. nagłośnione warsztaty i spotkania z udziałem osób 
zainteresowanych, mieszkańców, instytucji pozarządowych czy aktywistów.  

 
  W kampanii edukacyjno-promocyjnej w mieście Bielsko-Biała wykorzystywano takie 

narzędzia konsultacji i informowania, jak: akcja plakatowa, imprezy dla mieszkańców 
(Beskidzki Festiwal Dobrej Energii), konkursy miejskie dla uczniów oraz warsztaty 

                                                 
1 Owczarek D., Miazga A., Ubóstwo energetyczne w Polsce, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2015. 
2 Stępniak A., Tomaszewska A., Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna - analiza problemu i 
rekomendacje, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2013.  
3 Budowa gospodarki niskoemisyjnej, praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i Niemczech 



i konferencje dla nauczycieli w tematyce oszczędzania energii i OZE. W propagowanie 
działań niskoemisyjnych zaangażowano zarówno sławne osoby, sportowców,  pasjonatów, 
wolontariuszy, jak również  placówki oświatowe: szkoły, przedszkola i biblioteki.  

  Innymi przykładami dobrych praktyk są: budżet obywatelski i Dni Energii w mieście 
Katowice, doradztwo i wystawy związane z wymianą kotłów w mieście Piekary Śląskie, 
spotkania i wypracowanie wspólnego stanowiska z grupą społeczną Mysłowicki Alert 
Smogowy w mieście Mysłowice.  
 Natomiast zaproponowana przez Ministerstwo Energii forma promowania energetyki 
rozproszonej poprzez tworzenie tzw. klastrów energii wymaga rozwiązania zagadnień 
prawnych, technicznych i finansowych dotyczących funkcjonowania tego typu grup 
interesariuszy. 

 
 Z dniem 1 września br. weszła uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. Nadal jednak brakuje norm odnośnie sprzedaży paliw dla odbiorców 
indywidualnych, w tym zakazu sprzedaży flotokoncentratu i mułu osobom fizycznym. 
Uchwała nie zawiera żadnego postanowienia o sposobie jej kontroli i związanych z tym 
obowiązkach podmiotów objętych uchwałą.  


