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1. Wprowadzenie

Miasta i gminy odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej, opartej na wyko-
rzystaniu lokalnych, odnawialnych źródeł energii, efektywnym gospodarowaniu zasobami oraz promo-
waniu nowych wzorców konsumpcji. Ich zaangażowanie w proenergetyczne działania i inicjatywy 
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju kraju oraz poprawy zdrowia i warunków życia miesz-
kańców. Aby gminy mogły je z powodzeniem realizować, ważne jest umożliwienie im efektywnej 
współpracy i wymiany doświadczeń oraz dostępu do inspirujących dobrych praktyk.

Źródłem inspiracji dla polskich samorządów mogą być działania podejmowane przez norweskie gminy            
i współpracujące z nimi organizacje. Norwegowie cieszą się opinią światowego lidera w realizacji kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju i od wielu już lat wdrażają ambitne i często innowacyjne rozwiązania 
w obszarze wykorzystania OZE, zrównoważonego transportu, modernizacji energetycznej budynków 
czy rewitalizacji całych dzielnic miejskich z uwzględnieniem kryteriów społecznych i środowiskowych. 
Warto zaznajomić z ich działaniami polskie miasta i gminy, a także rozważyć przeniesienie wybranych 
pomysłów na polski grunt.

To właśnie było celem projektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla posza-
nowania energii i klimatu”, realizowanego wspólnie przez Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie 
Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Partnerzy 
projektu podjęli się stworzenia efektywnych ram i narzędzi współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi   
i norweskimi samorządami lokalnymi, a efekty ich działań zaprezentowano w niniejszym raporcie. 
Przedstawiono tu m.in. wyniki diagnozy aktualnej sytuacji polskich i norweskich samorządów w obsza-
rze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, funkcjonowanie Polsko-Norweskiej Platformy 
Współpracy oraz 10 projektów innowacyjnych realizowanych przez Bielsko-Białą, Bydgoszcz, Lublin, 
Milanówek, Pałecznicę, Płońsk, Raciechowice, Rumię, Sopot i Sztum przy współpracy z partnerami               
z Norwegii. Zapraszamy do lektury!
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2. O projekcie „Polsko-norweska platforma współpracy 
dla poszanowania energii i klimatu”

Projekt parasolowy „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”  
miał na celu nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami 
lokalnymi, polegającej zwłaszcza na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych prak-       
tyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Współpraca ta zaowocowała już            
10 polsko-norweskimi partnerstwami, wpierającymi realizację w Polsce najciekawszych pomysłów, 
zainspirowanych doświadczeniami norweskimi, a w przyszłości ma umożliwić podjęcie kolejnych 
wspólnych inicjatyw. Projekt parasolowy był realizowany w trzech etapach:

Faza I: diagnostyczna  najważniejsze działania:–
Utworzenie Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy, 
Sporządzenie diagnozy sytuacji polskich i norweskich JST w zakresie efektywności energetycznej              
i wykorzystania OZE,
Sporządzenie katalogu polskich i norweskich dobrych praktyk w zakresie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE,
Organizacja 1. spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń oraz 1. konferencji bilateralnej w Krakowie.

Faza II: otwarty konkur najważniejsze działania:s – 
Organizacja konkursu na pomysły na proenergetyczne innowacje przygotowane przez polskie 
gminy i zainspirowane doświadczeniami norweskimi,
Ocena wniosków i wybór 10 projektów, które otrzymały wsparcie w postaci mikrograntów na 
przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do ich wdrożenia, 
Organizacja 2. spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń, podczas którego ogłoszono wyniki 
konkursu,
Organizacja podróży studyjnej do Norwegii dla przedstawicieli zwycięskich samorządów.

Faza I: diagnostyczna               
(styczeń – kwiecień 2016 r.)

Analiza aktualnej sytuacji 
polskich i norweskich JST           
w obszarze efektywności 
energetycznej i wykorzy-    

stania OZE oraz utworzenie 
Polsko-Norweskiej           

Platformy Współpracy.

Faza II: konkursowa                
(maj – wrzesień 2016 r.)

Konkurs na najlepsze           
pomysły na innowacje                        

z zakresu EE i wykorzystania 
OZE, przygotowane przez  

polskie gminy i zainspirowane 
doświadczeniami            

norweskimi.

Faza III: wdrożeniowa 
(październik 2016 r. –           

kwiecień 2017 r.)

Realizacja 10 zwycięskich 
pomysłów przy wsparciu 
projektu i we współpracy                       
z partnerami norweskimi.
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Faza III: realizacja mikrograntów  najważniejsze działania:–
Nawiązanie współpracy bilateralnej pomiędzy zwycięzcami konkursu a norweskimi gminami                 
i organizacjami, które mają doświadczenie w realizacji podobnych do zaplanowanych przez nich 
działań,
Wdrożenie 10 zwycięskich mikroprojektów,
Organizacja 3. spotkania GWD i konferencji końcowej w Warszawie.

Rezultaty projektu:
Choć realizacja projektu trwała niecałe 1,5 roku, w jej efekcie udało się osiągnąć znaczące rezultaty, 
które mogą stanowić podstawę do dalszego rozwoju polsko-norweskiej współpracy, angażującej 
miasta i gminy w kolejne proenergetyczne inicjatywy. Oto najważniejsze z nich:

utworzenie stałej Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy, stanowiącej przestrzeń do dialogu  
i wymiany doświadczeń;
dokładne przeanalizowanie aktualnej sytuacji polskich i norweskich JST w obszarze efektyw-
ności energetycznej i wykorzystania OZE, umożliwiające odpowiedź na pytanie o ich najważ-
niejsze potrzeby, plany na przyszłość i możliwości współpracy;
identyfikacja najciekawszych polskich i norweskich dobrych praktyk w obszarze modernizacji 
energetycznej budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE, zrówno-
ważonego transportu, wspierania energetyki obywatelskiej i edukacji energetycznej miesz-
kańców, które mogą stanowić źródło inspiracji dla innych miast i gmin;
przygotowanie do wdrożenia 10 proenergetycznych projektów zainspirowanych doświad-
czeniami norweskimi, które zwyciężyły w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje, 
ogłoszonym w ramach projektu parasolowego;
zawiązanie 10 polsko-norweskich partnerstw, współpracujących przy realizacji ww. projektów;
organizacja cyklu interesujących wydarzeń, które dały okazję do dyskusji na temat sytuacji 
energetycznej polskich samorządów i możliwości jej poprawy, także przy wykorzystaniu 
doświadczeń norweskich.
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3. Diagnoza sytuacji polskich i norweskich JST w obszarze 
efektywności energetycznej i wykorzystania OZE

Jednym z najważniejszych działań zrealizowanych w ramach 
projektu „Polsko-norweska platforma współpracy...” było spo-
rządzenie dokładnej i szczegółowej diagnozy sytuacji polskich                 
i norweskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE. Pozwala ona odpowie-
dzieć na pytania:

jaki jest poziom świadomości energetycznej polskich i nor-
weskich gmin?
jak obecnie wygląda gospodarowanie energią na poziomie 
lokalnym w Polsce i Norwegii?
jakie bariery i wyzwania napotykają miasta i gminy dążące 
do realizacji swoich celów energetycznych?
jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wspierają je w tych 
wysiłkach? 
jakiego wsparcia ze strony państwa, instytucji finansujących, organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów potrzebują gminy, aby efektywniej zarządzać energią i wykorzystywać jej bardziej 
ekologiczne źródła?

Polska diagnoza została sporządzona z wykorzystaniem wyników prac samorządowej Grupy Wymia-
ny Doświadczeń, wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich samorządów  
oraz analizy dostępnych materiałów tematycznych. Została ona uzupełniona o diagnozę norweską,               
a porównanie wniosków z obu analiz umożliwia określenie potencjału współpracy i wymiany doświad-
czeń pomiędzy gminami z obu krajów, jak również rozważenie, które norweskie praktyki i rozwiązania 
można by zastosować w polskich warunkach.

Pełne wersje obu raportów diagnostycznych można pobrać na stronie:
www.razemdlaklimatu.eu/pl/diagnoza-sytuacji-polskich-i-norweskich-jst, natomiast najciekawsze 
wnioski z nich przedstawiono w kolejnych rozdziałach.

a. Sytuacja polskich gmin

Poniżej podsumowano najważniejsze fakty dotyczące zarządzania energią              
w polskich gminach i podejmowanych przez nie działań na rzecz poszanowa-
nia energii i ochrony klimatu. Przedstawiono też uwarunkowania prawne, 
ekonomiczne i społeczne, wpływające na sytuację energetyczną samorządów 
lokalnych oraz perspektywy jej rozwoju. 

Rys. 1. Raporty diagnostyczne 
nt. sytuacji polskich  

i norweskich JST
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Ramy prawne, ekonomiczne i społeczne
Na sytuację energetyczną polskich samorządów duży wpływ ma polityka klimatyczno-energe-
tyczna realizowana na poziomie UE i poziomie krajowym. Przyjęte przez UE i jej poszczególne 
państwa członkowskie długoterminowe cele przekładają się na bardziej szczegółowe strategie  
i regulacje, a te na konkretne zadania dla samorządów lokalnych.
W chwili obecnej ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE wyznacza tzw. pakiet „3x20%”, 
który został przyjęty 9 marca 2007 roku i zawiera jednostronne zobowiązanie UE do osiągnięcia 
do 2020 roku: redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do wielkości z 1990 r.), 
redukcji zużycia energii o 20% oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilan-
sie energetycznym do 20%.
Równolegle z podejmowaniem wysiłków na rzecz realizacji celów „3x20%”, UE rozpoczęła 
prace nad kolejnym pakietem klimatyczno-energetycznym, zwanym pakietem „2030”, który 
ma przyczynić się do realizacji jeszcze ambitniejszych celów wyznaczonych dla 2030. Są to: 
redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% (w stosunku do wielkości z 1990 r.), redukcja zu-
życia energii o 27% oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie ener-
getycznym do 27%.
Na poziomie kraju głównym dokumentem strategicznym określającym wizję jego zrównowa-
żonego rozwoju jest Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., natomiast najważniejsze zadania 
gmin w obszarze energii definiuje Prawo Energetyczne. Należą do nich m.in. planowanie i orga-
nizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planowanie i finansowanie 
oświetlenia miejsc i dróg publicznych oraz realizacja działań mających na celu racjonalizację 
zużycia energii na terenie gminy.
Wiele unijnych dyrektyw oraz dokumentów krajowych podkreśla wzorcową rolę, jaką sektor 
publiczny, w tym samorządy lokalne, powinien pełnić w obszarze oszczędzania energii i zarzą-
dzania nią, dając dobry przykład mieszkańcom i podmiotom prywatnym.
Samorządy lokalne mają także kluczowe znaczenie dla osiągnięcia unijnych i krajowych celów 
energetycznych, co wiąże się z ich poczwórną rolą w obszarze energii: konsumenta energii, 
producenta energii, lokalnego regulatora i inwestora oraz motywatora. Świadome tego faktu, 
miasta i gminy z całej Europy zawiązały inicjatywę pn. Porozumienie Burmistrzów, dobrowolnie 
zobowiązując się do zmniejszenia emisji CO2 na swoim terenie, aktywizacji mieszkańców oraz 
podjęcia współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze poszanowania energii i ochrony kli-
matu. Do dziś do Porozumienia przystąpiło ponad 50 samorządów lokalnych z Polski.
Realizacja wszystkich niezbędnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej               
i wykorzystania OZE wymaga zaangażowania środków zewnętrznych. Budżety gmin są 
ograniczone a poziom wydatków wynikających z powierzonych im zadań coraz wyższy, dlatego 
realizacja wielu inwestycji jest uzależniona od możliwości uzyskania wsparcia finansowego.              
W chwili obecnej istnieje relatywnie dużo źródeł finansowania proenergetycznych działań 
(programy unijne, programy krajowe, środki NFOŚiGW, środki WFOŚiGW, alternatywne mecha-
nizmy finansowania...), ale duża jest także konkurencja w ubieganiu się o dostępne środki.
Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome energetycznie i w coraz większym stopniu 
oczekuje od samorządów lokalnych zajęcia się tematem ograniczenia zużycia energii i emisji 
zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim niskich emisji pogarszających jakość powietrza                  
w wielu polskich miastach. Z drugiej strony mieszkańcy rzadko angażują się aktywnie w reali-
zowane na szczeblu lokalnym proenergetyczne inicjatywy.

Aktualna sytuacja
W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie tematem efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE w polskich gminach. Coraz więcej z nich podejmuje działania 
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ZE zmierzające do uporządkowania lokalnej gospodarki energetycznej, dostrzegając w tym nie 
tylko możliwość poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców, ale i osiągnięcia 
realnych oszczędności finansowych.
Nadal niewiele polskich gmin posiada dedykowane stanowiska lub jednostki ds. zarządzania 
energią. Najczęściej realizacją projektów w obszarze energii zajmują się pracownicy innych dzia-
łów (ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, infrastruktury itd.), którym często brakuje 
czasu i doświadczenia, by efektywnie i kompleksowo zająć się tym tematem. Większość gmin 
nie prowadzi również regularnego i uporządkowanego monitoringu zużycia energii w swoich 
budynkach i obiektach, nie ma więc pełnego obrazu swojej sytuacji wyjściowej. Te dwa braki              
w znaczący sposób utrudniają efektywne zarządzanie energią na poziomie lokalnym.
Coraz więcej gmin decyduje się na opracowanie kompleksowych planów i strategii energe-
tycznych, wyznaczających kierunki działania na najbliższe lata. Oprócz obowiązkowych Założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (a także w razie koniecz-
ności  samych planów), opracowują także Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i Plany –
działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Jedne i drugie bazują na metodologii opraco-
wanej przez Wspólne Centrum Badawcze KE na potrzeby Porozumienia Burmistrzów i mają 
pomóc gminom w realizacji wizji zrównoważonego rozwoju energetycznego poprzez zapla-
nowanie i wykonanie szeregu działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii na ich 
obszarze oraz wzrostu wykorzystania OZE. 
Wśród najczęściej realizowanych na szczeblu lokalnym proenergetycznych działań znajdują się: 
termomodernizacja budynków komunalnych, instalacja OZE i modernizacja oświetlenia ulicz-
nego. Poddawane termomodernizacji są przede wszystkim placówki edukacyjne i ratusze          –
z uwagi na duży potencjał oszczędności energii oraz efekt edukacyjno-demonstracyjny. Jeśli 
chodzi o odnawialne źródła energii, to samorządy inwestują przede wszystkim w kolektory sło-
neczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła. Ponadto wiele samorządów podejmuje starania, 
by zaktywizować mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Prowadzą one np. różnego rodzaju 
kampanie edukacyjne czy programy dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na nowe, bardziej ekologiczne (w tym OZE).

Aktualne obszary zaangażowania JST
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sparcie instalacji                                                       

w
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w
 sektorze pryw

atnym
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ieszkańców

Rozbudow
a/m

odernizacja
sieci ciepłow

niczej

Zrów
now

ażony transport

Term
om

odernizacja                                       
budynków

M
odernizacja ośw

ietlenia

W
ykorzystanie OZE

Inne

Wykres 1. Aktualne obszary zaangażowania JST
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Wiele spośród ww. działań jest realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, po które 
samorządy sięgają chętnie i umiejętnie. Najczęściej korzystają z dotacji z wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz regionalnych programów opera-
cyjnych, co pokazuje, że programy i mechanizmy wsparcia wdrażane na poziomie regionalnym 
są najlepiej dopasowane do ich potrzeb. Dużo działań jest również realizowanych przy wsparciu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Stosunkowo 
niewielkie jest nadal wykorzystanie tzw. alternatywnych mechanizmów finansowania, jak np. 
formuła ESCO czy fundusze odnawialne.
Skuteczna realizacja lokalnych celów klimatyczno-energetycznych, zwłaszcza tych przyjętych 
w planach SEAP i PGN, wymaga włączenia w proenergetyczne działania mieszkańców i kluczo-
wych interesariuszy. Większość gmin, które podejmują działania w zakresie klimatu i energii, 
zdaje sobie z tego sprawę, choć ich wysiłki na rzecz mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego 
często można uznać za niewystarczające. Najczęściej komunikacja z mieszkańcami i lokalnymi 
interesariuszami ma charakter jednostronny i polega na przekazywaniu informacji przez gminę, 
prowadzeniu działań edukacyjnych itd. Ciągle niewiele gmin potrafi jednak zaangażować 
mieszkańców w aktywny dialog i włączyć we wspólne działania.
Samorządy zainteresowane wymianą doświadczeń, nawiązaniem współpracy oraz realizacją 
ambitnych projektów proenergetycznych wspólnie z innymi gminami i organizacjami, mają 
możliwość zaangażowania się w różnego rodzaju inicjatywy i sieci współpracy, istniejące 
zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Bariery i wyzwania
Bariery i wyzwania, jakie napotykają na swojej drodze miasta i gminy dążące do zrównoważonego 
rozwoju, można podzielić na bariery prawne, ekonomiczne i społeczne oraz słabe strony samej 
administracji lokalnej. Do najważniejszych należą: częste i nierzadko niekorzystne dla JST zmiany         
w prawie, niejasność lub brak wielu kluczowych uregulowań, ograniczony dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji, skomplikowane procedury uzyskania i rozliczania dofinansowania, 

Wykres 2. Najczęściej wykorzystywane zewnętrzne źródła finansowania (* procent ankietowanych gmin, 
które korzystają z danego źródła finansowania)

Najczęściej wykorzystywane zewnętrzne źródła finansowania

Fundusze unijne
(HORYZON

T 2020; 
IN

TERREGI)

Fundusze                                                                                                                       
pozaunijne
(EOG, szw

ajcarskie)

N
FOŚiGW

RPO

W
FOŚiGW

Środki pryw
atne
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ZE brak aktywnego zaangażowania lokalnych społeczności oraz ich niechęć do realizacji niektórych 
inwestycji. Poniżej wyszczególniono wszystkie istotne wyzwania wskazane przez uczestników 
badania ankietowego i spotkań GWD.

Bariery 
prawne

Bariery 
ekonomiczne

Bariery 
społeczne

Słabości 
JST

ź częste i nierzadko 
niekorzystne dla 
inwestowania w EE              
i OZE zmiany                      
w prawie

ź niejasność 
niektórych 
przepisów

ź brak uregulowań 
prawnych 
niektórych kwestii 
mających istotne 
znaczenie dla 
skutecznego 
zarządzania 
energią na 
poziomie lokalnym 
(np. dostęp do 
danych, własność 
oświetlenia 
publicznego, 
stosowanie 
formuły ESCO)

ź brak środków 
finansowych na 
realizację 
wszystkich 
zaplanowanych 
działań

ź duża konkurencja                
w ubieganiu się                    
o środki 
zewnętrzne

ź źle skonstruowane 
programy 
pomocowe

ź skomplikowane 
procedury 
uzyskania 
dofinansowania na 
proekologiczne 
działania w ramach 
niektórych 
programów

ź niewielka liczba 
doświadczonych 
firm świadczących 
usługi ESCO

ź długie okresy 
zwrotu z inwestycji 
i brak widoczności 
oszczędności                    
w budżecie

ź niejasne                          
i niekorzystne 
zasady rozliczeń 
nadwyżki energii

ź niedostateczne 
wsparcie instalacji 
prosumenckich i 
termomodernizacji 
w sektorze 
gospodarstw 
domowych

ź powierzchowna 
świadomość 
energetyczna 
mieszkańców,           
w tym relatywnie 
słaba znajomość 
lokalnej sytuacji 

ź opór lokalnej 
społeczności przed 
realizacją 
niektórych 
inwestycji

ź powszechne 
występowanie 
podejścia „nie na 
moim podwórku”

ź niechęć do 
aktywnego 
angażowania się           
we wspólne 
proekologiczne 
przedsięwzięcia

ź ograniczony 
dostęp do danych 
nt. zużycia energii                
na terenie gminy

ź niskie wsparcie ze 
strony szczebla 
krajowego                          
i regionalnego

ź nierównowaga sił                            
w relacjach z 
przedsiębiorstwami 
energetycznymi  

ź ograniczony 
wpływ gminy na 
sektor prywatny                                 

ź brak energetyków 
miejskich                        
w większości 
polskich gmin

ź brak wiedzy na 
temat aktualnej 
sytuacji 
energetycznej 
gminy

ź brak 
kompleksowych                 
i wieloletnich 
strategii 
energetycznych

ź brak innych 
ważnych 
dokumentów 
strategicznych

ź słaba komunikacja 
między różnymi 
wydziałami 
lokalnej 
administracji

ź silna struktura 
hierarchiczna

ź długie                                 
i skomplikowane 
procedury 
wewnętrzne

ź duży wpływ zmian 
na najwyższym 
szczeblu 
politycznym na 
realizowaną przez 
gminę politykę 
energetyczną

ź nieefektywna 
komunikacja                       
i współpraca                      
z mieszkańcami

Tabela 1. Najważniejsze bariery i wyzwania napotykane przez polskie gminy na drodze do zrównoważonego 
rozwoju energetycznego

– 12 – 



Z drugiej strony istnieją również czynniki, które wspierają gminy w ich staraniach na rzecz bardziej 
efektywnego wykorzystania energii, jak np. polityka i wsparcie UE dla inicjatyw proenergetycznych 
i proklimatycznych, rozwój technologii EE i wykorzystania OZE, rozwój technologii ICT czy pewne 
naturalne trendy występujące w społeczeństwie ( jak wymiana starego sprzętu AGD czy starych 
samochodów na nowe i bardziej ekologiczne). Gminy mają też wiele silnych stron ułatwiających 
skuteczną realizację działań: coraz większą świadomość energetyczną władz i pracowników 
administracji, duży kapitał ludzki, duży potencjał efektywności energetycznej i skuteczne narzędzia 
oddziaływania na lokalną sytuację.

Potrzeby
Pokonanie przez polskie gminy ww. barier i słabości oraz wykorzystanie istniejącego potencjału 
poprawy efektywności energetycznej i produkcji energii z OZE wymaga zaangażowania także 
innych instytucji, w tym przede wszystkim państwa, instytucji finansujących, organizacji pozarzą-
dowych i sektora badawczo-rozwojowego. Poniższe zestawienie pokazuje, jakiego wsparcia z ich 
strony miasta i gminy potrzebują, aby skuteczniej realizować lokalne cele energetyczne. Zostało 
ono sporządzone na podstawie wyników badania ankietowego i prac GWD. 

Najważniejsze oczekiwania polskich JST w stosunku do państwa obejmują....
...zapewnienie stabilnego, spójnego i przejrzystego prawodawstwa;
...wprowadzenie regulacji skuteczniej wspierających EE i wykorzystanie OZE, w tym regulacji 
promujących energetykę prosumencką, wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finan-
sowania ( jak formuła ESCO) i tworzenie spółdzielni energetycznych;
...uregulowanie kwestii dotyczących własności i odpowiedzialności za modernizację oświetle-
nia ulicznego oraz dostępu do danych potrzebnych do skutecznego planowania energetyczne-
go i zarządzania energią na poziomie gminy;
...określenie norm jakości dla węgla i innych paliw stałych wprowadzanych do obiegu handlo-
wego dla odbiorców indywidualnych;
...usprawnienie prawa zamówień publicznych, aby umożliwiało dokonywanie bardziej zrów-
noważonych zamówień, na równi uwzględniających kryteria ekonomiczne, środowiskowe                
i społeczne;
...uznanie samorządów lokalnych za partnerów w tworzeniu i wdrażaniu krajowej polityki ener-
getycznej;
... prowadzenie szerszych konsultacji społecznych podczas wprowadzania nowych regulacji.

Najważniejsze oczekiwania polskich JST w stosunku do instytucji finansujących obejmują....
...zapewnienie większych środków na działania w obszarze efektywności energetycznej i wy-
korzystania OZE, w tym poprzez wprowadzenie nowych, dobrze zaprojektowanych progra-
mów dotacyjnych, niskooprocentowanych kredytów czy umarzalnych pożyczek; 
...tworzenie harmonogramów konkursów na cały okres finansowania, z zapewnieniem czytel-
nych kryteriów wyboru i bez wprowadzania zmian warunków udziału w czasie trwania naboru;
...uproszczenie i skrócenie procedur związanych z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania 
oraz rozliczaniem dotacji;
...lepsze dopasowanie realizowanych programów wsparcia do faktycznych potrzeb i możliwości 
JST, a także zapewnienie ich większej spójności z obowiązującym prawodawstwem; 
...organizację szkoleń dotyczących wprowadzanych programów wsparcia, a także prawidło-
wego przygotowania wniosków oraz wdrażania i rozliczania projektów;
...wprowadzenie jasno sformułowanych i nieskomplikowanych programów wsparcia skiero-
wanych do indywidualnych gospodarstw domowych.
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ZE Najważniejsze oczekiwania polskich JST w stosunku do organizacji pozarządowych obejmują....
...prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do mieszkańców oraz do 
pracowników lokalnej administracji;
...prowadzenie doradztwa technicznego w obszarze efektywności energetycznej i wykorzy-
stania OZE;
...udzielanie wsparcia podczas opracowania i wdrażania lokalnych strategii energetycznych, 
realizacji konkretnych projektów, aktywizacji mieszkańców i lokalnych interesariuszy itd.;
...angażowanie JST we wspólne proenergetyczne projekty, które m.in. umożliwiają włączenie 
się w działania mniejszym samorządom, nie mającym dostatecznych zasobów kadrowych, aby 
realizować je samodzielnie;
...tworzenie platform współpracy i wymiany doświadczeń, skupiających samorządy lokalne i ich 
kluczowych partnerów;
...rozpowszechnianie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań;
...prowadzenie działań lobbingowych na rzecz wprowadzenia pożądanych zmian w obowiązu-
jącym prawie.

Perspektywy na przyszłość
Można założyć, iż zainteresowanie JST tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, 
jak również ich zaangażowanie w projekty i inicjatywy z tego zakresu, będzie w kolejnych latach 
wzrastać. Wynika to z kilku czynników, obejmujących rosnącą świadomość energetyczną społe-
czeństwa (w tym władz lokalnych), stałą obecność tematu zrównoważonej energii w europejskiej 
debacie publicznej, zaangażowanie UE w realizację ambitnych celów klimatyczno-energetycznych 
oraz coraz większą dostępność i malejące koszty wielu proenergetycznych technologii i rozwiązań. 
Nie bez znaczenia jest również konieczność rozwiązania coraz bardziej palącego problemu niskiej 
emisji, znacznie pogarszającej jakość życia w wielu europejskich miastach, a także konieczność 
redukcji gminnych kosztów bieżących, których istotny składnik stanowią koszty zużycia paliw                   
i energii (a te według aktualnych prognoz będą wzrastać). 

Obszary zainteresowania JST

Angażow
anie 

interesariuszy

M
echanizm

y 
finansow

ania 
inw

estycji

Zrów
now

ażony 
transport

W
ykorzystanie 

OZE

Efektyw
ne 

energetycznie
ośw

ietlenie

Efektyw
ne 

energetycznie
budynki

N
arzędzia                     

i m
etody 

zarządzania 

N
arzędzia 

m
otyw

ow
ania 

m
ieszkańców

 
do oszczędzania 
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Wykres 3. Aktualne obszary zainteresowania JST (na podstawie badania ankietowego)
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Wśród działań, które samorządy planują do realizacji w pierwszej kolejności znajdują się przede 
wszystkim te, na które najłatwiej pozyskać dofinansowanie lub które są najbardziej pożądane           
z punktu widzenia realizacji celów społecznych (poprawa komfortu i warunków zdrowotnych 
mieszkańców), a więc termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia ulicznego i inwes-
towanie w OZE. Coraz więcej gmin rozpoczyna również lub rozważa realizację programów dopłat do 
wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych. Na wykresie 
nr. 3 zestawiono listę obszarów tematycznych, w których gminy uczestniczące w badaniu ankie-
towym planują podjąć działania w najbliższej przyszłości.

W dłuższej perspektywie polskie samorządy chcące podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju 
energetycznego będą musiały się zmierzyć także z innymi istotnymi wyzwaniami, do których 
należą np. zmniejszenie dostępności dotacji bezzwrotnych po 2020 roku, ograniczony udział emisji  
z sektora komunalnego w całkowitej wielkości emisji z obszaru gminy (a co za tym idzie ograni-
czona możliwość zmniejszenia tej emisji przy koncentrowaniu się wyłącznie na działaniach w tym 
sektorze) czy konieczność zajęcia się problemem adaptacji do zmian klimatu. Sprostanie tym 
wyzwaniom będzie wymagało nie tylko ich aktywnego zaangażowania, ale i wsparcia ze strony 
innych instytucji oraz umożliwienia im udziału w  dialogu i wymianie know-how, sprawdzonych 
technologii i dobrych praktyk z innymi miastami i gminami.

b. Sytuacja norweskich gmin

Poniżej podsumowano najważniejsze fakty dotyczące zarządzania energią 
w norweskich gminach i podejmowanych przez nie działań na rzecz posza-
nowania energii i ochrony klimatu. Przedstawiono też uwarunkowania 
prawne, ekonomiczne i społeczne wpływające na sytuację energetyczną 
samorządów lokalnych oraz perspektywy jej rozwoju. 

Ramy prawne, ekonomiczne i społeczne
Choć Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, to ściśle z nią współpracuje, także w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu. W pełni uczestniczy w wewnętrznym rynku energii, zarówno jako 
eksporter energii, jak i partner w obszarze rozwoju energetyki odnawialnej, a także wspólnie            
z państwami członkowskimi dąży do min. 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.
Duża część energii wytwarzanej i wykorzystywanej na terenie Norwegii pochodzi ze źródeł 
odnawialnych, w tym przede wszystkim z energii wody i wiatru. Realizowanym na szczeblu 
krajowym celem jest osiągnięcie 67,5% udziału energii odnawialnej w krajowym miksie 
energetycznym.
Na szczeblu krajowym wprowadzanych jest wiele rozwiązań motywujących (także finansowo)    
do bardziej ekologicznych decyzji oraz do poszukiwania nowych, przyjaznych klimatowi tech-
nologii i rozwiązań. Należą do nich np. podatek węglowy, ulgi podatkowe przy zakupie pojaz-
dów elektrycznych czy krajowe programy wspierające i finansujące innowacyjne projekty, jak 
np. „Miasta przyszłości” czy „FutureBuilt”.
Główną instytucją krajową wspierającą i finansującą projekty proenergetyczne realizowane 
przez różne podmioty, w tym samorządy lokalne, jest Enova SF, założona w 2001 roku i podle-
gająca Ministerstwu Ropy Naftowej i Energii. Środki, którymi dysponuje, pochodzą z dodatko-
wej opłaty dopisywanej do rachunków za energię i są przeznaczane na finansowanie projektów 
realizowanych w obszarach, gdzie można udokumentować największe efekty w postaci 
zaoszczędzonej energii lub wygenerowanej czystej energii.  
Kwestie związane z energią i środowiskiem zajmują ważne miejsce w norweskiej debacie 
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ZE publicznej już od ponad trzydziestu lat, dlatego też poziom świadomości energetycznej spo-
łeczeństwa jest dość wysoki. Powiązane tematy są szczegółowo omawiane na wszystkich 
szczeblach edukacji, a ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o energii pełnią organizacje 
pozarządowe i media.

Aktualna sytuacja
Norweskie gminy mają dostęp do taniej jak na standardy europejskiej energii, umożliwiającej 
zaspokojenie wszystkich ich potrzeb. Wiele z nich jest także producentami energii lub korzysta            
z wpływów podatkowych związanych z jej produkcją w lokalnych elektrowniach wodnych. 
Niezależnie od tego koszty zużycia energii stanowią istotny składnik kosztów bieżących gmin. 
Choć w większości jest to energia ekologiczna (prawie cała energia elektryczna i ciepło sieciowe 
pochodzą ze źródeł odnawialnych), gminy dążą do ograniczenia jej zużycia, aby ograniczyć 
koszty i umożliwić zagospodarowanie istniejących zasobów w innym celu.

Większość gmin opracowała i wdraża lokalne Plany działań w obszarze ochrony klimatu i po-
szanowania energii, które są w Norwegii obowiązkowe. Stanowią one dokumentację pewne-
go publicznego procesu, zmierzającego do zmniejszenia presji na środowisko i angażującego 
wszystkich kluczowych interesariuszy. Plany obejmują zarówno działania w obszarach w ca-
łości leżących w kompetencji władz lokalnych (poprawa efektywności energetycznej w budyn-
kach komunalnych, wprowadzenie niskoemisyjnego transportu publicznego, zielone zamó-
wienia publiczne), jak i działania mające skłaniać mieszkańców do bardziej ekologicznych 
zachowań (lokalne regulacje, wspieranie ruchu pieszego i rowerowego, działania informa-
cyjno-edukacyjne).

Wykres 4. Zużycie różnych nośników 
energii w norweskich budynkach 
komunalnych                                            
(dane ze Statistics Norway)

Rys. 2. Status opracowania przez norweskie 
gminy Planów działań w obszarze ochrony 
klimatu i poszanowania energii (źródło: Enova)

Przyjęte plany działań w obszarze ochrony klimatu 
i poszanowania energii412

Plany w opracowaniu16

Brak planu lub brak danych o jego statusie3
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Zużycie energii w budynkach komunalnych, 2015

Ogrzewanie 
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80%
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ZEPodczas opracowania planów gminy mają możliwość korzystania z wielu baz danych, w tym 
bazy Statistics Norway, lokalnych analiz energetycznych opracowywanych przez operatorów 
sieci czy strony internetowej SOE Norway. Oprócz tego KS opracował dla nich specjalne narzę-
dzie planistyczne KOMPLETT. Narzędzie to jest dostępne on-line, bazuje na liście kontrolnej           
i zapewnia (a także dokumentuje), że opracowywane plany działań są zgodne z wymogami 
krajowymi.
W proces opracowania lokalnych planów działań często zaangażowane są organizacje poza-
rządowe. Biorą one udział w obowiązkowych konsultacjach społecznych poprzedzających for-
malne przyjęcie planów, a także działają na szczeblu krajowym, np. organizując kampanie 
informacyjne lub lobbując na rzecz władz lokalnych i regionalnych. Największą organizacją 
wspierającą gminy w realizacji zadań, w tym w poprawie efektywności energetycznej i wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii, jest Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych 
(KS). 
Poniżej przedstawiono zestawienie działań najczęściej pojawiających się w lokalnych planach. 
Jak można zaobserwować, norweskie gminy najchętniej podejmują działania związane z ogra-
niczeniem zużycia energii we własnych budynkach. Ponadto chętnie podejmują działania w sfe-
rze edukacji, transportu i zagospodarowania przestrzennego.
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Ograniczenie zużycia energii 
w budynkach komunalnych

Podnoszenie świadomości społecznej

Inne środki w ramach gminnej 
administracji, np. zielone zamówienia 

publiczne i certyfikacja ekologiczna

Transport

Zagospodarowanie przestrzenne

Gospodarka odpadami

Wytwarzanie energii

Rolnictwo

Ograniczenie zużycia energii                      
w budynkach innych niż komunalne

Adaptacja do zmian klimatu

Pozostałe środki

Środki nieznane

Okręgi, 12 respondentów

Gminy, 239 respondentów

Procent respondentów

Wykres 5. Sektory uwzględnione w lokalnych planach działań (źródło: Vista Analyse)
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ZE Planowanie przestrzenne stanowi dla norweskich gmin ważne narzędzie realizacji lokalnych 
celów klimatyczno-energetycznych. Planując lokalizację nowych osiedli mieszkalnych, szkół, 
żłobków, przedszkoli, miejsc pracy i lokali usługowych, bierze się pod uwagę możliwość poru-
szania się między tymi miejscami pieszo, na rowerze lub przy użyciu środków transportu pub-
licznego. Poza tym wiele lokalnych planów działań zawiera takie inicjatywy jak wprowadzenie 
roweru miejskiego, programy wspólnych przejazdów czy promowanie nisko- i zeroemisyjnych 
pojazdów. Zwraca się także uwagę, aby zapewnić korzystną orientację nowych budynków 
wobec stron świata oraz ich właściwą wzajemną lokalizację.
Głównym i dominującym źródłem finansowania działań i projektów realizowanych przez gmi-
ny, w tym w obszarze poszanowania energii i ochrony klimatu, są środki własne. Nawet w przy-
padku ambitnych projektów zewnętrzne finansowanie zwykle stanowi znacznie mniej niż 10% 
całkowitych kosztów inwestycji.
W większych gminach często powoływani są tzw. energetycy miejscy, specjaliści ds. energii czy 
inni pracownicy odpowiedzialni wyłącznie za planowanie i wdrażanie proenergetycznych           
i proklimatycznych działań. W mniejszych gminach zadania te są realizowane przez pracow-
ników zajmujących się ogólnie procesami planistycznymi czy ochroną środowiska. Często ma 
miejsce również współpraca pomiędzy gminami korzystającymi z usług wspólnych ekspertów, 
a także angażowanie w proces planowania zewnętrznych konsultantów.
Wiele norweskich gmin szeroko angażuje się w międzynarodową współpracę, w tym z innymi 
samorządami lokalnymi, np. w ramach sieci ICLEI (Samorządy na rzecz zrównoważonego roz-
woju) czy inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Zwłaszcza Oslo 
bierze udział w wielu międzynarodowych działaniach i ma liczne kontakty z zagranicą.  

Bariery i wyzwania
Opinie norweskich gmin nt. najważniejszych wyzwań napotykanych przez nie podczas planowania 
i wdrażania proenergetycznych działań zostały przeanalizowane w ramach kompleksowego bada-
nia ankietowego przeprowadzonego w 2014 r. przez Vista Analysis. Wśród najważniejszych barier              
i wyzwań wymieniane są gminne finanse, brak wsparcia ze strony szczebla krajowego, ograniczone 
możliwości działania oraz brak fachowej wiedzy. Szczegółowe wyniki przedstawiono na poniższym 
wykresie.
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Brak zrozumienia                             
i społecznej świadomości

Lokalny system transportowy 
(np. dający małe możliwości 
wprowadzenia ograniczenia 
korzystania z samochodów 

prywatnych)

Gminne finanse

Organizacja przestrzeni w gminie   
(np. ograniczenia dot. korzystania                            

z samochodów czy rozwój sieci                                 
ciepłowniczych jest trudny 

na obszarach wiejskich) Procent respondentów

W bardzo wysokim stopniu
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niewielkim stopniu
Wcale
Nie wiem
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Istotną barierą utrudniającą wdrażanie lokalnych Planów działań w obszarze ochrony klimatu i po-
szanowania energii są też ich słabe strony:

Większość planów zawiera konkretne cele w zakresie redukcji zużycia energii, emisji gazów 
cieplarnianych i wzrostu wykorzystania OZE. Najczęściej jednak są one wyrażone jedynie           
w procentach, bez przeliczenia na liczbę ton ekwiwalentu CO2 lub kWh energii. W efekcie gminy 
tak naprawdę nie wiedzą, jak wiele działań (środków redukcji emisji) trzeba będzie podjąć, aby 
założone cele osiągnąć.
Planowane do realizacji działania są często opisane w nie do końca jasny sposób, ponownie bez 
oszacowania ile ton ekwiwalentu CO2 i ile kWh energii uda się zaoszczędzić. Często brakuje też 
realistycznego podejścia do tego, jak zrealizować zaplanowane działania w praktyce, jak rów-
nież nie są zabezpieczone środki finansowe niezbędne do ich wdrożenia. 
W wielu planach brakuje informacji, ile będzie kosztowało wdrożenie poszczególnych środków, 
kto będzie za nie odpowiedzialny i kiedy zostaną wykonane odpowiednie prace. 

Słabością wielu planów jest także nadmierna koncentracja na redukcji emisji z sektora budynków. 
To nie wystarczy, aby poprawić sytuację. Także inne sektory odpowiedzialne za zużycie energii 
wymagają uwagi, w tym przede wszystkim sektor transportu oraz sektor zaopatrzenia w wodę               
i oczyszczania ścieków.  
Szansą na poprawę jakości lokalnych planów, a co za tym idzie zapewnienie większej skuteczności 
podejmowanych działań, jest ich aktualizacja. Po tym, jak w latach 2008-2010 norweskie gminy 
ukończyły pierwszą generację planów działań opracowywanych według aktualnych wymogów, 
nadszedł czas ich rewizji, choć ta jest opóźniona. Niewiele spośród gmin jej dokonało, a jednym                  
z powodów może być to, iż nie jest już dostępne państwowe dofinansowanie do prac nad planem 
(około 10 000 EUR przyznawane przez państwową spółkę Enova). Sytuacja ta powinna jednak ulec 
poprawie w najbliższej przyszłości.
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Niejasne lub brakujące 
sygnały ze strony 
władz krajowych

Krajowe regulacje
(bariery prawne)

Brak potrzebnej            
wiedzy fachowej

Brak zaangażowania 
ze strony lokalnych 

polityków
Procent respondentów

W bardzo wysokim stopniu
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niewielkim stopniu
Wcale
Nie wiem

Wykres 6. „W jakim stopniu podane aspekty utrudniały pracę nad opracowaniem Planu działań na rzecz ochro-
ny klimatu i poszanowania energii?”  badanie ankietowe przeprowadzone przez Vista Analyse w 2014 r.–
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Aby jeszcze skuteczniej planować i podejmować działania w obszarze poszanowania energii                       
i ochrony klimatu, norweskie gminy potrzebują:

uzyskania silnego i wyraźnego wsparcia ze strony szczebla krajowego dla wdrożenia wielu 
istotnych środków redukcji emisji CO2, które ze względów politycznych nie są łatwe w realizacji, 
jak np. wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu z samochodów prywatnych;
tworzenia przez rząd stabilnego i przewidywalnego prawodawstwa, które zachęcałoby do 
innowacji i przedsiębiorczości oraz tworzyłoby korzystne warunki dla ich rozwoju;
większego wsparcia merytorycznego podczas opracowania nowej generacji planów, aby unik-
nąć błędów popełnionych podczas poprzedniego procesu planistycznego;
większego wsparcia finansowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o wdrażanie rozwiązań, które są 
jednocześnie konieczne i nieefektywne kosztowo;
utworzenia krajowej bazy danych zwierającej arkusze danych dla wszystkich działań ujętych          
w gminnych planach działań, a także arkusze dla działań już zrealizowanych, co umożliwiłoby 
wymianę pomysłów na nowe środki redukcji emisji pomiędzy władzami lokalnymi, regional-
nymi i krajowymi;
szerszej współpracy z sektorem prywatnym i badawczo-rozwojowym w celu wypracowania 
innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które mogłyby zostać wdrożone na szczeblu lokalnym; 
efektywnych platform współpracy i wymiany doświadczeń, umożliwiających zapoznanie się             
z dobrym praktykami i sprawdzonymi rozwiązaniami (zarówno z kraju jak i z zagranicy).

Dla udanej realizacji lokalnych celów klimatyczno-energetycznych konieczne jest również, aby              
w przyszłości gminy w większym stopniu koncentrowały się na swojej roli lokalnych regulatorów, 
wprowadzając takie rozwiązania w zakresie transportu, planowania przestrzennego i budownic-
twa, które będą wymuszały na mieszkańcach bardziej ekologiczne decyzje i zachowania.

Perspektywy na przyszłość
Najpilniejszym wyzwaniem stojącym aktualnie przed norweskimi gminami jest przeprowadze-   
nie zaległej rewizji lokalnych Planów działań w obszarze poszanowania energii i ochrony klimatu.              
W przeciwnym razie sporo fachowej wiedzy zdobytej w pierwszej turze planowania zostanie 
utracone i trudniej będzie zacząć cały proces od nowa.
Jednocześnie w efekcie przeprowadzonych w 2015 r. wyborów w norweskich radach gmin zasiadła 
rekordowa liczba działaczy na rzecz ochrony środowiska. Choć popierają oni także bardziej trady-
cyjne środki redukcji emisji, jak np. poprawa efektywności energetycznej budynków, wydaje się iż 
większy nacisk kładzie się obecnie na działania będące konsekwencją postrzegania środowiska 
miejskiego w szerszej perspektywie.
Także działania na szczeblu krajowym w coraz większym stopniu koncentrują się na całym środo-
wisku miejskim. KS zainicjował bliską współpracę badawczo-rozwojową z ministerstwem odpo-
wiedzialnym za planowanie i zarządzanie drogami krajowymi. Realizowany wspólnie projekt (KIT) 
ma na celu opracowanie metod wyliczania, w jakim stopniu lepsze zagospodarowanie przestrzen-
ne, gminne działania promujące ruch pieszy i rowerowy oraz zapewnienie wysokiej jakości tran-
sportu publicznego mogą przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla.
Dysponując takimi metodami gminy będą mogły włączyć się w międzynarodowy system handlu 
emisjami z wysoce efektywnymi kosztowo środkami redukcji emisji. Mniejsze korzystanie z sa-
mochodów oznacza mniej wydatków na budowę nowych dróg. Gminy potrzebują jedynie czegoś            
w zamian za koszty polityczne poniesione w efekcie ograniczenia swobody użytkowania samo-
chodów prywatnych przez mieszkańców. Pomysł ten został zaprezentowany podczas konferencji 
klimatycznej COP 15 w Paryżu, a prace nad jego realizacją już się toczą.
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c. Polskie i norweskie dobre praktyki

Opracowaniu diagnozy aktualnej sytuacji energetycznej polskich i norweskich JST towarzyszyła 
identyfikacja wypracowanych przez nie dobrych praktyk, które mogłyby stanowić źródło inspiracji 
dla innych miast i gmin zarówno z Polski, jak i Norwegii. Praktyki te zostały zebrane w dostępnym 
on-line katalogu (www.razemdlaklimatu.eu/pl/katalog-dobrych-praktyk), a wybrane z nich za-
mieszczono w niniejszej publikacji.
Zaprezentowane projekty i rozwiązania dotyczą różnych obszarów tematycznych, obejmujących 
modernizację energetyczną budynków, modernizację oświetlenia publicznego, wykorzystanie 
OZE, zrównoważony transport, wspieranie energetyki obywatelskiej i edukację energetyczną 
mieszkańców. Wszystkie charakteryzują się innowacyjnym i kompleksowym podejściem do 
tematu oraz dużym potencjałem replikacji. Stanowią też dowód na to, że na szczeblu lokalnym 
realizowanych jest wiele ciekawych proenergetycznych projektów i warto je promować, by za-
chęcić innych do działania.
Katalog umożliwia wyszukiwanie dobrych praktyk według kraju, sektora i podsektora. Wszystkie 
praktyki są dostępne w języku polskim i angielskim.
 

d. Potencjał współpracy i wymiany doświadczeń

Choć polskie i norweskie samorządy funkcjonują w odmiennych warunkach klimatycznych, 
prawnych, ekonomicznych i społecznych, realizowane przez nie zadania są zbliżone, podobnie jak 
zbliżone są ogólne ramy polityczne wpływające na ich sytuację energetyczną. Jedne i drugie 
dysponują dużym potencjałem efektywności energetycznej i rozwoju OZE, którego pełne wyko-
rzystanie będzie zależało m.in. od nawiązania efektywnej współpracy i wymiany know-how, 
sprawdzonych technologii i dobrych praktyk z innymi miastami i gminami zarówno z kraju, jak                  
i z zagranicy. Jedynie działając wspólnie i inspirując się wzajemnie do podejmowania nowych 
proenergetycznych inicjatyw, samorządy będą w stanie realizować kolejne cele środowiskowe, 
ekonomiczne i społeczne.
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Rys. 3. Katalog dobrych praktyk dostępny na stronie internetowej projektu (www.razemdlaklimatu.eu)
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ZE Z punktu widzenia środowiskowego szczególnie istotna jest współpraca i wymiana doświadczeń          
z krajami takimi jak Norwegia, która cieszy się opinią światowego lidera w realizacji koncepcji zrów-
noważonego rozwoju. Norweskie gminy i ich partnerzy wdrażają wiele innowacyjnych i ambitnych 
rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, w tym poszanowania energii i ochrony klimatu. Wiele           
z nich  po odpowiedniej adaptacji  można przenieść na polski grunt. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ro-– –
związania w zakresie modernizacji energetycznej budynków do wyższych standardów energe-
tycznych, rozwoju elektromobilności, rozwoju innowacyjnych technologii OZE czy tworzenia 
ekologicznych dzielnic miejskich, gdyż tymi tematami Norwegowie zajmują się przede wszystkim.
Norweskie gminy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i angażują w międzynarodową 
współpracę. Także polskie samorządy są coraz bardziej zainteresowane udziałem w międzynaro-
dowym dialogu na temat wytwarzania i wykorzystania energii, jak również coraz chętniej angażują 
się w proenergetyczne inicjatywy. Wiele z nich wypracowuje lub testuje u siebie nowe rozwiązania, 
a ich doświadczenia i dobre praktyki mogą się okazać inspirujące także dla gmin norweskich. Jak 
zatem widać wymiana doświadczeń może być realizowana z korzyścią dla obu stron, konieczne jest 
tylko stworzenie dla niej odpowiednich warunków i narzędzi. To właśnie było jednym z celów pro-
jektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i kli-
matu”, któremu poświęcona jest ta publikacja.
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4. Polsko-Norweska Platforma Współpracy

Polsko-Norweska Platforma Współpracy, utworzona w ramach projektu, stanowi przestrzeń do dialogu, 
wymiany doświadczeń i wiedzy na temat technologii oraz najlepszych praktyk w dziedzinie efektyw-
ności energetycznej i wykorzystania OZE na poziomie lokalnym. Zrzesza ona polskie i norweskie samo-
rządy lokalne oraz współpracujące z nimi organizacje, umożliwiając im nawiązanie nowych kontaktów 
pozwalających:

zwiększyć wiedzę i kompetencje w zakresie 
planowania energetycznego i zarządzania 
energią;
poznać inspirujące dobre praktyki i sprawdzo-
ne już proenergetyczne rozwiązania;
wykorzystać doświadczenia innych uczestni-
ków dialogu do opracowania własnych, inno-
wacyjnych projektów proenergetycznych;
nawiązać trwałe relacje z partnerami z Polski              
i Norwegii, prowadzące do realizacji wspólnych 
projektów i inicjatyw w przyszłości.

W czasie trwania projektu członkowie Platformy spotykali się podczas organizowanych w jego ramach 
warsztatów, konferencji, webinariów i bilateralnych wizyt. Wymiana opinii i doświadczeń odbywała się 
także za pośrednictwem interaktywnego forum współpracy na stronie internetowej projektu, które 
będzie funkcjonowało nadal, angażując w polsko-norweski dialog nowych członków. Dyskutowano 
m.in. na takie tematy jak: istniejący potencjał efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, spraw-
dzone rozwiązania i technologie, inspirujące dobre praktyki, dostępne narzędzia realizacji działań, 
możliwości finansowania inwestycji proenergetycznych czy efektywne sposoby angażowania miesz-
kańców i kluczowych interesariuszy.

a. Cele

Polsko-Norweska Platforma Współpracy została utworzona po to, aby pomóc polskim i norweskim 
gminom i ich partnerom:

wzbogacić swoje działania na rzecz podniesienia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE;
nawiązać nowe kontakty i wzmocnić współpracę z dotychczasowymi partnerami;
wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, technologiami i najlepszymi praktykami w obszarze 
wytwarzania i wykorzystania energii;
znaleźć partnerów do wspólnych projektów i inicjatyw proenergetycznych;
rozwijać i promować innowacje w obszarze planowania energetycznego i zarządzania energią.

Wspólne  
projekty 

i inicjatywy

Dobre 
praktyki

Cenne 
wskazówki 

i porady

Wymiana 
doświadczeń

Promocja 
efektywności 
energetycznej

Partnerstwo 
dla energii 
i klimatu

Promocja 
OZE

Współpraca 
bilateralna

Transfer 
wiedzy

Źródło 
inspiracji

Polsko-Norweska 
Platforma 

Współpracy

Rys. 4. Polsko-Norweska Platforma Współpracy
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b. Spotkania GWD

Potencjał nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z norweskimi partnerami, a także możli-
wość replikacji wybranych norweskich rozwiązań w warunkach polskich były dyskutowane m.in. 
na forum Grupy Wymiany Doświadczeń, powołanej w ramach projektu. W skład grupy weszli przed-
stawiciele polskich miast i gmin, którzy już od lat zajmują się tematem poszanowania energii               
i ochrony klimatu, a co za tym idzie dysponują sporą wiedzą na temat sytuacji energetycznej pol-
skich samorządów oraz są w stanie zidentyfikować ich najważniejsze potrzeby, w tym te, w których 
zaspokojeniu przydatne mogą okazać się norweskie doświadczenia. Są wśród nich miasta metro-
politarne, miasta duże i średnie, gminy miejsko-wiejskie oraz małe gminy wiejskie, dzięki czemu 
GWD jest w stanie spojrzeć na omawiane aspekty z różnych punktów widzenia. W czasie trwania 
projektu członkowie GWD spotkali się trzy razy  w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Szczegóły                –
i wnioski z tych spotkań można znaleźć poniżej.

1. spotkanie GWD (Kraków, 30.03-01.04.2016)
Pierwsze spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń zgroma-
dziło blisko 50 osób i poświęcone było diagnozie sytuacji 
polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE oraz możliwości przenie-
sienia na polski grunt sprawdzonych rozwiązań norweskich. 
Te ostatnie zostały przedstawione przez Gunnbjørg Nåvik             
z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych. Po 
kilku prezentacjach wprowadzających rozpoczęła się część 
dyskusyjna, podczas której rozmawiano m.in. o:

wpływie unijnego i krajowego prawodawstwa na sytuację energetyczną miast i gmin;
najistotniejszych aspektach ekonomicznych i społecznych planowania energetycznego na po-
ziomie lokalnym;
aktualnym stanie planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym;
potencjale efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym;
najważniejszych barierach i potrzebach samorządów lokalnych w obszarze planowania 
energetycznego i zarządzania energią.

Przedstawiciele poszczególnych gmin członkowskich opowiedzieli też krótko o swoich dotychcza-
sowych i planowanych inicjatywach proenergetycznych.
Spotkanie pokazało, iż polskie samorządy mają wolę działania i podejmują wiele wysiłków na rzecz 
ograniczenia zużycia energii, poprawy jakości powietrza i dywersyfikacji wykorzystywanych źró-
deł energii. Na drodze do realizacji tych celów napotykają jednak wiele wyzwań  prawnych, –
ekonomicznych, społecznych i innych. W sprostaniu tym wyzwaniom może pomóc dialog i wymia-
na doświadczeń z innymi samorządami, zarówno z Norwegii, jak i z Polski, które wypracowały już 
pewne rozwiązania i dobre praktyki. 

2. spotkanie GWD (Poznań, 13.06.2016)
Drugie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń poświęcone 
było ocenie 20 pomysłów na proenergetyczne innowacje 
zainspirowane doświadczeniami norweskimi, które zostały 
zgłoszone do konkursu na mikrogranty, zorganizowanego           
w ramach projektu parasolowego. W konkursie udział wzię-
ło 19 gmin ( jedna zgłosiła dwa projekty), a zgłoszone przez 
nie pomysły podlegały dwuetapowej ocenie merytorycznej.            

Zdj. 1. Pierwsze spotkanie Grupy 
Wymiany Doświadczeń

Zdj. 2. Drugie spotkanie Grupy 
Wymiany Doświadczeń
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Na pierwszym etapie oceny projektom przyjrzeli się niezależni eksperci z dziedziny energetyki,            
a na drugim  odbywającym się właśnie w Poznaniu  sami uczestnicy konkursu. Każdy z nich miał          – –
5 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu na innowację i planowanego udziału norweskich 
partnerów, a następnie pozostali uczestnicy oceniali projekt korzystając z uprzednio przygotowa- 
nej karty oceny. Po zsumowaniu wszystkich punktów ogłoszono 10 zwycięzców. Zostały nimi gminy: 
Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Lublin, Milanówek, Pałecznica, Płońsk, Raciechowice, Rumia, Sopot                   
i  Sztum, które otrzymały po 50 tysięcy złotych na przygotowanie niezbędnych analiz i dokumen-
tacji oraz pomoc w nawiązaniu bezpośredniej współpracy z gminami norweskimi, które będą je 
wspierać przy realizacji projektu. Zwycięzcy wzięli również udział w wizycie studyjnej w Norwegii.

3. spotkanie GWD (Warszawa, 15-16.03.2017)
Trzecie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń poświęco-
ne było omówieniu 10 mikroprojektów, które były realizowa-
ne przez laureatów konkursu na najlepsze pomysły na inno-
wacje zainspirowane doświadczeniami norweskimi. Każda   
z gmin przedstawiła swój projekt i postępy w jego wdraża-
niu, a także opowiedziała o swoich doświadczeniach związa-
nych ze współpracą z partnerem norweskim i odbytymi bila-
teralnymi wizytami. Następnie, podczas sesji realizowanej 
metodą World Café, uczestnicy spotkania mieli możliwość 
porozmawiania z każdym z prelegentów i dowiedzenia się więcej na temat planowanych przez nich 
innowacyjnych rozwiązań, także w kontekście możliwości ich zastosowania we własnej gminie.
W drugim dniu spotkania uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak najlepiej i za pomocą jakich środ-
ków finansowych wdrażać doświadczenia płynące ze współpracy bilateralnej w dziedzinie efek-
tywności energetycznej i wykorzystania OZE. Wzięli także udział w debacie na temat sposobów 
ograniczania niskiej emisji na przykładzie udanych działań, podjętych przez polskie samorządy 
lokalne w tym obszarze.

c. Konferencje bilateralne

Kolejną okazję do omówienia potencjału efektywności energetycznej i wykorzystania OZE charak-
teryzującego polskie gminy, a także możliwości replikacji norweskich dobrych praktyk i doświad-
czeń, stanowiły dwie konferencje bilateralne zorganizowane na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

1. konferencja bilateralna (Kraków, 22.04.2016)
Celem konferencji była prezentacja utworzonej w ramach 
projektu platformy współpracy pomiędzy polskimi i norwes-
kimi samorządami i ich partnerami, zajmującej się tematy-  
ką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, oraz 
wstępnego raportu diagnostycznego na temat sytuacji ener-
getycznej polskich i norweskich samorządów lokalnych. 
Przedstawiono również szereg inspirujących dobrych prak-
tyk, zrealizowanych przez polskie i norweskie samorządy             
w obszarze modernizacji energetycznej budynków, moder-
nizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE oraz  
kompleksowego zarządzania energią na poziomie gminy. W wydarzeniu udział wzięło blisko 80  
osób  głównie przedstawicieli miast i gmin z różnych regionów Polski oraz norwescy goście. –
Konferencji towarzyszyły stoiska wybranych polskich i norweskich firm działających w obszarze 
efektywności energetycznej i wykorzystania OZE COFELY, NORPOLHOUS i ENIS. – 
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Zdj. 3. Trzecie spotkanie Grupy 
Wymiany Doświadczeń

Zdj. 4. Uczestnicy 1. polsko-
norweskiej  konferencji bilateralnej
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Druga konferencja bilateralna z udziałem przedstawicieli polskich i norweskich gmin została zapla-
nowana na 19 kwietnia 2017 r., wkrótce po oddaniu niniejszej publikacji do druku. Konferencja 
będzie poświęcona prezentacji najciekawszych rezultatów i produktów projektu, w tym komplet-
nego raportu diagnostycznego nt. sytuacji energetycznej polskich samorządów, katalogu polskich             
i norweskich dobrych praktyk, 10 projektów innowacyjnych realizowanych przez polskie gminy            
we współpracy z partnerami norweskimi oraz stałej, polsko-norweskiej platformy współpracy. 
Ponadto omówione zostaną tematy szczególnie interesujące dla polskich samorządów, w tym do-
tyczące finansowania proenergetycznych inwestycji, ograniczania niskiej emisji, rozwoju budow-
nictwa pasywnego i rozwoju elektromobilności.  

d. Webinaria

Badanie ankietowe, które zostało przeprowadzone wśród polskich samorządów lokalnych podczas 
sporządzania wspomnianej diagnozy, pozwoliło zidentyfikować listę obszarów tematycznych, które 
są dla nich szczególnie interesujące i w których planują podjąć działania w najbliższej przyszło-            
ści. W tych przede wszystkich obszarach polskie samorządy poszukują norweskich doświadczeń                
i dobrych praktyk. Na podstawie tej listy przygotowano cykl webinariów z udziałem polskich i nor-
weskich prelegentów, którzy przedstawili uczestnikom przetestowane przez siebie proenergetycz-
ne rozwiązania oraz odpowiedzieli na ich pytania. Polskie samorządy coraz chętniej korzystają                 
z takiej formy zdobywania nowej wiedzy i wymiany doświadczeń  jest ona efektywna, tania i nie –
wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. 

e. Forum dyskusyjne on-line

Ważną przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń w ramach Platformy stanowi dostępne on-
line forum, które pozwala użytkownikom na prowadzenie dyskusji w ramach kilku kategorii tema-
tycznych, zadawanie pytań ekspertom czy dzielenie się ciekawymi informacjami. Użytkownicy 
mogą też inicjować nowe tematy i wątki, które są dla nich szczególnie interesujące. Forum jest 
prowadzone i moderowane w dwóch językach  polskim i angielskim. Wśród otwartych dyskusji –
znajdują się te dotyczące walki ze smogiem, wspierania efektywności energetycznej w sektorze 
mieszkaniowym, źródeł finansowania projektów proenergetycznych, różnych możliwości 
wykorzystania OZE czy klastrów energii.
Zarejestrować się na forum można pod adresem:
 http://razemdlaklimatu.eu/forum/index.php?sid=11663b58c7dbc87dbccd465dff9c978b      

Rys. 5. Forum dyskusyjne 
Polsko-Norweskiej Platformy 
Współpracy
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5. Konkurs na najlepsze pomysły na proenergetyczne 
innowacje

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” miał na celu nie 
tylko wsparcie dialogu i ogólnej wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami, 
ale i zainicjowanie przeniesienia konkretnych norweskich rozwiązań na polski grunt. W tym celu 
zorganizowany został konkurs na najlepsze pomysły na ekologiczne innowacje zaproponowane przez 
polskie miasta i gminy i zainspirowane doświadczeniami norweskimi. Do konkursu wpłynęło 20 
projektów, a 10 najciekawszych uzyskało dofinansowanie w postaci mikrograntów na przygotowanie 
analiz i dokumentacji niezbędnych do ich wdrożenia. Zwycięskie gminy  Bielsko-Biała, Bydgoszcz, –
Lublin, Milanówek, Pałecznica, Płońsk, Raciechowice, Rumia, Sopot i Sztum  wzięły też udział w po-–
dróży studyjnej do Norwegii oraz nawiązały współpracę bilateralną z gminami norweskimi, które 
pomagają im we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań. Poniżej można znaleźć więcej szczegółów 
dotyczących konkursu.

Cel konkursu
Wsparcie gmin w przygotowaniu do realizacji najciekawszych projektów pilotażowych z zakresu 
efektywności energetycznej i wykorzystania OZE poprzez przyznanie im mikrograntów na przygo-
towanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nieinwestycyjnych niezbędnych 
do ich wdrożenia (tzw. mikroprojekt) oraz poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, 
wspierającym beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnicy konkursu
Do udziału w konkursie zaproszone zostały:

jednostki samorządu lokalnego,
gminne zakłady budżetowe,
gminne jednostki organizacyjne.

Warunki udziału
Do konkursu gminy zgłaszały pomysły na innowacyjne projekty pilotażowe wraz ze szczegółowym 
opisem tzw. mikroprojektu, czyli działań miękkich niezbędnych do przygotowania ww. projektów do 
wdrożenia, które to działania mogłyby zostać sfinansowane z mikrograntu przyznanego w ramach 
konkursu. Mikroprojekty musiały spełniać następujące warunki:

obejmować działania nieinwestycyjne, niezbędne do udanego wdrożenia projektu pilotażowego 
(przeprowadzenie badań i analiz, sporządzenie dokumentacji projektowej, organizacja kampanii 
edukacyjnych i szkoleń...);
być zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu 
norweskich doświadczeń;
prowadzić do realizacji projektu pilotażowego, możliwego do powielenia, a także charakteryzują-
cego się innowacyjnością oraz znacznymi efektami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi;
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jednego z następujących celów:
poprawa efektywności energetycznej budynków;
poprawa wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie efektywności energetycznej;
wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym budynków;
zmniejszenie produkcji odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu.

Kryteria oceny wniosków
Ocenie podlegał zarówno ogólny pomysł na innowację w zakresie efektywności energetycznej lub 
wykorzystania OZE, jak i mikroprojekt mający prowadzić do realizacji tego pomysłu.

Dodatkowe punkty były przyznawane samorządom lokalnym posiadającym Plan gospodarki nis-
koemisyjnej lub Plan działań na rzecz zrównoważonej energii.

Zgłoszone projekty
Do konkursu wpłynęło łącznie 20 propozycji mikroprojektów prowadzących do innowacji w zakre-
sie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, które zostały zgłoszone przez 19 gmin zain-
teresowanych nawiązaniem współpracy z partnerem norweskim. Zgłoszone pomysły były bardzo 
ciekawe i różnorodne, a obejmowały np. budowę tematycznych ośrodków edukacyjno-badaw-
czych, wykorzystanie różnych technologii OZE w budynkach użyteczności publicznej, modernizację 
energetyczną obiektów, wprowadzenie kompleksowego monitoringu zużycia mediów, budowę 
obiektów pasywnych czy wykorzystanie trójgeneracji do chłodzenia budynków. 
Każdy projekt został oceniony pod względem formalnym, a następnie przeszedł dwuetapową 
ocenę merytoryczną. Na pierwszym etapie projekty były oceniane przez grono ekspertów z dzie-
dziny energetyki, a na drugim  przez pozostałych uczestników konkursu. Drugi etap oceny odbył –
się podczas 2. spotkania GWD w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. Każda gmina miała 5 minut na 
zaprezentowanie swojego pomysłu na innowację i towarzyszącego mu mikroprojektu, po czym 
pozostali uczestnicy konkursu wypełniali karty oceny merytorycznej, obejmujące ocenę takich as-
pektów jak innowacyjność, wykonalność, potencjalny efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, 
czy przydatność mikroprojektu dla realizacji ogólnego pomysłu. Na końcu punkty z pierwszego                
i drugiego etapu zostały podsumowane, a zwycięzcy ogłoszeni!

Kryteria oceny 
ogólnego pomysłu na innowację

Innowacyjność w skali lokalnej, 
regionalnej i krajowej
Potencjał replikacji
Wykonalność w danych warunkach 
lokalnych (ekonomicznych, 
społecznych i politycznych)
Potencjalny efekt ekonomiczny, 
ekologiczny i społeczny
Mierzalność i trwałość rezultatów

Kryteria oceny mikroprojektu

Rezultat w postaci konkretnego, 
materialnego produktu
Przydatność produktu dla realizacji 
ogólnego pomysłu na innowację 
Przydatność mikroprojektu dla innych 
JST pragnących zrealizować podobne 
działania
Wykonalność mikroprojektu w danych 
warunkach lokalnych
Spójność i kompletność koncepcji 
mikroprojektu
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Zwycięskie projekty
W ramach konkursu nagrodę (w tym mikrogrant na przygo-
towanie pomysłu do wdrożenia) uzyskało 10 najlepszych 
projektów pilotażowych zainspirowanych doświadczeniami 
norweskimi. Wszystkie projekty są bardzo ciekawe, uwzględ-
niają innowacyjne w skali kraju rozwiązania i co najważ-
niejsze  charakteryzują się dużym potencjałem replikacji, –
przez co mogą stanowić inspirację także dla innych samo-
rządów lokalnych w Polsce. Poniżej przedstawiono ich listę,               
a szczegółowe opisy można znaleźć w rozdziale 7.

Budowa ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budow-
nictwa energooszczędnego, Bielsko-Biała
Laboratoria Czystej Energii, Bydgoszcz
Norweski klimat dla Lublina  racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła, Lublin–
Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk, Milanówek
Inteligentny dom w inteligentnej wiosce, Pałecznica
W stronę miasta zeroemisyjnego, Płońsk
Montaż pomp ciepła zasilanych z instalacji fotowoltaicznych w wybranych budynkach użytecz-
ności publicznej, Raciechowice
Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi, 
Rumia
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO, 
Sopot
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy zaangażowaniu mieszkańców i z zasto-
sowaniem innowacyjnych instalacji OZE, Sztum

Nagroda dla zwycięzców
Nagrodą dla autorów zwycięskich 10 projektów były:

grant na realizację zaproponowanego mikroprojektu w maksymalnej wysokości 50 000 PLN;
nawiązanie współpracy bilateralnej z partnerem norweskim, mającym niezbędną wiedzę i do-
świadczenie, aby pomóc w realizacji mikroprojektu oraz przygotowaniu do wdrożenia ogólnego 
pomysłu na innowację w zakresie EE lub wykorzystania OZE; 
udział w wizycie studyjnej w Norwegii.
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Zdj. 5. Rozstrzygnięcie konkursu
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6. Z wizytą u Norwegów – podróż studyjna                            
dla zwycięskich gmin

Przedstawiciele 10 polskich gmin, które zwyciężyły w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje          
w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym, wzięli udział            
w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii, podczas której mieli okazję zapoznać się z modelowymi 
instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów. 
Oglądane projekty stanowiły punkt wyjścia do dyskusji na temat rozwiązań stosowanych w polskich 
gminach oraz możliwości replikacji norweskich doświadczeń w Polsce. Poniżej przedstawiono naj-
ciekawsze punkty wizyty.

1 DZIEŃ: Krótkie wprowadzenie do tematyki wizyty
Pierwszego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili siedzibę Norwes-
kiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych, gdzie zapoznali 
się z ogólnymi informacjami dotyczącymi ochrony środowiska            
i klimatu w Norwegii. Jak powszechnie wiadomo, Norwegia 
cieszy się opinią kraju przodującego w realizacji koncepcji zrów-
noważonego rozwoju i od wielu już lat dąży do możliwie jak naj-
efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów, w tym 
przede wszystkim tych dostępnych lokalnie i odnawialnych. 
Głównymi źródłami energii wykorzystywanymi na terenie kraju 
są dziś woda i wiatr, a aż 99% zużywanej energii elektrycznej  
to energia pochodząca z OZE. Aktualnie realizowane cele są nie mniej ambitne  podobnie jak UE –
Norwegia dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r., a ponadto planuje całkowicie 
zrezygnować z ogrzewania na ropę i gaz do 2020 r., zwiększyć poziom recyklingu odpadów do 75% 
(dziś większość jest spalana) oraz aktywnie wspiera wykorzystanie pojazdów elektrycznych, w tym 
poprzez rozwój infrastruktury służącej do ich ładowania i ulgi podatkowe. Rezultaty można było zauwa-
żyć m.in. spacerując ulicami Oslo, gdzie co chwilę napotyka się samochody z rejestracją zaczynającą się 
na „EL” (oznaczającą właśnie pojazdy elektryczne) oraz stacje ładowania. 
Także samorządy lokalne włączają się w realizację ww. celów opracowując i wdrażając tzw. Plany 
działań w obszarze ochrony klimatu i poszanowania energii, w których koncentrują się na dalszym 
wspieraniu wykorzystania OZE, promocji transportu publicznego, pieszego i rowerowego oraz redukcji 
emisji związanych z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem odpadów.

2 DZIEŃ: Odwiedziny w Lindum AS i gminie Drammen
Drugiego dnia wizyty uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie wybranych instalacji, obejmujących cały 
przekrój proekologicznych rozwiązań. Jako pierwsze odwiedzili przedsiębiorstwo Lindum AS, które 
zajmuje się składowaniem i utylizacją odpadów, w tym przede wszystkim odpadów komunalnych               
i osadów ściekowych. Odpady o charakterze organicznym są wykorzystywane do produkcji ekolo-
gicznych nawozów metodą kompostowania lub fermentacji w biogazowni. W tym drugim przypadku 

Zdj. 6. Pierwszy dzień, wprowadzenie 
do tematyki wizyty w siedzibie KS
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dodatkowym produktem jest biogaz wykorzystywany do celów energetycznych  powstaje go           –
2 400 000 m³ rocznie, co odpowiada zużyciu energii przez 850 gospodarstw domowych.
W celu poprawy i intensyfikacji procesu fermentacji osadów, 
a co za tym idzie uzyskania lepszych produktów tego proce-
su, Lindum AS stosuje metodę hydrolizy termicznej w tech-
nologii Cambi. Hydroliza pozawala na całkowitą dezinte-
grację struktur komórkowych osadów, zwiększając stopień 
ich odwodnienia i higienizacji oraz podnosząc współczynnik 
transformacji lotnych substancji w metan. Przy wykorzy-
staniu odpowiedniej technologii uzyskany produkt w postaci 
bionawozu jest pozbawiony wszelkich patogenów i może 
być bez problemu stosowany w rolnictwie.
Lindum AS stara się też w swojej działalności wdrażać zasa-
dy tzw. gospodarki cyrkulacyjnej (gospodarki o obiegu zam-
kniętym). Jest to model gospodarki wzorowany na funkcjo-
nowaniu natury, w której nie istnieje zjawisko gromadzenia 
odpadów, gdyż wszystkie zostają zagospodarowane lub bez-
piecznie wprowadzone do biosfery. W tym obszarze firma 
realizuje pilotażowy projekt Food2Waste2Food, zakładający 
wykorzystanie CO2 z przetwarzania odpadów spożywczych 
do wspomagania wzrostu nowych warzyw i owoców w spe-
cjalnych szklarniach charakteryzujących się niskim śladem 
węglowym. W ten sposób kolejny produkt przetwarzania odpadów (obok bionawozu i energii) 
zostaje zagospodarowany.
Na koniec dnia uczestnicy wizyty odwiedzili urząd gminy Drammen, na terenie której zlokalizowana 
jest siedziba Lindum AS. Zapoznali się tu ze strategią rozwoju gminy, która kładzie duży nacisk na 
ochronę środowiska, efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów (w tym OZE) oraz zrów-
noważony transport. W efekcie jej konsekwentnej realizacji Drammen w okresie kilkunastu lat                
z zaniedbanego miasta przemysłowego stało się miejscem czystym i przyjaznym do życia.

 3 DZIEŃ: Odwiedziny w Power House Kjørbo i dzielnicy Fornebu
Kolejnego dnia uczestnicy wizyty udali się do gminy Bærum, gdzie odwiedzili tzw. Power House 
Kjørbo. Jest to budynek biurowy z lat 80., który został poddany gruntownej modernizacji. W efek- 
cie uzyskał standard budynku plus-energetycznego, tj. takiego, który w całym cyklu życia produ-
kuje więcej energii, niż sam zużywa. W przypadku „Power House Kjørbo” do produkcji energii 
wykorzystywane są głównie panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Zastosowano także inne 
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Zdj. 7. Instalacja do hydrolizy 
termicznej w Lindum AS

Zdj. 8. Uprawa pomidorów szklarniowych 
z wykorzystaniem odpadowego CO2

Zdj. 9. Wizyta w Urzędzie Gminy Drammen
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in proenergetyczne rozwiązania, jak np. odzysk ciepła z serwerowni, zapewnienie wysokiej izola-

cyjności cieplnej ścian i okien czy zapewnienie maksymalnego wykorzystania światła dziennego. 
Inwestycja została sfinansowana przez właściciela budynku, a najemca (i jednocześnie pomysło-
dawca projektu) będzie ją spłacał z oszczędności uzyskanych dzięki wdrożonym energoosz-
czędnym rozwiązaniom. 
Realizatorzy projektu starali się dowieść, że możliwa jest budowa budynków plus-energetycznych 
także w krajach o chłodniejszym klimacie i że takie działanie jest uzasadnione zarówno pod 
względem środowiskowym, jak i ekonomicznym. Projekt pokazuje też, że można praktycznie wy-
eliminować emisję CO2 z budynków, natomiast ciągle sporym wyzwaniem pozostaje kwestia 
transportu. Trwają prace nad różnymi pomysłami, jak zmniejszyć presję środowiskową związaną          
z tym sektorem. Jednym z nich jest budowa stacji tankowania paliwa wodorowego zasilanej                      
z ogniw fotowoltaicznych. Pozwoli to też zagospodarować nadwyżkę energii elektrycznej wy-
twarzanej z energii słonecznej.

Po południu przedstawiciele polskich gmin przenieśli się do dzielnicy Fornebu, gdzie w miejscu 
dawnego lotniska powstaje nowa, ekologiczna dzielnica mieszkalna. Budowane tu domy są efek-
tywne energetycznie, a ruch samochodowy mocno ograniczony, co nie jest uciążliwe z uwagi na 
dostępność wszystkich obiektów pełniących funkcje usługowe i społeczno-kulturowe w jednym 
miejscu, w odległości krótkiego spaceru lub przejażdżki rowerowej od miejsca zamieszkania.           
W dzielnicy wdrażany jest też innowacyjny system segregacji i zbiórki odpadów.

4 DZIEŃ: Odwiedziny w Akershus EnergiPark i Esval Miljøpark KF
Ostatniego dnia wizyty uczestnicy koncentrowali się na temacie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. W pierwszej kolejności odwiedzili Akershus EnergiPark w Kjeller, który pełni jed-
nocześnie funkcję dostawcy energii i jednostki badawczo-rozwojowej. Firma jest właścicielem                
9 i współwłaścicielem 10 elektrowni przepływowych, wykorzystujących głównie turbiny Francisa             
i turbiny Kaplana. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 2,3 TWh. 

Zdj. 11. Wnętrze Power House Kjørbo 

Zdj. 13. System zbiórki odpadów w Fornebu

Zdj. 10. Power House Kjørbo  budynek plus-energetyczny–

Zdj. 12. Uczestnicy wizyty w ekologicznej 
dzielnicy Fornebu
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Oprócz tego od 2005 roku firma dostarcza lokalnym odbiorcom ciepło sieciowe. Do jego produkcji 
wykorzystywane są tu przede wszystkim kolektory słoneczne i zrębki drzewne. Farma słoneczna 
zajmuje powierzchnię 30 000 m² i jest głównym źródłem ciepła latem, a gdy energii Słońca zaczyna 
brakować, zakład przechodzi na spalanie zrębków. Firma wykorzystuje również inne źródła ciepła  
w celu zagospodarowania dostępnych zasobów  pompy ciepła (odzysk ciepła ze ścieków), biogaz –
pochodzący z wygaszanego składowiska odpadów oraz bioolej pochodzący z odpadów z rzeźni           
i przetwórstwa ryb. W zakładzie prowadzone są również badania nad produkcją i wykorzystaniem 
paliwa wodorowego oraz działania edukacyjne.
Ostatnim punktem wizyty były odwiedziny w gminie Nes, w Esval Miljøpark KF. Podobnie jak Lindum 
AS zakład zajmuje się składowaniem i utylizacją odpadów oraz produkcją bionawozu z odpadów 
organicznych. Także tu wykorzystywana jest metoda hydrolizy termicznej do poprawy jakości pro-
cesu fermentacji.

Warto przy tym podkreślić, iż wymiana doświadczeń nie była jednostronna. Także polskie gminy 
realizują wiele ciekawych projektów proenergetycznych oraz mają ambitne plany na przyszłość,            
o czym ich przedstawiciele opowiadali norweskim gospodarzom.
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Zdj. 14. Uczestnicy wizyty studyjnej                  
w Akershus EnergiPark

Zdj. 15. Zwiedzanie biogazowni w Esval Miljøpark KF
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7. 10 projektów innowacyjnych realizowanych                        
we współpracy z norweskimi partnerami

Poniżej prezentujemy 10 projektów zainspirowanych doświadczeniami norweskimi, które zwyciężyły 
w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje w dziedzinie efektywności energetycznej i wykorzy-
stania OZE. Obejmują one m.in. budowę laboratoriów EE i OZE mających kształcić przyszłych 
instalatorów, wykorzystanie ciepła systemowego do produkcji chłodu, kompleksowe wykorzystanie 
lokalnie dostępnych OZE, wdrożenie w całej gminie systemu monitoringu zużycia mediów czy poprawę 
efektywności energetycznej w sektorze zagospodarowania odpadów. Z opisów można dowiedzieć się 
nie tylko, jaki jest ogólny pomysł na innowację danej gminy, ale i jakie działania zostały wykonane              
w ramach mikroprojektu i jak jego realizację wsparli norwescy partnerzy.

a. Bielsko-Biała

O mieście 
Bielsko-Biała (178 tys. mieszkańców) leży w południowej Polsce, 
w województwie śląskim. Jest to miasto aktywne i dynamicznie 
rozwijające się, położone w miejscu atrakcyjnym turystycznie 
lecz źle przewietrzanym i sprzyjającym utrzymywaniu się za-
nieczyszczeń w powietrzu. Władze miasta i jego mieszkańcy od 
lat aktywnie angażują się w różnego rodzaju działania i inicja-
tywy proekologiczne. Bielsko-Biała jest jednym z założycieli Sto-
warzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i jednym z pierw-
szych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. W 2010 r. Rada Miejska uchwaliła pierwszy w Polsce 
„Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, w którym przedstawiono sposób, w jaki miasto 
zamierza osiągnąć ambitne cele klimatyczno-energetyczne wyznaczone do realizacji w latach 2010-
2020. Natomiast w sierpniu 2015 r. magistrat jednogłośnie zatwierdził dokument o nazwie „Plan gospo-
darki niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-
Białej”, stanowiący aktualizację planu z 2010 r.

Pomysł na innowację
Planowanym przez Bielsko-Białą innowacyjnym działaniem jest budowa ośrodka szkoleniowo-
badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego. Ośrodek                
i prowadzone w nim zajęcia pozwolą zwiększyć wiedzę w tym obszarze, zwłaszcza w kontekście 
lokalnej sytuacji, a co za tym idzie podnieść jakość usług firm działających na rynku EE i OZE oraz 
zachęcić mieszkańców do inwestowania w proenergetyczne technologie. Bielsko-Biała posiada już 
doświadczony personel dydaktyczny w różnych ośrodkach kształcących młodzież przygotowującą się 
do zawodu, studentów i dorosłych.
Planuje się, iż główna siedziba ośrodka będzie się mieścić w istniejącej hali warsztatowej na tere-         
nie ZIAD S.A., która zostanie poddana głębokiej termomodernizacji i adaptacji na cele edukacyjne                    
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i badawcze. Hala zostanie wyposażona m.in. w instalacje rekuperacji powietrza, nowoczesne 
oświetlenie LED, elementy sterujące charakterystyczne dla inteligentnych budynków oraz instalacje 
OZE  z jednej strony zapatrujące czynnie budynek w energię, a z drugiej strony służące celom edu-–
kacyjnym. Powstały ośrodek umożliwi prowadzenie efektywnych szkoleń dla przyszłych instala-
torów i firm wykonawczych, jak również prowadzenie badań nad potencjałem wykorzystania  
paneli fotowoltaicznych. 

Z uwagi na korzystne położenie geograficzne regionu, energia słoneczna może stać się znaczą-          
cym źródłem energii użytkowej, a unikalne położenie Bielska-Białej umożliwia zbadanie, jaki 
wpływ na uzysk energii słonecznej ma lokalizacja instalacji solarnej. Planuje się więc umieszczenie 
badawczych instalacji w co najmniej trzech lokalizacjach: zapylone centrum miasta, przedmieścia 
oraz górski obszar zielony. Pozwoli to nie tylko na ocenę wpływu zapylenia na produkcję energii 
elektrycznej w instalacjach solarnych, ale też ocenę wrażliwości paneli różnego typu na pył. Wyni-
ki badań będą miały wpływ na trafniejszy dobór paneli, także w regionie górskim i podgórskim,                 
a odpowiednie szkolenia przyczynią się do rozwoju OZE i budownictwa energooszczędnego                  
w regionie.

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został 
wykorzystany na przygotowanie koncepcji wykonania 
ośrodka szkoleniowo-badawczego, która ma kluczowe zna-
czenie dla opracowania dalszej dokumentacji projektowej 
umożliwiającej fizyczną realizację projektu. W celu przygo-
towania koncepcji zgromadzono całą dostępną dokumen-
tację obiektów planowanych do wykorzystania, przepro-
wadzono wizje lokalne, wykonano zdjęcia oraz dokonano 
uzgodnień z dysponentami obiektów co do podziału odpo-
wiedzialności i finansowania poszczególnych elementów 
projektu. 
Przedstawiciele Bielska-Białej odwiedzili też Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych 
Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini, gdzie dowiedzieli się, jak w praktyce funkcjonują tego 
typu ośrodki. 

Współpraca z Norwegami
Aby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat funkcjonowania i wyposażenia centrów szkoleniowo-
badawczych specjalizujących się w tematyce energii, Bielsko-Biała nawiązała współpracę z dwoma 
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Zdj. 17. Górna stacja kolejki linowej  możliwa                   –
lokalizacja jednego z badawczych zestawów 

fotowoltaicznych                                                                               
(fot. Elżbieta Lesiak; archiwum ZIAD S.A. Bielsko-Biała)

Zdj. 16. Planowana siedziba ośrodka  hala –
warsztatowa do modernizacji i adaptacji
(fot. Urząd Miejski w Bielsku-Białej)

Zdj. 18. Odwiedziny w Laboratorium 
Edukacyjno-Badawczym w Miękini  

(fot. Urząd Miejski w Bielsku-Białej)
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norweskimi szkołami  Bryne High School i Dalane High –
School  które prowadzą takie ośrodki edukacyjne w regionie –
Rogaland. W styczniu 2017 r. przedstawiciel Bielska-Białej 
odwiedził obie szkoły, aby obejrzeć zastosowane tam roz-
wiązania, a w lutym goście z Bryne przyjechali do Bielska-
Białej, gdzie obejrzeli objęte koncepcją obiekty i podzielili się 
swoimi cennymi uwagami dotyczącymi całego projektu 
pilotażowego. Miasto ma nadzieję, iż nawiązana współpraca 
będzie kontynuowana na etapie pracy ośrodka, np. poprzez 
prowadzenie wspólnych doświadczeń czy dzielenie się wy-
nikami badań.  

b. Bydgoszcz

O mieście 
Bydgoszcz (350 tys. mieszkańców) leży w środkowej części Polski, w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Jest wiodącym ośrodkiem przemysłu, handlu 
i usług, a także miastem atrakcyjnym turystycznie ze względu na otaczające 
kompleksy leśne oraz wpisanie rzeki Brdy w urbanistyczną tkankę miejską. 
Bydgoszcz dynamicznie się rozwija i jest aktywnym członkiem wielu orga-
nizacji. Dbając o zachowanie swoich walorów przyrodniczych, angażuje się            
w działania z zakresu ochrony środowiska, w tym poprawy efektywności ener-
getycznej i wykorzystania OZE. W mieście zatrudniono energetyka miejskiego,  
wypracowano niskoemisyjną politykę miejską (plany SEAP i PGN) oraz utworzono Centrum Demon-
stracyjne OZE przy Zespole Szkół Mechanicznych.

Pomysł na innowację
Planowanym przez Bydgoszcz innowacyjnym działaniem jest budowa sieci laboratoriów czystej 
energii, która ma pomóc rozwiązać problem niewystarczającej dostępności specjalistów (techni-
ków i instalatorów) z branży efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. W ramach projektu 
planuje się stworzenie nowych ośrodków szkoleniowo-badawczych oraz programów edukacyjnych 
dla młodzieży i dorosłych, które byłyby oparte na praktyce i współpracy z producentami materia-
łów i instalacji wykorzystywanych w budownictwie i energetyce. 
Laboratoria czystej energii pilotażowo powstaną w dwóch szkołach: Technikum Elektryczno-Elek-
tronicznym (specjalizacja chłodnictwo i ciepłownictwo) oraz Technikum Budowlanym (budow-
nictwo pasywne). Dołączą one do dwóch już istniejących inicjatyw edukacyjnych tworząc spójną 
sieć i stanowiąc odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na wykształconych specjalistów             
w tej dziedzinie. 
Laboratorium przy Technikum Budowlanym powstanie poprzez dobudowanie dodatkowych po-
mieszczeń do istniejących pomieszczeń warsztatowych. Utworzone zostaną dwie pracownie   –
poświęcona wykorzystaniu różnych materiałów budowlanych w budownictwie energooszczędnym 
i pasywnym oraz poświęcona instalacjom wspomagającym funkcjonowanie rozbudowywanego 
obiektu. Na terenie Technikum Elektryczno-Elektronicznego powstanie natomiast „żywe” labo-
ratorium energetyki oraz energetyki cieplnej. Budynek, z dachem użytkowym, będzie wykonany             
w technologii niskoenergetycznej zmierzającej w kierunku budynku pasywnego lub plus-
energetycznego. Zintegrowane zostaną w nim różne odnawialne źródła energii, w tym panele 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i turbiny wiatrowe. Wszystkie instalacje będą 
dostępne dla uczniów i opomiarowane, co pozwoli na ocenę efektywności energetycznej zasto-
sowanych rozwiązań oraz prowadzenie wariantowych testów instalacji.

Zdj. 19. Wizyta przedstawiciela Bryne 
High School w Bielsku-Białej                 

(fot. Urząd Miejski w Bielsku-Białej)
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Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na przygotowanie szcze-
gółowej koncepcji obu laboratoriów. Została ona sporządzona przy współpracy z partnerami nor-
weskimi oraz ekspertami z Centrum Energii Odnawialnej Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Bydgoszczy. Koncepcja zawiera m.in. propozycje sprzętowe, propozycje dot. progra-
mu edukacyjnego oraz szacunkowy budżet projektu. Dzięki niej możliwe będzie ubieganie się               
o finansowanie budowy laboratoriów z funduszy norweskich w kolejnej perspektywie finansowej.
Szczegółowe rezultaty mikroprojektu obejmują:

określenie potrzeby kształcenia  w kierunku EE i wykorzystania OZE;
dokonanie analizy powiązań i opracowanie założeń współpracy pomiędzy poszczególnymi 
kluczowymi jednostkami (Centrum Demonstracyjne OZE, szkoły kierunkowe, producenci, 
pracodawcy, uczelnie wyższe);
określenie zakresu niezbędnych prac przy realizacji obu laboratoriów i kompletowaniu ich wy-
posażenia;
dokonanie analizy kadrowej oraz oceny zapotrzebowania na szkolenia dla nauczycieli;
opracowanie założenia do programu dydaktycznego, realizowanego przez szkoły pilotażowe;
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy laboratoriów;
nawiązanie współpracy z 2 norweskimi szkołami – Dalane High School i Bryne High School.

Współpraca z Norwegami
Wiedzą praktyczną i doświadczeniem w zakresie edukacji energetycznej dzieliły się z Bydgoszczą 
podczas realizacji projektu dwie norweskie szkoły średnie: Dalane High School i Bryne High School.                
W ramach współpracy przedstawiciele Bydgoszczy pojechali do Norwegii, gdzie obejrzeli wypo-
sażenie obu szkół i zapoznali się z realizowanymi przez nie programami edukacyjnymi opartymi                 
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Rys. 7. Koncepcja laboratorium przy Technikum 
Elektryczno-Elektronicznym                                                

(własność Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Zdj. 21. Wizyta w Bryne High School w Norwegii 
(własność Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Rys. 6. Koncepcja laboratorium przy 
Technikum Budowlanym                                 
(własność Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Zdj. 20. Odwiedziny Norwegów w Bydgoszczy
(fot. Michał Dziedzic, ZS12 w Bydgoszczy)
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na zajęciach  praktycznych. Uczestnicy wizyty spotkali się z nauczycielami i uczniami oraz osobami    
z poziomu regionu mającymi wpływ na edukację w szkołach. Przedstawiono też partnerom norwe-
skim wstępną koncepcję laboratoriów zaplanowanych w Bydgoszczy i zebrano cenne spostrzeżenia.
Podczas rewizyty Norwegowie zapoznali się natomiast z rezultatami mikroprojektu, a także od-
wiedzili obie szkoły pilotażowe oraz zwiedzili proenergetyczne instalacje funkcjonujące na terenie 
Bydgoszczy.

c. Lublin

O mieście
Lublin (340 tys. mieszkańców) jest największym miastem położonym we 
wschodniej części Polski. To szybko rozwijający się ośrodek uniwersytecki                
i kulturowy, z wieloma festiwalami i imprezami kulturalnymi. Miasto przykła-
da dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i klimatu i podejmuje wiele 
działań w tym obszarze. W grudniu 2015 r. Lublin przyjął Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej, który ma pomóc w podniesieniu efektywności energetycznej, 
zwiększeniu ilości energii wytwarzanej przez źródła odnawialne oraz redukcji 
emisji gazów cieplarnianych na jego terenie. Wśród realizowanych proener-
getycznych działań znajduje się m.in. termomodernizacja budynków gmin- 
nych, instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych czy rozwój ekologicznego trans-
portu miejskiego.

Pomysł na innowację
Planowanym przez Lublin innowacyjnym działaniem jest 
wykorzystanie ciepła systemowego do zapewnienia chłodu 
w 12-piętrowym budynku biurowym Urzędu Miasta Lublin. 
Działanie ma charakter pilotażowy i ma pomóc w zagospo-
darowaniu nadwyżki ciepła systemowego latem, kiedy z ko-
lei istnieje duże zapotrzebowanie na chłodzenie budynków, 
w tym przede wszystkim w obszarze tzw. „miejskiej wyspy 
ciepła”. 
Obecnie w budynku biurowym wykorzystywane są klima-
tyzatory, które bardzo zwiększają zużycie energii elek-
trycznej, a w czasie upałów jej dostępność jest ograniczona. 
Większość stosowanych klimatyzatorów zawiera substancje 
zubażające warstwę ozonową i będzie musiała zostać wy-
mieniona na inne urządzenia. Proponowanym rozwiązaniem 
tych problemów jest wprowadzenie w budynku systemu 
chłodzenia obejmującego np. absorpcyjny agregat wody lo-
dowej, wykorzystujący ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłow-
niczej. Pozwoli to na poprawę efektywności energetycznej
budynku, optymalizację lubelskiego systemu energetycznego, zmniejszenie emisji CO2 i innych 
zanieczyszczeń do powietrza oraz ograniczenie ilości odpadów powstających przy produkcji energii 
w lubelskich elektrociepłowniach. Budynek będzie pełnił również funkcję demonstracyjną.

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na przygotowanie progra-
mu funkcjonalno-użytkowego, będącego podstawą do przygotowania dalszej dokumentacji i pro-
cedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W dokumencie określone zostały 
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Zdj. 22. Budynek biurowy, w którym 
planowana jest inwestycja                        

(fot. Andrzej Siwek, Urząd Miasta Lublin)



wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, fun-
kcjonalne i architektoniczne, dotyczące wykorzystania ciepła 
systemowego do produkcji chłodu w budynku pilotażowym. 
Dzięki przeprowadzonym analizom finansowym, ekono-
micznym i ekologicznym możliwe było oszacowanie skali 
oszczędności finansowych i oszczędności energii.
W ramach mikroprojektu Lublin nawiązał również współpra-
cę bilateralną z partnerem norweskim  gminą Ullensaker  – –
oraz Urzędem Miasta w Krakowie. Pracownicy Biura Zarzą-
dzania Energią odwiedzili Elektrociepłownię Kraków, gdzie
przedstawiciele firmy EDF Polska S.A. zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie produkcji 
chłodu z ciepła systemowego w swoim obiekcie. Odwiedzający mieli także możliwość zobaczenia 
pilotażowej instalacji wytwarzania chłodu, zamontowanej w przepompowni sieciowej krakow-
skiego MPEC S.A.

Współpraca z Norwegami
W ramach mikroprojektu Lublin nawiązał współpracę part-
nerską z gminą Ullensaker, która chętnie dzieliła się swoimi 
doświadczeniami w interesującym miasto obszarze. Przed-
stawiciele miejskiego Biura Zarządzania Energią w ramach 
delegacji do Norwegii spotkali się z przedstawicielami ad-
ministracji Ullensaker i przedyskutowali planowany przez 
siebie projekt. Dowiedzieli się też więcej na temat nor-
weskiego podejścia do kwestii energii i jej racjonalnego 
wykorzystania oraz obejrzeli oszczędne i ekologiczne 
systemy wytwarzania ciepła i chłodu w terminalu lotniska 
Gardemoen (Oslo). Ciepło i chłód są tu wytwarzane za 
pomocą pompy ciepła współpracującej z otwartym dolnym 
wymiennikiem gruntowym bazującym na 18 studniach.  
Prowadzi się również odzysk ciepła/chłodu z oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących 
z pobliskiej gminnej oczyszczalni ścieków.
Ponadto uczestnicy wizyty zwiedzili kompleks obiektów szkolnych i sportowych oraz zapoznali się 
z wizualizacjami układów ciepłowniczych i elektrycznych współpracujących z systemami BMS, 
które umożliwiają zarządzanie tymi budynkami on-line. 

d. Milanówek

O mieście
Milanówek (16 tys. mieszkańców) to miasto położone w województwie mazo-
wieckim, w okolicach Warszawy. Miasto ma charakter letniskowy i charakte-
ryzuje je gęsta, dobrze zachowana zieleń. Wspólnie z dwoma sąsiednimi mia-
stami tworzy Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Stanowi też aktywny 
ośrodek współdziałania organizacji pozarządowych i obywateli.
Milanówek dużą wagę przykłada do kwestii ochrony środowiska i klimatu.            
Jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz posiada              
i wdraża Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Działania przewidziane w planie 
obejmują termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, 
wymianę urządzeń na energooszczędne, modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz 
działania z zakresu mobilności miejskiej.
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Zdj. 23. Spotkanie konsultacyjne                    
w Urzędzie Miasta Krakowa                       

(fot. Andrzej Siwek, Urząd Miasta Lublin)

Zdj. 24. System wytwarzania ciepła                
i chłodu na lotnisku Gardemoen (Oslo) 

(fot. Sławomir Wraga,                                 
Urząd Miasta Lublin)
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Pomysł na innowację
Planowanym przez Milanówek innowacyjnym działaniem jest budowa kompleksu basenowego              
z pasywnym budynkiem zaplecza i Centrum Edukacji Ekologicznej. Pomoże on zapewnić miesz-
kańcom dostęp do wysokiej jakości oferty rekreacyjnej, podnosząc jednocześnie ich wiedzę i świa-
domość w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania energii. Planuje się, iż pro-
jekt będzie realizowany w dwóch etapach  w pierwszym wybudowany zostanie całoroczny obiekt –
basenowy ze strefami dla zróżnicowanych wiekowo użytkowników (w tym niecki basenowe, 
brodziki, jacuzzi, gejzery, przeciwprądy, miniplaże, sauny, plac zabaw) oraz pasywnym budynkiem 
zaplecza z pomieszczeniami do zabiegów terapeutycznych, ćwiczeń grupowych oraz prowadzenia 
szkoleń. 
W drugim etapie realizacji projektu zbudowane zostanie 
Centrum Edukacji Ekologicznej, również w technologii bu-
dynku pasywnego. Będzie ono zawierało pomieszczenia 
przeznaczone do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji eko-
logicznej opartej na czterech żywiołach. W Centrum zlokali-
zowany zostanie również ekoinkubator skupiający przed-
stawicieli firm, uczelni oraz podmiotów ściśle związanych                  
z technologiami poprawiającymi jakość powietrza i wody. 
Wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywała roz-
wiązania takie jak wymienniki, pozwalające na odzysk cie-
pła z pobliskiej pompowni ścieków, pompy ciepła, ogniwa 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, rekuperacja oraz roz-
wiązania konstrukcyjne i architektoniczne wpływające 
bezpośrednio na efektywność energetyczną budynku. 

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na nawiązanie wymiany 
doświadczeń i wiedzy z partnerem norweskim, w tym organizację trzydniowej wizyty studyjnej            
w Norwegii oraz rewizyty w Milanówku, podczas której norwescy goście mogli zapoznać się ze 
specyfiką lokalnych warunków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Przeanalizowano 
też najbardziej wrażliwe aspekty prowadzenia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej             
i wykorzystania OZE oraz opracowano koncepcję funkcjonalno-technologiczną planowanego eko-
logicznego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Koncepcja ta nie tylko będzie stanowić 
podstawę do wdrożenia projektu pilotażowego, ale i bazę dla innych miast i gmin planujących 
realizację podobnych przedsięwzięć. Działaniom tym towarzyszyła szeroka kampania promocyjno-
informacyjna skierowana do mieszkańców miasta i okolic.

Współpraca z Norwegami
W ramach mikroprojektu Milanówek nawiązał współpracę z norweską gminą Frogn, która realizuje 
obecnie projekt budowy interaktywnego basenu oraz hali sportowej w mieście Drøbak. W dniach 
12-14 grudnia 2016 r. przedstawiciele Milanówka odwiedzili Frogn, gdzie omówili z gospodarzami 
temat optymalizacji procesu projektowego, wyboru najkorzystniejszych rozwiązań techno-
logicznych (w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii) oraz koncepcji oprawy audio-
wizualnej poszczególnych stref basenu. Oprócz części teoretycznej gospodarze z gminy Frogn 
zapewnili dwie wizje lokalne na terenie budowy basenu oraz szpitala Ullerud Helsebygg.
Wiedza pozyskana podczas wizyty pomogła w rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji 
funkcjonalno-technologicznej strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie obecnego kąpieliska 
miejskiego. Koncepcja ta została następnie omówiona podczas rewizyty norweskich partnerów            
w Milanówku w dniach 6-8 lutego 2017 r. Norwescy goście przedstawili jeszcze raz projekt budowy 
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Rys. 8. Wizualizacja strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej na terenie istniejącego 

kąpieliska miejskiego w Milanówku 
(autor: Piotr Płaskowicki & Partnerzy 

Architekci)



basenu Drøbaksbadet og Frognhallen, wdrażając pracowników magistratu w poszczególne etapy 
realizacji oraz rozwiązania technologiczno-funkcjonalne. Opowiedzieli też o systemie certyfikacji 
BREEAM-NOR, który jest stosowany we wszystkich inwestycjach prowadzonych przez gminę 
Frogn. Jest to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, bę-
dący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie. Następnego 
dnia przedstawiciele gminy Frogn wzięli udział w wizji lokalnej terenu kąpieliska miejskiego oraz 
spotkali się z autorem koncepcji i wizualizacji kompleksu rekreacyjnego, do której wnieśli wiele 
cennych, praktycznych uwag.

e. Pałecznica

O gminie
Pałecznica (3,7 tys. mieszkańców) to niewielka gmina położona na południu 
Polski, w województwie małopolskim. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Krako-
wa, środowisko naturalne, malownicze krajobrazy oraz liczne wąwozy z cieka-
mi wodnymi oraz porastającymi ich brzegi roślinami endemicznym Pałecznica 
ma spory potencjał rozwoju turystyki, zwłaszcza weekendowej i rowerowej. 
Gmina jest też jednym z punktów na szlaku Małopolskiej Drogi św. Jakuba.  
Dbając o zachowanie tych walorów, gmina aktywnie wdraża strategię zrów-
noważonego rozwoju i podejmuje liczne proekologiczne działania, w tym                 
w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. W gminie montowane są instalacje 
fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, prowadzony jest program wymiany 
palenisk, uruchomiono program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowano 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Zdj. 25 i 26. Wizyta przedstawicieli Milanówka w gminie Frogn
(materiały Urzędu Miasta Milanówka)
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Pomysł na innowację
Planowanym przez Pałecznicę innowacyjnym działaniem jest wdrożenie systemu monitoringu 
zużycia mediów (energii i wody) oraz zarządzania tym zużyciem z wykorzystaniem sieci GPRS. 
Działanie systemu polegać będzie na bieżącym, zdalnym odczycie poboru mediów przez specjalnie 
zamontowane liczniki energii i wodomierze typu SMART, jak również na pomiarze poziomu emisji 
CO2 za pomocą zamontowanego na kominie czujnika. Wszystkie dane będą przesyłane do cen-
tralnego rejestratora, a następnie na platformę wyposażoną w narzędzia do ich badania i anali-
zowania oraz nadzoru nad siecią i raportowania. 
Wprowadzony system, obejmujący zarówno budynki użyteczności publicznej jak i prywatne, po-
zwoli na bieżąco monitorować aktualny pobór energii elektrycznej i wody oraz poziom emisji  CO2   –
w przeglądarce internetowej lub za pomocą indywidualnej aplikacji na telefon komórkowy                     
w systemach iOS, Android i Windows Phone. Zastosowane rozwiązanie pomoże w racjonalizacji 
zużycia mediów poprzez dostosowanie go do realnych potrzeb użytkownika, a to z kolei przełoży 
się na ograniczenie zużycia energii i emisji CO2. 

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został 
wykorzystany na nawiązanie współpracy i wymiany 
doświadczeń z partnerem norweskim w celu poznania 
dobrych praktyk i dostępnych technologii w zakresie 
efektywności energetycznej, możliwych do zastosowania               
w gminie wiejskiej. Wymiana ta pozwoliła zweryfikować 
wstępne założenia projektu i zaproponować najbardziej 
optymalne rozwiązania. W ramach mikroprojektu powstało 
również studium wykonalności systemu monitoringu 
zużycia mediów wraz z analizą finansową i ekonomiczną. 
Dokument ten pomoże w ubieganiu się o środki na realizację
projektu pilotażowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Ponadto podczas realizacji mikroprojektu zorganizowano 5 spotkań z mieszkańcami i lokalnymi 
interesariuszami. Dyskutowano na temat innowacyjnych proenergooszczędnych rozwiązań sto-
sowanych w Norwegii oraz skutków ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i zdrowotnych 
realizacji projektu pilotażowego.

Współpraca z Norwegami
W ramach mikroprojektu Pałecznica nawiązała współpracę z gminą Hvaler, która jest położona na 
południu Norwegii, w regionie Østfold. Gmina jest w 100% objęta systemem monitoringu zużycia 
energii elektrycznej, a jej głównym celem jest obecnie zintegrowanie tego systemu z monito-
ringiem zużycia wody. 
Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się 13 grudnia 2016 r. w Hvaler, gdzie przedstawiciele 
Pałecznicy mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami gospodarzy w zakresie inteligentnego 
monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz zasięgnąć porad odnośnie planowanej przez nich 
inwestycji. Obejrzeli oni także stację recyklingu, jak również główną przepompownię wody i ście-
ków. Bardzo ważnym punktem wizyty było spotkanie w przedsiębiorstwie energetycznym 
Fredrikstad energi, ściśle współpracującym z gminą Hvaler. Dzięki tej wizycie przedstawiciele 
Pałecznicy mogli zidentyfikować mocne i słabe strony zaproponowanego przez siebie rozwiąza-
nia, jak również wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące inwestycji.
Rewizyta przedstawicieli Hvaler w Pałecznicy odbyła się 30 stycznia 2017 r. Norwescy goście 
zapoznali się z działaniami gminy w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE,                
a także zwiedzili Centrum Edukacyjne, Gminną Bibliotekę Publiczną, przepompownię wody, 
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Zdj. 27. Spotkanie informacyjne                 
dla mieszkańców                                         

(fot. archiwum Urzędu Gminy Pałecznica)



instalacje fotowoltaiczne oraz lokalne gospodarstwo edukacyjne. Dyskutowano też na temat 
możliwości wdrożenia w Pałecznicy rozwiązania z gminy Hvaler, w tym możliwości wykorzystania 
takiego samego oprogramowania służącego do zbierania i analizowania danych z liczników energii  
i wodomierzy. 

f. Płońsk

O mieście 
Płońsk (22,5 tys. mieszkańców) to miasto położone w województwie ma-
zowieckim, około 60 km od Warszawy. Jest ono wyróżniającym się liderem 
działań proekologicznych w Polsce. Miasto posiada nowoczesną elektrociep-
łownię na biomasę, produkującą energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu. 
Projekt elektrociepłowni zdobył prestiżową europejską nagrodę Energy Globe 
dla najlepszego polskiego projektu w obszarze energetyki zrównoważonej 
środowiskowo za rok 2006, która została wręczona na forum Parlamentu Euro-
pejskiego w Brukseli w 2007 r. Miasto posiada też i wdraża Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej obejmujący zestaw działań ukierunkowanych na ograniczenie zużycia energii oraz 
emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Pomysł na innowację
Zaproponowaną przez Płońsk innowacją jest realizacja zestawu działań mających zbliżyć miasto do 
pełnego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym w szczególności:

udostępnienie mieszkańcom specjalistycznego kontenera do odbioru odpadów elektro-
nicznych, wzorowanego na norweskim systemie Safedrop;
uruchomienie punktu przyjmowania i napraw rzeczy używanych, niebędących odpadami;              
w punkcie tym mieszkańcy będą mieli możliwość zostawienia niepotrzebnych przedmiotów, 
które nadają się jeszcze do użytku, a także bezpłatnego wybrania czegoś dla siebie;
zastosowanie nowoczesnych, zautomatyzowanych rozwiązań technologicznych służących do 
rozpoznawania i przyjmowania zużytych opakowań. 

Ww. rozwiązania zostaną połączone z szeroką kampanią edukacyjną, obejmującą organizację 
konferencji i warsztatów tematycznych oraz przygotowanie ciekawych materiałów informacyjno-
edukacyjnych. W efekcie nie tylko osiągnięte zostaną konkretne efekty środowiskowe (ogranicze-
nie ilości powstających odpadów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska), ale i wzro-
śnie świadomość ekologiczna mieszkańców.
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Zdj. 29. Wizyta przedstawicieli Pałecznicy 
w gminie Hvaler                                               

(fot. archiwum Urzędu Gminy Pałecznica)

Zdj. 28. Wizyta przedstawicieli Pałecznicy 
w gminie Hvaler                                             
(fot. archiwum Urzędu Gminy Pałecznica)
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Mikroprojekt
W ramach mikroprojektu uruchomiono dwa pierwsze punkty zbiórki  odpadów elektronicznych             –
i rzeczy używanych. Specjalistyczny, szczelnie zamknięty pojemnik na odpady elektroniczne został 
ustawiony w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Odwiedzający urząd mogą wrzucać tam zużyty sprzęt 
elektroniczny małego formatu, jak np. telefony komórkowe, tablety, karty pamięci, laptopy, pen-
drive'y, nośniki cyfrowe CD, DVD itp. Punkt wymiany rzeczy używanych powstał natomiast w PSZOK 
w Płońsku. Można w nim zostawić np. działający, lecz niepotrzebny sprzęt codziennego użytku, 
który nadal może być używany przez inne osoby. Oprócz tego w punkcie zbierane są takie rzeczy jak 
meble, ceramika, odzież i tekstylia, dywany, zabawki czy rowery. W ten sposób można rozwiązać 
problem zagraconych mieszkań, strychów i piwnic, a nieużywanym sprzętom dać drugie życie.

Uruchomienie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych pozostaje nadal w fazie planów i jest 
uzależnione od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Pomocne powinno być w tym 
opracowane w ramach mikroprojektu studium wykonalności, w którym szczegółowo określono 
planowane rezultaty projektu, w tym jego wpływ na strumień powstających w przyszłości odpadów.
Ponadto gmina przeprowadziła szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-promocyjną, skiero-
waną do mieszkańców, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Informowała nie tylko o wprowa-
dzanych przez siebie rozwiązaniach, ale i o ogólnych zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym               
i korzyściach związanych z jej wdrażaniem. W ramach kampanii przeprowadzono m.in. specjalne 
warsztaty w płońskich szkołach oraz przygotowano film i ulotkę informacyjną.

Współpraca z Norwegami
Norweskie doświadczenia są bardzo cenne dla Płońska, gdyż kraj ten już od ponad 20 lat wdraża 
koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, starając się minimalizować ilość powstających odpa-
dów. Wiele z norweskich rozwiązań w tym obszarze, po stosownej adaptacji, można zastosować            
w warunkach polskich, tak jak system zbiórki Safedrop, który został wprowadzony w Płońsku.
Partnerem norweskim, który wspiera Płońsk w jego ambitnych zamierzeniach, jest spółka komu-
nalna Esval Miljøpark zlokalizowana w gminie Nes. W czasie trwania mikroprojektu partnerzy 
spotkali się łącznie 4 razy  dwa razy w Norwegii i dwa razy w Polsce. Wzajemne wizyty umożliwiły –
zapoznanie się z funkcjonowaniem systemów gospodarowania odpadami w obu spółkach 
komunalnych oraz dobrymi praktykami z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy 
norwescy zorganizowali stronie polskiej wizyty w kluczowych dla ich projektu instytucjach nor-
weskich (spółka komunalna Esval Mijøpark, Europejska Platforma Recyklingu w Drammen, Zakład 
Utylizacji Odpadów w Lindum AS, Punkt zbiórki rzeczy używanych i ich sklepowej sprzedaży 
Brukanes), a będąc w Płońsku sami zwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadów, PSZOK                        
i biogazownię na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem. Wzięli też udział w „IV płońskiej 
konferencji odpadowej  gospodarka o obiegu zamkniętym nowym wyzwaniem dla gmin”, która –
odbyła się w Płońsku w dniu 28 września 2016 r. 
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Zdj. 31. Film promujący projekt pilotażowy Płońska 
dostępny na https://vimeo.com/207017772

Zdj. 30. Kontener do zbiórki odpadów elektronicznych 
w Urzędzie Miejskim w Płońsku                                         
(fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Płońsku)



Wzajemne kontakty zaowocowały wzbogaceniem płońskiego projektu pilotażowego o dodatkową 
wiedzę i pomysły, a także zawiązaniem partnerskich relacji dobrze rokujących dalszej współpracy.

g. Raciechowice

O gminie  
Raciechowice (6,2 tys. mieszkańców) to niewielka gmina położona na południu 
Polski, w woj. małopolskim. Jej walorami są zasoby naturalne i przyjazna 
środowisku gospodarka, a podstawowymi dziedzinami działalności  rolnictwo –
oraz turystyka i wypoczynek. Od 1997 r. Raciechowice mają status gminy 
ekologicznej i od lat realizują liczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska               
i klimatu: inwestycje w odnawialne źródła energii i energooszczędne tech-
nologie, a także działania z zakresu edukacji ekologicznej, zdobywając wiele 
nagród. W 1999 r. Raciechowice przystąpiły do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”            
i  nadal pozostają jego aktywnym członkiem. W sierpniu 2011 r. Rada Gminy uchwaliła  „Plan działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, natomiast w grudniu 2014 r. przyjęła jego zaktualizowaną 
wersję pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Raciechowice”.

Pomysł na innowację
Planowanym przez Raciechowice innowacyjnym działaniem 
jest montaż pomp ciepła zasilanych z instalacji fotowolta-
icznych w wybranych budynkach użyteczności publicznej.  
Z uwagi na brak sieci gazowej w gminie budynki uży-
teczności publicznej ogrzewane są kotłami olejowymi, które 
są już przestarzałe i emitują duże ilości CO2, związków siarki         
i pyłów. Planowana jest więc zmiana źródeł ciepła w wybra-
nych z nich, a zastosowanie pomp ciepła jako głównego 
źródła, dodatkowo wspomaganego instalacją fotowolta-
iczną, powinno przynieść spodziewany efekt ekonomiczny             
i ekologiczny. Tym bardziej, że energia słoneczna jest pow-
szechna i łatwo dostępna, a gmina Raciechowice posiada 
odpowiednie uwarunkowania do jej wykorzystania.
W projekcie zostaną wykorzystane nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym wdrożony 
zostanie odpowiedni system pomiaru, obsługi i monitoringu. Instalacja fotowoltaiczna wyposażona 
zostanie w licznik ilości uzyskanej energii elektrycznej, natomiast pompy ciepła w licznik zużytej 
energii elektrycznej i wyprodukowanej energii cieplnej. Dane z liczników będą przesyłane do Urzę-
du Gminy przez sieć Internet i będą administrowane przez osobę odpowiedzialną za monitoring.
Montażowi OZE w budynkach będzie towarzyszyć modernizacja wewnętrznych instalacji 
oświetleniowych z wymianą tradycyjnych źródeł światła na LEDowe, co pozwoli dodatkowo 
ograniczyć dość wysokie zużycie energii elektrycznej. 
Zastosowanie tak nowatorskich rozwiązań w Raciechowicach będzie miało też efekt demon-
stracyjny, przyczyniając się do rozpowszechnienia stosowania odnawialnych źródeł energii nie 
tylko w sąsiednich gminach, ale też w gospodarstwach domowych. 

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na przygotowanie studium 
wykonalności obejmującego 9 obiektów użyteczności publicznej, w których gmina planuje wdrożyć 
innowacyjne rozwiązania (4 szkoły, 2 ośrodki Środowiskowego Domu Samopomocy, 2 budynki 
administracyjne urzędu i powiązany z nimi węzłem cieplnym Dom Kultury). Studium zostało    
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Zdj. 32. Stary kocioł olejowy w jednym    
z budynków pilotażowych                            

(fot. Jerzy Tymczyszyn,                             
Urząd Gminy w Raciechowicach)
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opracowane w oparciu o założenia audytowe dla wymienionych obiektów i określa optymalne 
warianty realizacji projektu pilotażowego, a także możliwy do osiągnięcia stopień redukcji emisji 
CO2 do atmosfery. Dodatkowo przeprowadzona została ocena opłacalności, dotycząca zmniej-
szenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną.

Współpraca z Norwegami
W ramach mikroprojektu Raciechowice nawiązały współ-
pracę z gminą Oslo. W dniu 10 października 2016 r. obie gmi-
ny podpisały list intencyjny dotyczący dzielenia się fachową 
wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wykorzystania ener-
gii odnawialnej. Następnie w listopadzie przedstawiciel Oslo 
odwiedził Raciechowice, gdzie miał okazję zapoznać się z pla- 
nami gminy dotyczącymi zmiany źródeł ciepła i zobaczyć  
stan faktyczny w wybranych obiektach. Jego zdaniem po-
mysł rezygnacji z oleju opałowego i zastąpienia go pompami 
ciepła ma duże szanse na sukces. Udzielił także kilku cennych 
wskazówek, dotyczących obecnej eksploatacji i zaoferował 
pomoc przy weryfikacji opracowania technicznego, otrzy-
manego od wykonawcy projektu. 
Do rewizyty doszło w styczniu 2017 r., kiedy to delegacja z Raciechowic odwiedziła Oslo i zwiedziła 
obiekty, w których zastosowano rozwiązania zbliżone do tych planowanych w gminie. Jednym             
z oglądanych budynków była szkoła zasilana od 2010 r. pompą ciepła, wyposażoną w dwa dolne 
źródła: kolektor pionowy oraz poziomy, zainstalowany bezpośrednio pod asfaltową nawierzchnią 
boiska szkolnego.       Pozioma instalacja wykorzystywana jest głównie latem, natomiast pionowa        
w okresach chłodu. Dodatkowo jako źródło rezerwowe, na wypadek małej skuteczności pompy 
ciepła, wykorzystywany jest nadal stary kocioł olejowy.
Kolejnym zwiedzonym obiektem była także szkoła, ale jeszcze nie użytkowana. W niej również jako 
główne źródło zainstalowano pompę ciepła z rezerwowym kotłem elektrycznym, a całą fasadę 
zewnętrzną pokrywają panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ~100 kW. Najbardziej efektywna była  
jednak wizyta w Undervisningsbygg Oslo KF  miejskim przedsiębiorstwie, które m.in. zarządza –
budynkami szkolnymi. W Oslo powstał plan centralnego systemu sterowania i nadzoru nad wa-
runkami panującymi wewnątrz budynków, który obecnie obejmuje blisko połowę szkół. Inżynier                
z Undervisningsbygg przedstawił reprezentantom Raciechowic wady i zalety zdalnego sterowa-  
nia automatyką, jak również wskazał rozwiązania mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej budynku. Dzięki tej wizycie mieli oni możliwość zapoznania się z mocnymi i słabymi 
stronami rozwiązań, które chcą wprowadzić w swojej gminie.
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Zdj. 33. Wizyta przedstawiciela Oslo             
w jednym z budynków, w których            

mają zostać zainstalowane  
nowoczesne rozwiązania OZE 

(fot. Katarzyna Kmiecik,                             
Urząd Gminy w Raciechowicach)

Zdj. 35. Ekologiczna szkoła z fasadą pokrytą ogniwami 
fotowoltaicznymi, budowana w Oslo                                          

(fot. Jerzy Tymczyszyn, Urząd Gminy w Raciechowicach)

Zdj. 34. Przedstawiciele Raciechowic zapo-
znają się z technologiami i rozwiązaniami              
z zakresu energetyki odnawialnej stosowa-
nymi w Oslo (fot. Katarzyna Kmiecik,                             
Urząd Gminy w Raciechowicach)



h. Rumia

O mieście  
Rumia (47,5 tys. mieszkańców) to średniej wielkości miasto położone na pół-
nocy Polski, w województwie pomorskim. Razem z miastami Wejherowem               
i Redą tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. 
Rumia jest miastem nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się, położonym 
w urokliwym otoczeniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi ważny 
ośrodek mieszkaniowy i komunikacyjny w aglomeracji trójmiejskiej. Jest znana 
ze swojego zaangażowania w aktywizację mieszkańców i lokalnych intere-
sariuszy – aktywnie współpracuje z lokalnymi i subregionalnymi organizacjami 
pozarządowymi, a inwestycje realizowane w jej granicach konsultowane są w ramach debat spo-
łecznych. Miasto przywiązuje także dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i klimatu.   

Pomysł na innowację
Planowanym przez Rumię działaniem jest wprowadzenie innowacyjnego systemu zaopatrzenia            
w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta na zachód od linii kolejowej. Projekt zakłada 
budowę elektrociepłowni poligeneracyjnej, wyposażonej w rozwiązania zapewniające:

produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu w skojarzeniu,
wysoką sprawność całkowitą produkcji energii,
wykorzystanie jako paliwa biomasy lub odpadów komunalnych w postaci RDF-u. 

Elektrociepłownia ma zaopatrywać odbiorców w ciepłą wo-
dę użytkową oraz pokrywać część zapotrzebowania na cie-
pło systemowe. Planuje się, iż zostanie zlokalizowana na 
terenie Zakładu Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., gdzie 
zastąpi istniejącą obecnie ciepłownię zakładową. Wstępne 
założenia projektowe przewidują rozwiązanie modułowe,               
z możliwością kontynuowania inwestycji w wielu etapach. 
W pobliżu proponowanej siłowni poligeneracyjnej znajdują 
się osiedla mieszkaniowe, szkoła podstawowa oraz kilka 
zakładów przemysłowych (m.in. Toyota), a przede wszyst-
kim zakłady Remontowa LNG System sp. z o.o. Są to poten-
cjalni odbiorcy zarówno ciepła, jak i chłodu, którego produk- 
cja w okresie letnim może znacznie wpłynąć na efekt ekonomiczny inwestycji. Jej realizacja pozwoli 
rozwiązać problem niskiej emisji na terenie Rumi oraz palący problem ograniczenia składowania 
odpadów o wartości kalorycznej powyżej 6 MJ/kg.  
Ważnym czynnikiem, który zostanie wzięty pod uwagę podczas wyboru paliwa, jest niewielka 
odległość planowanej elektrociepłowni od zakładu zagospodarowania odpadów EkoDolina Sp.                
z o.o., stanowiącego wytwórcę RDF-u. Zakład ten jest też dobrze skomunikowany z miejscem 
przewidzianym do budowy siłowni.

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na przygotowanie szcze-
gółowej analizy ekonomiczno-technicznej, na podstawie której podjęta zostanie ostateczna decy-
zja o budowie siłowni, a także  w przypadku pozytywnej decyzji  zostaną wybrane konkretne – –
rozwiązania techniczne i elementy instalacji oraz zostanie dobrana jej moc.
Ważnym elementem analizy było oszacowanie zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii,    
z uwzględnieniem dynamiki zmian, tak aby jak najlepiej dobrać moce i wielkości magazynów ciepła 
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Zdj. 36. Stary budynek ciepłowni                 
do modernizacji                                             

(fot. Urząd Miasta Rumi)
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i chłodu. Rozważono również możliwości zastosowania urządzeń poprawiających sprawność 
systemu po stronie dystrybucji i odbioru oraz określono potencjał dostępności paliwa.

Współpraca z Norwegami
W ramach mikroprojektu Rumia nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem GLØR IKS, zapoznając 
się z jego doświadczeniami w zakresie energetycznego zagospodarowania odpadów oraz komu-
nikacji i współpracy z kluczowymi interesariuszami. W ramach mikroprojektu odbyły się dwa 
spotkania bilateralne  w Norwegii i w Polsce  które były okazją do inspirującego dialogu na temat – –
ekologicznych i ekonomicznych sposobów zaopatrywania odbiorców w energię.

i. Sopot

O mieście  
Sopot (32,7 tys. mieszkańców) to miasto uzdrowiskowo-turystyczne położone 
na północy Polski, w województwie pomorskim. Wspólnie z Gdańskiem i Gdynią 
tworzy Trójmiasto. Sopot realizuje nowatorskie projekty w różnych obszarach, 
w tym ochrony środowiska i poszanowania energii, i od lat jest liderem wielu 
rankingów oraz laureatem licznych nagród. Swój sukces zawdzięcza konse-
kwentnej realizacji strategii miasta, prywatyzacji mienia komunalnego, umie-
jętnie wykorzystywanym kontaktom zagranicznym, pozyskiwanym środkom 
unijnym oraz tworzeniu przyjaznego klimatu i ułatwień dla inwestorów.

Pomysł na innowację
Planowanym przez Sopot innowacyjnym działaniem jest kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicznej, realizowana w formule ESCO. Modernizacją ma zostać 
objęte 26 budynków, w tym przedszkola, szkoły, Młodzieżowy Dom Kultury, Dom Dziecka i basen. 
We wszystkich obiektach przewidziana jest modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarzą-
dzania energią, a w niektórych także prace termomodernizacyjne.
Miasto jest zainteresowane realizacją projektu w formule ESCO, tj. z udziałem partnera prywatnego, 
który byłby odpowiedzialny za częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia, wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej i przeprowadzenie modernizacji w ustalonym zakresie, a także za zarzą-
dzanie gospodarką energetyczną budynków przez cały okres obowiązywania umowy. Poniesione 
przez wykonawcę koszty zostaną w całości lub części zwrócone z uzyskanych oszczędności energii.
Z uwagi na to, iż nadal niewiele polskich gmin decyduje się na realizację projektów w formule            
ESCO, projekt Sopotu ma charakter nowatorski i może posłużyć jako dobra praktyka dla innych 
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Zdj. 37 i 38. Wizyta przedstawicieli Rumi                       
w Norwegii (fot. Urząd Miasta Rumi)



samorządów lokalnych zainteresowanych takim rozwiązaniem. Jego wdrożenie oprócz oszczęd-
ności finansowych powinno przynieść również ograniczenie emisji CO2 i pyłów, co pozytywnie 
wpłynie na stan środowiska naturalnego w mieście, mającym status uzdrowiska.

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na wykonanie analizy 
przedrealizacyjnej przedsięwzięcia, obejmującej kluczowe informacje i rekomendacje w zakresie 
możliwych do zastosowania modeli prawnych i finansowych, podziału ryzyka pomiędzy partnera 
prywatnego i publicznego, trybu wyboru partnera prywatnego oraz wyboru optymalnego wariantu 
realizacji. Przeprowadzone zostało również ankietowe badanie rynku wśród przedsiębiorstw 
działających w sektorze efektywności energetycznej oraz instytucji finansowych w celu uzyskania 
praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia planowanego przedsię-
wzięcia oraz wiarygodnego oszacowania jego założeń brzegowych.
Działaniom tym towarzyszyła wymiana dobrych praktyk i doświadczeń z partnerem norweskim 
oraz kampania promocyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców.

Współpraca z Norwegami
W ramach mikroprojektu Sopot nawiązał współpracę z gminą Drammen, która ma duże doświad-
czenie w realizacji działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności 
publicznej. Sopocka delegacja odwiedziła Drammen w lutym 2017 r. w celu zapoznania się ze sto-
sowanymi tam proekologicznymi rozwiązaniami. Zwiedzono szkołę Marienlyst wybudowaną              
w technologii pasywnej oraz szkołę Brandengen, która przeszła głęboką termomodernizację              
z zastosowaniem OZE. Szkoła Brandengen mieści się w zabytkowym, ceglanym budynku, a prze-
prowadzone w niej działania modernizacyjne obejmowały ocieplenie ścian, poddasza i piwnic, 
montaż okien pasywnych (współczynnik przenikania ≤ 0,8 W/m²K),  wymianę drzwi oraz instalację 
ogrzewania wykorzystującego pompy geotermalne. W budynku zainstalowano także system za-
rządzania budynkiem i energią – BEMS. W efekcie otrzymano budynek jednocześnie będący pod 
ochroną konserwatorską i o niskim zużyciu energii. Norweskie doświadczenia zostaną wykorzy-
stane przez Sopot podczas realizacji ich własnego projektu.
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Zdj. 39 i 40. Wizyta przedstawicieli Sopotu 
w Drammen w Norwegii 

(zdj. Elżbieta Turowiecka,                              
Urząd Miasta Sopotu)
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j. Sztum

O gminie 
Sztum (18,7 tys. mieszkańców) to gmina miejsko-wiejska położona w północnej 
Polsce, w województwie pomorskim. Gmina ma bogatą historię i charakteryzuje 
się szczególnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. W jej środkowej 
części znajdują się jeziora: Sztumskie, Barlewickie, Białe i Parleta (dzikie jezioro 
położone w lesie z ogromną liczbą ptactwa wodnego i niesamowitym mikro-
klimatem). Miasto otaczają lasy (pow. 4458 ha) z niezliczoną zwierzyną łowną             
i bogatym runem leśnym. Krajobraz pojezierny oraz położenie w dolinie Wisły 
czynią gminę atrakcyjnym terenem wypoczynku i rekreacji, dlatego też podej-
muje ona liczne starania, by zachować czyste środowisko i powietrze. W sierpniu 
2015 r. Sztum przystąpił do Porozumienia Burmistrzów  europejskiej inicjatywy na rzecz posza-–
nowania energii i ochrony klimatu, a w grudniu 2015 r. Rada Miasta przyjęła „Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii”.

Pomysł na innowację
Planowanym przez Sztum innowacyjnym działaniem jest termomodernizacja budynków wielo-
rodzinnych z zastosowaniem innowacyjnych instalacji OZE i przy zaangażowaniu mieszkańców. 
Projekt ma pomóc w rozwiązaniu problemu wysokiego zużycia energii w objętych nim budynkach, 
które są obecnie wyposażone w mało wydajne, wysokoemisyjne i przestarzałe źródła ogrzewania 
(kotły węglowe). Znaczne zużycie energii wiąże się też z wysokimi kosztami ogrzewania, które 
pogłębiają zjawisko ubóstwa energetycznego.
W ramach projektu pilotażowego planuje się kompleksową 
termomodernizację ww. budynków z zastosowaniem m.in. 
pomp ciepła, mikroelektrowni wiatrowych o pionowej osi 
obrotu oraz zielonych dachów, żyjących ścian lub magazy-
nów energii. Mieszkańcy zostaną też przeszkoleni z zakresu 
możliwych sposobów obniżania rachunków za energię. 
Każde mieszkanie zostanie wyposażone w specjalny licznik, 
który będzie na bieżąco przedstawiał zużycie energii oraz 
prognozę produkcji energii z turbiny wiatrowej lub innego 
OZE, w zależności od pogody. Dzięki temu mieszkaniec 
będzie wiedział, kiedy najbardziej opłaca mu się włączyć 
urządzenia o większej mocy, aby skorzystać z prądu z turbiny. 
 Energia pozyskiwana z wiatru w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana na potrzeby pompy 
ciepła, następnie na potrzeby bytowe mieszkańców. Zainstalowane zielone dachy zapewnią lepszą 
izolację termiczną budynków i będą pochłaniać dwutlenek węgla. 

Mikroprojekt
Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na przygotowanie 
kluczowych dla realizacji projektu dokumentów, w tym analizy wstępnej, analizy techniczno-
ekonomicznej oraz  studium wykonalności projektu. W ramach analiz przeprowadzono też audyty 
energetyczne obiektów. Ww. dokumenty nie tylko pomogą w dokładnym zaplanowaniu działań 
projektowych, ale też w aplikowaniu o środki zewnętrzne, potrzebne na ich realizację.
W ramach mikroprojektu zorganizowane zostały także spotkania robocze z mieszkańcami, które 
miały na celu przekazanie wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii (a co za tym idzie 
pieniędzy) oraz włączenie ich do udziału w projekcie. Zaproponowano, aby mieszkańcy  często –
osoby dotknięte problemem ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia  uczestniczyli w drobnych pracach –

– 50 – 

Zdj. 41. Jeden z budynków, które mają 
zostać poddane modernizacji                      

(fot. Michał Mroczkowski,                         
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie).



wokół budynku lub w malowaniu klatki czy swoich mieszkań. Pomagać im w tym będzie osoba 
animatora, który będzie pracować wraz z nimi, pokazywać, w jaki sposób zabrać się do pracy, jak 
korzystać z narzędzi itp. Podczas spotkań mieszkańcy mieli też możliwość zgłoszenia swoich uwag 
co do najbardziej niezbędnych napraw w budynkach.
Ważnym aspektem mikroprojektu była współpraca z norweskim partnerem, który wniósł wiele 
cennych uwag do opracowywanej dokumentacji.

Współpraca z Norwegami
W ramach mikroprojektu Sztum nawiązał współpracę z gminą Ullensaker, mającą duże do-
świadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. 
W marcu 2017 r. przedstawiciel Sztumu udał się do Norwegii, gdzie zapoznał się z ciekawymi dob-
rymi praktykami w obszarze pozyskiwania energii z wielu różnorodnych źródeł. Odwiedził m.in. 
lokalne lotnisko w Ullensaker, które pokrywa zapotrzebowania na ciepło korzystając z lokalnej 
ciepłowni, kotłów na olej opałowy, pomp ciepła, jak również odzyskuje energię cieplną ze ścieków. 
W lecie natomiast w celu chłodzenia budynków wykorzystuje się tu energię zgromadzoną w spe-
cjalnie do tego przystosowanych magazynach. W okresie zimowym do magazynu trafia śnieg                 
z płyty lotniska i dróg dojazdowych, a w miesiącach letnich magazyn jest pokryty warstwą świe-
żych zrębków, które latem wysychają, a zimą są spalane w ciepłowni. Jest to bardzo ciekawe 
rozwiązanie, które pokazuje, jak w różnych warunkach pogodowych można wykorzystać to, co daje 
nam natura. 

Kolejnym odwiedzonym obiektem była oczyszczalnia ścieków, w której pozyskiwany jest metan 
używany następnie jako źródło ciepła w kolejnych etapach obróbki ścieków. Po zakończeniu 
procesu oczyszczania osad pościekowy jest sprzedawany rolnikom jako wysokowartościowy 
nawóz, zawierający cenne związki azotu oraz potasu. 
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Zdj. 43. Wizyta w oczyszczalni ścieków                 
(fot. Andrzej Siwek, Urząd Miasta Lublin)

Zdj. 42. Rezerwuar śniegu na potrzeby chłodzenia 
w okresie letnim na lotnisku w Ullensaker                  
(fot. Andrzej Siwek, Urząd Miasta Lublin)



7. 10 projektów innowacyjnych realizowanych                        
we współpracy z norweskimi partnerami

Co myślą o projekcie reprezentanci uczestniczących w nim polskich i norweskich gmin? Co im się naj-
bardziej podobało w działaniach, w których brali udział? Jakie są ich wnioski na przyszłość? Odpowiedź 
na te i inne pytania można znaleźć w zamieszczonych poniżej wypowiedziach przedstawicieli zaanga-
żowanych samorządów.

Opinie przedstawicieli polskich gmin

„Jestem pełen podziwu dla przyrody Norwegii. Widzę, że mieszkańcy ją doce-
niają i troszczą się o nią. Chciałbym bardzo, by nasz wspólny projekt miał wpływ 
także na świadomość naszych mieszkańców i ich zaangażowanie w ochronę 
przyrody  w szczególności przez ograniczanie zużycia paliw.”–

Piotr Sołtysek
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zarządzania Energią

„Celem Miasta Bydgoszczy jest poprawa efektywności energetycznej oraz 
wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w naszym 
regionie. Chcemy go osiągnąć poprzez edukację praktyczną przyszłych spe-
cjalistów w dobrze przygotowanych „Laboratoriach Czystej Energii”. Koncepcję 
sieci takich laboratoriów, do której dołączą już istniejące inicjatywy: Centrum 
Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii oraz Centrum Energii Odnawial-
nej Uniwersytetu Techologiczno-Przyrodniczego, wdrażamy przy współudzia-
le partnerów norweskich: Dalane High School i Bryne High School. Zakładamy 
realizację nowych programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, opar-
tych na praktyce oraz współpracy z producentami z branży EE i OZE.”

Beata Kempa
Kierownik Referatu Polityki Środowiskowej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

„Polska i Norwegia chronią klimat przez efektywne wykorzystanie tego, co już 
posiadamy. Zastosowanie latem ciepła, dostarczanego przez miejską sieć cie-
płowniczą, do produkcji chłodu poprawia efektywność skojarzonego wytwa-
rzania energii elektrycznej i cieplnej. Optymalizacja systemu energetycznego to 
mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza i większy komfort dla użytkow- 
ników budynków w miejskiej wyspie ciepła.” 

Beata Jędrzejewska-Kozłowska
Dyrektor Biura Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Lublin
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8. Największe sukcesy i najciekawsze wnioski z projektu



„Podejmowanie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wpłynie na 
rozwój i zwiększenie atrakcyjności miasta. Takie zmiany umocnią charak-
ter miasta-ogrodu, będą wsparciem realizacji proekologicznych założeń,            
a także edukacji mieszkańców w zakresie OZE.  Małe miasta takie jak Mila-
nówek mogą wiele nauczyć się od zagranicznych partnerów, dlatego cieszę 
się, że nasz projekt budowy obiektów wykorzystujących technologie zero-
emisyjne został doceniony i dał nam możliwość nawiązania współpracy              
z norweską gminą Frogn.”

Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii i doświadczeń norweskich 
partnerów może znacząco ułatwić racjonalne gospodarowanie energią           
w gminie, co z kolei pozwoli obniżyć koszty stałe jej funkcjonowania. Sys-
temy monitoringu poboru wpływają na racjonalizację zużycia mediów 
poprzez elastyczne zarządzanie i dostosowanie zużycia energii do potrzeb 
użytkownika, co w dalszej konsekwencji przełoży się również na redukcję 
emisji CO2.”

Marcin Gaweł
Wójt Gminy Pałecznica

„Zmniejszenie produkcji odpadów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń  
powietrza, wody i gruntu jest ważną częścią innowacyjnej gospodarki             
z zachowaniem zasobów przyrodniczych. Jestem przekonany, że współ-
praca Płońska z norweskimi partnerami z  Esval Miljøpark przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska w naszym mieście, efektywności gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, a także efektywności energetycznej 
poprzez odzysk metali szlachetnych używanych do produkcji urządzeń 
elektronicznych.”

Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońska

„Miasto Rumia aktywnie angażuje się we wdrażanie założeń gospodarki 
niskoemisyjnej. Możliwość skorzystania z doświadczeń samorządów nor-
weskich stanowi istotną pomoc i jest źródłem inspiracji dla planowania  
oraz realizacji naszych kolejnych działań w tym zakresie.”

Paweł Klawiter-Piwowarski
Pełnomocnik Burmistrza Rumi ds. Energetyki

„Doświadczenie partnera norweskiego z miasta Oslo i jego znajomość róż-
norodnych rozwiązań stanowią najcenniejsze źródło informacji na temat 
sposobów realizacji naszego projektu. Jako gmina o statusie gminy ekolo-
gicznej nieustannie poszukujemy możliwości wdrażania lokalnej strategii 
energetycznej i ochrony klimatu. Mamy nadzieję, że nasz pomysł w dzie-
dzinie wykorzystania pomp ciepła zasilanych z instalacji fotowoltaicznych 
do ogrzewania budynków stanowić będzie inspirację nie tylko dla naszych 
mieszkańców, ale i  rozwiązanie powielane w skali całego kraju.”

Marek Gabzdyl
Wójt Gminy Raciechowice
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u „Od wielu lat prowadzimy działania mające na celu poprawę jakości powie-
trza w naszym mieście. Z uwagi na rozwijający się krajowy rynek usług w ob-
szarze efektywności energetycznej, warto poznawać dobre praktyki lide-
rów sektorowych, w tym norweskich. Korzystanie z doświadczeń innych 
regionów pozwoli udoskonalić działania wdrażane na naszym obszarze.”

Marcin Skwierawski
Wiceprezydent Miasta Sopotu

„W mojej ocenie należy bezpośrednio włączać mieszkańców w działania 
proenergetyczne, aby każdy z nas miał w nich swój udział. Na terenie 
gminy mamy zlokalizowane dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy 52 MW, 
zależy nam teraz na rozwoju energetyki obywatelskiej. Ma to wymiar           
nie tylko energetyczny i klimatyczny, ale także ekonomiczno-społeczny. 
Inwestując w odnawialne źródła energii dajemy szansę na obniżenie 
kosztów naszym mieszkańcom.”

Leszek Tabor
Burmistrz Miasta Sztum

Opinie przedstawicieli norweskich gmin

„Liceum w Bryne ma nowe budynki, w których zastosowano nowo-          
czesne rozwiązania energetyczne. Jednym z naszych priorytetów jest 
wykorzystanie w pełni tego atutu w procesie kształcenia. Platforma 
współpracy pozwala nam na wymianę pomysłów i rozwijanie edukacji              
w tej dziedzinie.”

Gunnar Solheim
Dyrektor działu nauk przyrodniczych Liceum w Bryne

„Liceum Dalane jest dumne z roli partnera w projekcie Polsko-norweska 
platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu. Jesteśmy 
przekonani, że jego realizacja doprowadzi do przekazywania istotnej wie-
dzy i doświadczenia w dziedzinie energii odnawialnej. To bardzo ważne, 
gdyż umożliwia członkom naszych lokalnych społeczności uzyskanie 
odpowiedniej wiedzy, potrzebnej do podejmowania właściwych decyzji              
w kwestiach dotyczących OZE.”

 Tor-Magne Rotevatn 
Zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Dalane

 „W ramach tego projektu chcemy wskazać praktyczne i konkretne przy-
kłady ilustrujące, w jaki sposób można realizować strategię zrówno-
ważonego rozwoju energetycznego i zielonego wzrostu, a także uczyć się 
od siebie nawzajem. Gmina Drammen bardzo wysoko na liście priorytetów 
stawia kwestie związane z energią i ochroną klimatu. Nasza wizja obejmuje 
uniezależnienie się od paliw kopalnych, a w przyszłości uzyskanie neu-
tralności pod względem emisji CO2. Dlatego uważamy, że bardzo ważne 
jest nawiązanie współpracy z innymi krajami, w tym z Polską.” 

Geir Andersen
Kierownik techniczny w Gminie Drammen
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„Zagospodarowanie odpadów i oczyszczanie ścieków to istotne elementy 
kształtowania gospodarki zeroemisyjnej. Temat dotyczący zbierania i prze-
kształcania odpadów na surowce do dalszej produkcji podjęły w swoim 
mikroprojekcie PGK i gmina Płońsk. Myślenie w kategoriach cyklu życia 
produktu i traktowanie odpadów jako zasobu jest kluczowe, aby osiągnąć 
cel zerowej emisji.”

Jonny Eriksen
Dyrektor Zarządzający Esval Miljøpark KF

„Nawiązanie współpracy z polskim miastem Milanówek było prawdziwym 
przywilejem dla gminy Frogn. Ambitna wizja Milanówka, aby stworzyć 
lokalne, ekologiczne centrum kulturalno-sportowe z basenem przypomina 
podobne projekty realizowane w gminie Frogn. Nasi mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni, że mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z miesz-
kańcami Milanówka, aby pomóc im w realizacji ich własnego projektu.” 

Bjørn Nordvik
Gmina Frogn

„W ramach projektu współpracy z gminą Raciechowice dowiedzieliśmy się, 
że zainteresowanie i wiedza na temat efektywności energetycznej oraz 
mniejszego zużycia paliw kopalnych mają wykwalifikowanych i po-
mysłowych ambasadorów we wszystkich częściach Europy, a droga do 
zrównoważonej przyszłości wiedzie przez dzielenie się wiedzą i wymaga 
zdolności uczenia się od innych.”

Anders Brage Mikkelsen 
Gmina Oslo
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7. 10 projektów innowacyjnych realizowanych                        
we współpracy z norweskimi partnerami

Polskie samorządy są coraz bardziej zainteresowane uporządkowaniem lokalnej sytuacji energe-
tycznej i podejmują liczne proenergetyczne inicjatywy, w tym przede wszystkim w obszarze termo-
modernizacji budynków, modernizacji oświetlenia ulicznego czy wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, takich jak energia słońca, wiatru czy wody. Ich skuteczność w osiąganiu kolejnych, coraz 
ambitniejszych celów klimatyczno-energetycznych będzie jednak w znacznym stopniu zależeć od 
nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi miastami i gminami z Polski i Europy. Wymia-
na taka pozwala uczyć się na cudzych błędach, korzystać z wypracowanych przez innych sprawdzo-
nych rozwiązań oraz zyskać inspirację do kolejnych działań.
Szczególnie istotny wkład w zrównoważony rozwój polskich samorządów mogą wnieść gminy 
norweskie, które mają duże doświadczenie we wdrażaniu ambitnych i innowacyjnych projektów               
z zakresu efektywności i wykorzystania OZE. Wybrane z nich zostały przedstawione w tej broszurze, 
ale należy mieć na uwadze, że liczba doświadczeń i dobrych praktyk, z których można skorzystać, jest 
dużo większa, a norweskie gminy chętnie się nimi dzielą i angażują w międzynarodową współpracę. 
Choć nieco inne są warunki klimatyczne, prawne, ekonomiczne i społeczne, w jakich funkcjonują 
polskie i norweskie gminy, wiele norweskich rozwiązań  po odpowiedniej adaptacji  da się przenieść – –
na polski grunt. Przekonało się o tym 10 gmin, które w ramach projektu parasolowego nawiązały 
współpracę z norweskimi partnerami, uzyskując ich pomoc w przygotowaniu do wdrożenia innowa-
cyjnych, proenergetycznych projektów. Wszystkie zaangażowane gminy deklarują wolę kontynuacji 
współpracy w przyszłości, z możliwością jej rozszerzenia na kolejne sfery funkcjonowania samorządu 
( jak np. kultura czy edukacja).
Także inne polskie gminy, zachęcone sukcesem 10 polsko-norweskich partnerstw oraz utworzonymi            
w ramach projektu narzędziami wymiany doświadczeń, mogą włączyć się w tę wymianę. Zwłaszcza            
że dziś jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Internetowe fora dyskusyjne czy interaktywne 
webinaria umożliwiają efektywny kontakt bez konieczności organizacji i ponoszenia kosztów podróży, 
a polskie gminy coraz chętniej i umiejętniej korzystają z tych możliwości. Należy jednak pamiętać,            
że także spotkania osobiste mają swoją wartość, zwłaszcza wizyty studyjne, podczas których można 
na własne oczy obejrzeć różne rozwiązania. Dlatego najlepiej  w razie możliwości  łączyć kontakty – –
osobiste z wirtualnymi i rozwijać je w ramach kolejnych wspólnych projektów i inicjatyw. Projekt 
parasolowy „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” stworzył         
ku temu solidne podstawy, a gminy z Polski i Norwegii są bardzo zainteresowane podtrzymaniem             
i rozwijaniem nawiązanych kontaktów. Tak więc potencjał dalszej współpracy i wymiany doświadczeń 
jest bardzo duży, a teraz trzeba się zastanowić, jak go najskuteczniej wykorzystać.
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10. Katalog dobrych praktyk

Na kolejnych stronach można znaleźć przegląd wybranych polskich i norweskich dobrych praktyk            
w dziedzinie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Zostały one pogrupowane tematycznie  
i obejmują następujące sektory:

poprawa efektywności energetycznej w budynkach (Kościerzyna, Oslo, Trondheim, Warszawa)
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Bærum, Niepołomice, Os, Siemiatycze)
zrównoważony transport i mobilność (Gdynia, Oslo)
modernizacja oświetlenia ulicznego (Andrychów, Jasło)
edukacja ekologiczna (Bielsko-Biała, program EURONET 50/50 MAX)
rozwój ekologicznych dzielnic miejskich (Drammen, Trondheim)

Kompletny zestaw polskich i norweskich dobrych praktyk można znaleźć na stronie internetowej 
projektu pod adresem: www.razemdlaklimatu.eu/pl/katalog-dobrych-praktyk 
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POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA DLA
POSZANOWANIA ENERGII I OCHRONY KLIMATU
Inspiracje, korzyści i potencjał rozwoju

www.razemdlaklimatu.eu


