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Gminy odgrywają istotną rolę w międzynarodowych, krajowych, regio-

nalnych i lokalnych wysiłkach zmierzających do redukcji emisji gazów cie-

plarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej i zwiększone 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Opracowanie planu energety-

cznego i planu ochrony klimatu stanowi skuteczny i ważny pierwszy krok 

w tym procesie.

Poradnik ”Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimaty-

cznym” opracowano z myślą o tym, aby stanowił narzędzie dla gmin, które 

zamierzają opracować swoje własne Plany działania w zakresie zrównowa-

żonej gospodarki energetycznej. Początkowo poradnik ten opracowano 

w firmie ENOVA we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych 

i Regionalnych, Norweskim Urzędem Kontroli Zanieczyszczeń, Instytutem 

Technologii Energetycznych, New Energy Performance AS (NEPAS). Celem 

tego działania było poprowadzenie norweskich gmin podczas realizacji 

ich wysiłków na rzecz energetyki i klimatu, a obecnie poradnik stanowi 

integralną część programu dla gmin, realizowanego przez ENOVA.

Chociaż poradnik pierwotnie przygotowano dla zobrazowania sytuacji 

w Norwegii, to metodologia i tematyka mają wymiar ogólny, dzięki czemu 

jest on również przydatny dla gmin w innych krajach. W publikacji zakłada 

się, że podejmowane są inicjatywy krajowe, dla których podjęto się prze-

tłumaczenia niniejszej, nieco uproszczonej wersji angielskiej poradnika, 

przy czym równocześnie uwzględnione zostaną lokalne zagadnienia spe-

cyficzne dla danego kraju.   

Dzięki temu poradnik będzie miał zastosowanie dla danej gminy i pomoże 

wesprzeć lokalne inicjatywy w zakresie energii i klimatu w całej Europie. 

W styczniu 2008 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę Covenant 

of Mayors, czyli Porozumienie Burmistrzów, a zatem główną grupą doce-

lową odbiorców tego poradnika mogą być miasta i gminy partnerskie 

należące do tej inicjatywy.

Poradnik opracowano w oparciu o pewne metodologie krajowe i między-

narodowe, dotyczące planowania lokalnego w zakresie energii i ochrony 

klimatu. W ramach jednego z projektów finansowanych z programu 

Intelligent Energy for Europe, pt. ”A three fold approach to sustainable 

energy planning at local level (3-NITY)” wypracowano trzy zintegrowane 

elementy składające się na ten konkretny cel: Zrównoważone planowanie, 

Zrównoważone środki i działania oraz Zrównoważona jakość. Te trzy ele-

menty zawierają konkretne narzędzia i metodologię, które umożliwiają 

szczegółową dyskusję wszelkich odnośnych tematów koniecznych do roz-

patrzenia dla opracowania użytecznego planu energetycznego i planu 

ochrony klimatu. Niniejszy poradnik jest w istocie opublikowaną wersją 

raportu projektu 3-NITY.

Poradnik ”Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimaty-

cznym” stanowi praktyczne narzędzie przeznaczone do wykorzystania po 

podjęciu przez daną gminę decyzji i po osiągnięciu gotowości przystą-

pienia do procesu planowania. Celem jest opracowanie strategii długo-

terminowej, obejmującej plan działania z wyraźnym skoncentrowaniem 

się na praktycznym wdrożeniu środków i działań na szczeblu lokalnym. 

W poradniku objaśniono więc więcej szczegółów procesów planowania 

i zamieszczono praktyczne wprowadzenie do poszczególnych etapów 

procesu. 

Zrównoważone planowanie energetyczne i klimatyczne składa się z trzech 

głównych części:

Podsumowanie wykonawcze

Część 1: Podstawa w zakresie stanu faktycznego i scenariuszy

Część 2: Planowanie i środki wdrażania.

Podsumowanie wykonawcze stanowi w istocie dokument, który ma być 

zaakceptowany na szczeblu politycznym przez Radę Gminy i powinien 

obejmować główne rezultaty wypracowane w Części 1 i 2. Część 1 będzie 

wymagać podjęcia znacznego wysiłku, jeśli proces planowania jest pro-

wadzony po raz pierwszy. Jednakże, jeśli zostanie opracowana prawidło-

wo, to wtedy jego przyszła regularna aktualizacja będzie stosunkowo 

łatwa do realizacji.  Z kolei część 2 opiera się na scenariuszach i poten-

cjałach rozpoznanych w Części 1 i stanowi najważniejszą część planu. 

Obejmuje ona środki i działania praktyczne mające na celu wdrażanie 

w trybie ciągłym i powinna być często aktualizowana oraz uzupełniana. 

Plan musi określać cele ilościowe w zakresie zwiększania efektywności 

energetycznej w poszczególnych sektorach, począwszy od budynków 

i instalacji należących do gminy, cele w zakresie produkcji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o lokalne odnawialne zasoby energii, a także cele 

w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto plan musi 

zawierać opis zdolności organizacyjnych gminy w zakresie rzeczywistego 

wdrażania planu. W rzeczywistości jest to najbardziej krytyczny czynnik 

w odniesieniu do którego wiele gmin napotyka wyzwania przy przecho-

dzeniu z etapu planowania do fazy wdrażania. 

Większość norweskich gmin rozpoczęła już proces planowania w zakresie 

konsekwencji zmian klimatycznych. Bardziej ekstremalne warunki pogo-

dowe i bardziej obfite opady deszczu będą stanowić nowe wyzwania 

dotyczące wykorzystania gruntów i rozwoju infrastruktury. W Poradniku 

zwrócono baczną uwagę na środki, które mogą pozwolić zredukować 

negatywne skutki zmian klimatu, jakkolwiek gminy mogą się również 

zdecydować na dołączenie specjalnego rozdziału omawiającego lokalną 

specyfikę i wpływ zmian klimatu.

Życzę powodzenia w tej ważnej pracy planowania energetycznego 

i ochrony klimatu w Waszej Gminie.

Nils Kristian Nakstad

Executive Director, Enova SF
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Opracowanie planu energetycznego i klimatycznego jest tylko 

jednym z kilku procesów koniecznych do tego, aby gmina 

osiągnęła swoje cele w zakresie efektywności energetycznej, 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. Te cele ze swej natury powinny być 

zarówno ilościowe (np. kWh zaoszczędzonej energii czy wielkość 

redukcji emisji CO
2
), jak i jakościowe (takie jak wzrost kompetencji 

i świadomości w odniesieniu do zmian klimatu). 

Główne procesy obejmują:

Historię
Wiele gmin opracowało już swoje plany, wdrożyło konkretne 

środki, poprawiło kompetencje i osiągnęło dobre rezultaty. Zazwy-

czaj takie gminy chcą osiągnąć jeszcze więcej! Inne gminy mają 

w tym zakresie ambicje, ale jeszcze nie podjęły realnych działań.

Planowanie energetyczne i klimatyczne
Plan energetyczny i klimatyczny sam w sobie jest tylko dokumen-

tacją procesu zainicjowanego publicznie, w który zaangażowały 

się wszelkie odnośne działy administracji gminnej oraz zaintereso-

wane podmioty. Jednym z ważnych efektów takiego procesu jest 

uzgodnienie podziału ról, odpowiedzialności, priorytetów i zadań. 

Sam fakt, że ludzie pracują nad takim planem, stanowi pozytywny 

wkład do podnoszenia poziomu wiedzy na szczeblu lokalnym. 

Plan powinien być zaakceptowany politycznie i powinien stać się 

integralnym elementem hierarchii planowania na szczeblu gminy. 

Wdrożenie
Jak dotąd jest to najważniejszy składnik procesu, ale zazwy-

czaj jest to etap, na którym wiele gmin poprzestaje, z uwagi na 

brak zdolności przejścia od planowania do działań. Plan musi 

obejmować bowiem program działań, którym można zarządzać, 

wraz z uzgodnieniem ról i zakresu odpowiedzialności, co do zi-

denty; kowanych środków i działań. Najprostsze środki i działania 

powinny być wdrażane w pierwszej kolejności, następnie, w miarę 

podnoszenia kompetencji i zdobywania doświadczenia, stopnio-

wo zwiększa się stopień złożoności środków. Wszelkie nowe akcje 

powinny być planowane w perspektywie długoterminowej, tak 

aby intensywność zużycia energii i emisja gazów cieplarnianych 

w miarę upływu czasu osiągnęły stan zrównoważenia.

Poniższy rysunek ilustruje te procesy i przedstawia rolę, jaką 

odgrywa plan energetyczny i klimatyczny w perspektywie 

długoterminowej, która może obejmować kilka dziesięcioleci.

2.1 Organizacja i podstawy pracy

Mandat polityczny
Należy podjąć decyzję polityczną o opracowaniu planu. W związku 

z tym, należy dokonać przeglądu istniejącego planu w celu usta-

lenia zagadnień istotnych z punktu widzenia mandatu polityczne-

go. Jeśli jest to uzasadnione, to można zaproponować bardziej 

stanowczy język dokumentu.

Krytyczne czynniki sukcesu, lokalne mechanizmy 
napędzające i zobowiązania organizacyjne
Jakie są krytyczne czynniki sukcesu planu energetycznego 

i klimatycznego – i jaka jest rzeczywista motywacja dla gmin, aby 

opracować własny plan energetyczny i klimatyczny?

Krytyczne czynniki sukcesu mogą obejmować:
• Wolę polityczną ze strony gminy aby przeprowadzić  i postę-

 pować zgodnie z rezolucjami dotyczącymi energii i klimatu

• Zdolność gminy w zakresie organizacyjnym i ; nansowym do 

 wdrażania środków wynikających z planu energetycznego 

 i klimatycznego

Potencjalne lokalne mechanizmy napędzające: 
• Duży lokalny/regionalny potencjał w zakresie energii ze 

 źródeł odnawialnych

• Lokalne uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska

• Lokalne miejsca pracy

• Znaczny wzrost (rozwój)

• Bezpośrednie oszczędności ; nansowe i chęć zmotywowania 

 podmiotów gminnych/lokalnych do zachowania postaw 

 proekologicznych 

• Wdrożenie unijnych i krajowych rozwiązań legislacyjnych

Organizacja i podstawy pracy
Do pracy w tych obszarach należy zaangażować odpowie-

dnie działy i sektory gminy, których wkład i częściowa 

odpowiedzialność wynikają w naturalny sposób. Ogólną 

odpowiedzialność za koordynację pracy powinien ponosić sektor 

lub dział który jest najbardziej zainteresowany opracowaniem 

planu (p. mechanizmy napędzające). Jeśli początkowa motywacja 

jest w swej naturze ściśle polityczna, to główną odpowiedzialność 

w zakresie prowadzenia planowania w aspekcie politycznym 

można przypisać burmistrzowi lub przewodniczącemu rady 

gminy. Jeśli główną motywację stanowią cele planowania to 

wtedy gminny dział planowania (np. kierownik sekcji planisty-

cznej) powinien podjąć się tego zadania, natomiast jeśli główną 

uwagę skupia się na zużyciu energii w budynkach należących 

do gminy, to procesem planowania powinien zarządzać szef 

jednostki zarządzającej budynkami/własnością gminy. Korzystne 

jest ulokowanie odpowiedzialności administracyjnej w jednym 

miejscu, przy czym kolejne korzyści wiążą się z przypisaniem 

tej odpowiedzialności konkretnej osobie, co do której można 

oczekiwać, że potraktuje planowanie jako proces o wysokim 

priorytecie. Doświadczenia wskazują na to, że dobrze prowadzony 

proces planowania wymaga intensywnej koncentracji, zarówno 

w aspekcie politycznym, jak i administracyjnym. 

Istnieją rozmaite modele organizacji pracy w gminie, w odnie-

sieniu do zagadnień energii i klimatu. Istnieją również modele 

umocowania procesu planowania w istniejącej strukturze 

organizacyjnej. Ważne jest określenie modelu, który byłby na-

jlepiej dopasowany do konkretnej gminy: małej/dużej, miejskiej/

wiejskiej, lepiej/gorzej rozwiniętej. Ważne jest również zapewnie-

nie tego, żeby różne wydziały / jednostki w ramach gminy mogły 

współpracować w procesie planowania, w celu osiągnięcia le-

pszego efektu ogólnego, poprawy efektów klimatycznych i lepszej 

opłacalności zastosowanych środków. 

Przykład: rozwój przemysłu i handlu związanych z pla-

nowanym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz 

ze skoordynowanym zagospodarowaniem terenu i transpor-

tem. 

Jak już wspomniano, ważny jest powszechny udział w pla-

nowaniu, podobnie ważny jest dobry, uporządkowany system 

procesu planowania. Dobra organizacja obejmuje różne spo-

soby osiągania tego celu, np. powołanie komitetu sterującego 

złożonego z kluczowych partnerów planowania wraz z szerszą 

grupą referencyjną, które spotykają się na początku i pod 

koniec procesu. Należy również zorganizować grupę roboczą 

na bazie jednostek organizacyjnych gminy – grupa ta ma za 

zadanie koordynować prowadzone prace. W mniejszych gmi-

nach często występuje możliwość zaangażowania odnośnych 

podmiotów, przy zastosowaniu prostszego procesu i modelu 

zarządzania. Od samego początku ważne jest to, aby w sposób 

klarowny ustalić cel prac planistycznych. Odpowiedzialną rolę 

w procesie należy przypisać jak największej liczbie kluczowych 

„aktorów” w gminie, co ma zapewnić silniejsze poczucie 

własności procesu w ramach jego organizacji. Należy również 

ustalić to, gdzie poszczególni uczestnicy procesu ze strony 
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Rysunek 1: Planowanie energetyczne i klimatyczne z perpsektywy ”zarządzania poprzez cele” 

1 Wprowadzenie 2 Organizacja pracy nad planem
 energetycznym i klimatycznym
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gminy mają zadania do wykonania i w jaki sposób mogą oni 

wpływać na realne wdrażanie środków zaproponowanych 

w planie. Aby osiągnąć maksymalny możliwy rezultat, podmio-

ty z sektora prywatnego, którym nie można niczego nakazać, 

również powinny zostać zmotywowane do podjęcia działań. 

Dobry proces planowania energetycznego i klimatycznego 

powinien skutkować uzgodnieniami, w których podmioty inne 

niż sama gmina zobowiążą się do wdrażania środków. Należy 

również sprecyzować to, w jaki sposób i kiedy plan zostanie 

przyjęty na drodze administracyjnej i politycznej. 

Ważne jest aby wskazać na to, że plan energetyczny i klimaty-

czny obejmie działania i środki, co do których gmina zakłada 

nie podejmować odpowiedzialności za ich rezultaty, ale do nich 

zachęca, inicjuje i stanowi główny podmiot ułatwiający wpro-

wadzanie tych środków. 

Grupa planowania energetycznego i klimatycznego
Pracownicy gminy i jej partnerzy lokalni (właściciele lasów, 

spółdzielnie mieszkaniowe, biznes i przemysł, mieszkańcy 

i konsultanci zewnętrzni, jeśli ma to zastosowanie) oraz strony 

zainteresowane muszą współpracować w procesie i przyjąć 

związaną z tym odpowiedzialność!

Użytkownicy / dzierżawcy terenu, przedsiębiorstwa 

właścicielskie sieci energetycznych, a także właściciele sieci 

gazowniczych i ciepłowniczych, również powinni być włączeni 

do prac nad planem energetycznym i klimatycznym.



Municipal  energy and c l imate planning –  a  guide to  the process 9

Na etapie przystępowania do pracy nad planem energetycznym 

i klimatycznym, ważne jest posiadanie dostępu do aktualnych 

danych statystycznych w zakresie takich czynników jak: zużycie 

energii, bazy zasobowe i emisje gazów cieplarnianych w gminie. 

Odpowiednich informacji mogą dostarczyć krajowe agencje 

energetyczne, urzędy statystyczne i instytucje odpowiedzialne 

za kontrolę emisji zanieczyszczeń. W niektórych krajach lokalni 

producenci energii i właściciele sieci mogą dysponować bardziej 

odpowiednimi informacjami. Jednakże przy gromadzeniu danych 

i informacji ważne jest to, aby wiedzieć co dane informacje rze-

czywiście opisują. 

Źródła energii często przemieniają się w nośniki energii, które 

z kolei dostarczane są do odbiorcy. Energia, na swej drodze, może 

kilkakrotnie zmieniać swoją postać, a część energii może być traco-

na. Straty mogę również stanowić część energii w miejscu zużycia 

energii. Dlatego w statystykach często roz-różnia się pomiędzy 

„zużyciem końcowym” i „energią netto”. Podczas przemiany energii 

elektrycznej w ciepło, wykorzystanie końcowe wynosi 100%. 

Podczas takiej samej przemiany bioenergii, często wykorzystuje 

się tylko 70-85% – reszta stanowi stratę kominową. W niniejszym 

dokumencie słowo „wykorzystana” należy rozumieć jako w pełni 

wykorzystana / przemieniona zgodnie z zamierzeniem. 

3.1 System energetyczny

Zapotrzebowanie energii ze strony użytkowników nie doty-

czy zapotrzebowania energii per se, ale raczej dotyczy usług, 

które można dostarczyć dzięki tej energii, takich jak transport, 

oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie lub zasilanie energią 

elektryczną. Energię również wykorzystuje się do zasilania pro-

cesów przemysłowych. Zasoby energii, jakie znajdują się w naszej 

dyspozycji, często przybierają formę inną, niż nasze zapotrze-

bowanie i na ogół są zlokalizowane gdzie indziej. Przemiana 

i dystrybucja energii są często związane zarówno ze stratą energii, 

jak i z emisją gazów cieplarnianych.

Zasób energetyczny pozyskiwany w lesie w formie biomasy 

nie stanowi takiego samego zasobu, jak ilość ciepła wytwarza-

nego w piecu na brykiety, który znajduje się dalej w łańcuchu 

przemian energii. Dlatego ważne jest to, aby mieć odpowiednią 

wiedzę, kiedy wykorzystuje się statystyczne wartości liczbowe, 

czyli aby rozróżniać pomiędzy źródłem energii pierwotnej (np. 

1 m3 biomasy) a usługą dostarczaną przez tę energię (np. 1 kWh 

ciepła grzewczego). Społeczeństwo nie ma zapotrzebowania na 

elektryczność lub paliwa, natomiast oczekuje tego, że będzie mieć 

ciepłe pokoje i będzie korzystać z usług transportowych.

Schematyczne przeglądy systemów energetycznych przedstawio-

no na rys. 2a i 2b. Przedstawiają one to, w jaki sposób rozmaite 

zasoby energii podlegają przemianom w nośniki energii, które 

są ostatecznie przemieniane do form usług energetycznych dla 

użytkownika końcowego.

3 Gromadzenie informacji

Rysunek 2a: Przykładowy schemat systemu energetycznego
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3.2  Lokalny potencjał dla efektywności
  energetycznej

Budynki gminne
Potencjał redukcji zużycia energii zależy od liczby/kubatury 

budynków i ich stanu. Dane budynków, zebrane dla wszystkich 

budynków gminnych powinny obejmować szkoły, budynki służby 

zdrowia, budynki administracyjne, kulturalne/sportowe. Niektóre 

gminy wymagają, aby ta praca obejmowała także gminne bu-

downictwo mieszkaniowe. Wielkość liczbowa, która jest wymaga-

na, określa całkowitą powierzchnię ogrzewaną brutto i tego 

rodzaju statystyka powinna być aktualizowana co roku, z uwagi 

na istotne zmiany jakie wystąpiły w wyniku zmienionego stopnia 

eksploatacji, przebudowy, dobudowy itp. Empiryczne wartości 

liczbowe pochodzące z Norwegii wykazują, że równoważna 

powierzchnia budynków gminnych wynosi 5-8 m2 na mieszkańca 

gminy, ale wartość ta może być różna dla różnych krajów.

Zużycie energii obejmuje całą energię doprowadzoną do bu-

dynków i rzeczywistym wyzwaniem jest to, aby posiadać stale 

aktualne dane w tym zakresie. Faktem stanowiącym wyzwanie 

jest również to, że ilości elektryczności, oleju opałowego, biooleju 

i ciepła sieciowego są mierzone w różny sposób i obejmują różne 

obszary, co powoduje utrudnienia w utrzymaniu dostępu do do-

brych statystyk energetycznych. Przedsiębiorstwa eksploatujące 

sieci są tu dobrym źródłem pomocy dla gmin.

Norweska krajowa agencja energetyczna Enova zaleca zain-

stalowanie systemów monitorujących zużycie energii we wszy-

stkich gminach. Na stanowisko koordynatora ds. energii powinna 

zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za prace nad monito-

rowaniem zużycia energii, opracowywaniem raportów i rapor-

towaniem dla personelu zarządczego oraz operatorów budynków.

Potencjał redukcji energii wynika z porównania zmierzonego 

rzeczywistego zużycia z wartościami normatywnymi. Rze-

czywiste zużycie i wartości normatywne wyrażane są w kWh/

m2 powierzchni użytkowej rocznie. W Norwegii, w budynkach 

szkolnych normalne zużycie wynosi 150-250 kWh/m2/rok, w bu-

dynkach służby zdrowia 200-300 kWh/m2/rok. Zużycie waha się 

w zależności od wieku budynków, intensywności ich eksploatacji 

i klimatu zewnętrznego. Kwanty; kacja potencjału oszczędności 

w odniesieniu do budynków gminnych jest zatem dość trudnym 

zadaniem.

Inne budynki w gminie
Dla pozostałych sektorów można przeprowadzić podobne oblicze-

nia, określając w ten sposób oszacowany potencjał redukcji lokal-

nego zużycia energii. Obliczenia przeprowadzone dla pojedyn-

czych budynków w Norwegii wykazują pod tym względem zna-

czny rozrzut, ale zazwyczaj mieszczą się w zakresie od 10 – 30%.

W razie braku dobrego materiału statystycznego i dobrych metod 

obliczania potencjału dla efektywnego wykorzystania energii, 

wartość około 20% bieżącego zużycia energii można przyjąć 

jako realistyczną średnią dla gminy. Nie stosuje się to jednakże 

do budynków i instalacji stanowiących własność gminy. Dla tych 

obiektów wymagane są dokładne badania, z uwzględnieniem 

właściwych środków służących do redukcji zużycia energii 

i związanych z tym kosztów.
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Rysunek 2b: Przykładowy schemat systemu energetycznego

Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym
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4.1 Część 1 – Baza danych faktycznych 
  i scenariusze

4.1.1 Podsumowanie dla bazy danych 
  faktycznych

Należy przygotować krótkie podsumowanie sytuacji energety-

cznej i klimatycznej w gminie. W oparciu o ogólną ewaluację 

tego podsumowania, można ustanowić gminne cele energety-

czne i klimatyczne, wypracować uzasadnioną strategię 

i wypromować środki niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Warunki ramowe
Należy przygotować krótką specyfikację dla warunków ramo-

wych obejmujących prace prowadzone w aspekcie energii i kli-

matu. Powinny się w niej znaleźć odniesienia do poziomu krajo-

wego, regionalnego i lokalnego / gminnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem poziomu gminnego.

4.1.2 Opis stanu aktualnego

W tej części opisuje się bieżącą sytuację w gminie z perspektywy 

zagadnień energetycznych i klimatycznych, z odniesieniem do 

populacji, wzorców mieszkaniowych, biznesu i przemysłu, śro-

dowiska i innych czynników. Należy opracować krótki opis tych 

szczególnych czynników w gminie, które mają znaczenie dla 

przekroju i wielkości zużycia energii i emisji gazów cieplarnia-

nych. Mogą to być duże instalacje przemysłowe, wytwarzanie 

energii elektrycznej, itp. Opis ten może również odzwierciedlać 

ważne aspekty dotyczące przemysłu i handlu. Należy także 

omówić wcześniejsze decyzje polityczne, które są wiążące dla 

gminy. Nagłówek mógłby brzmieć: ”Gdzie jesteśmy i co nas tu 

przywiodło?”.  

4.1.3 Stan i rozwój zużycia energii i związanej
  z tym emisji gazów cieplarnianych

Wzorzec zużycia energii określa zarówno rozwój, jak i wymiaro-

wanie systemu energetycznego w gminie. Zużycie energii 

w znaczącym stopniu dyktuje potrzebę posiadania sieci dystry-

bucyjnych i określa jak dużo energii trzeba wytworzyć na miejscu 

lub zakupić z zewnątrz. Z tego względu kluczową rolę dla 

przyszłego planowania odgrywa dokumentacja rozwoju history-

cznego w zakresie zużycia energii.

Format
Prezentacja danych o zużyciu energii zależy od formatu stosowa-

nego w najważniejszych źródłach danych. Zużycie dzieli się 

według nośników energii i sektorów jej zużycia. Jak omówiono to 

w Rozdziale 3, dane dotyczące użytkowników można w znacznym 

stopniu pozyskać z krajowego urzędu statystycznego, przedsię-

biorstw eksploatujących sieci energetyczne, a także z firm gazo-

wniczych oraz z wszelkich przedsiębiorstw ciepłowniczych, które 

mają zezwolenie na działalność w danej gminie.

Krajowe urzędy statystyczne posiadają statystyki dla wszystkich 

nośników energii, aczkolwiek formaty są nieco inne dla energii 

elektrycznej i dla innych nośników. Statystyki zużycia dla energii 

elektrycznej są bardziej zgrubnie kategoryzowane dla sektorów, 

w porównaniu z innymi nośnikami energii i w związku z tym może 

okazać się korzystne wykorzystanie wartości zużycia podawanych 

przez przedsiębiorstwa sieci energetycznych. Przedsiębiorstwa 

eksploatujące sieci energetyczne oraz przedsiębiorstwa ciepło-

wnicze zazwyczaj posiadają stosunkowo szczegółowo skategory-

zowane dane zużycia w sektorach, ale to ulega zmianom. Krajowy 

urząd statystyczny dysponuje bardziej zgrubną kategoryzacją 

według sektorów w zakresie statystyk zużycia dla innych nośników 

energii. Ponieważ najbardziej zgrubna kategoryzacja będzie sta-

nowić czynnik determinujący przy podsumowaniu danych, zużycie 

energii elektrycznej (również ciepła sieciowego, jeśli jest dostar-

czane bezpośrednio z przedsiębiorstwa ciepłowniczego) będzie 

wymagać dostosowania w odniesieniu do innych nośników ener-

gii. Zalecamy, aby dane o zużyciu energii posortować zgodnie ze 

statystykami krajowymi, np. według następujących sektorów 

i nośników energii:

Sektory 
- Energetyka

- Przemysł

- Usługi

- Gospodarstwa dom.

- Transport drogowy

- Transport lotniczy

- Transport wodny

- Inne rodzaje transportu

Nośniki energii
- Energia elektryczna

- Węgiel, koks węglowy, koks rafineryjny

- Drewno, odpady drzewne

- Gaz

- Olej opałowy, nafta

- Olej napędowy, benzyna i lekki olej napędowy

- Oleje ciężkie, olej odpadowy

- Odpady

Wartością ustalaną dla wszystkich typów paliw jest wartość opałowa 

netto lub zawartość energii przed spalaniem i przemianą w ciepło. 

W odniesieniu do elektryczności i ciepła sieciowego, energię dos-

tarczoną do odbiorcy określa się przed stratą pochodzącą z przemia-

ny/wymiany ciepła po stronie użytkownika końcowego. Tabele 

obejmują również prognozę rozwoju zapotrzebowania na energię 

4 Praktyczne opracowanie planu 
 i sposób przygotowania raportów

Spalanie 

stacjonarne

Spalanie 

w pojazdach

 

 

Spalanie stacjonarne Spalanie mobilne

Emisje z procesów

Produkcja oleju i gazu Lekkie pojazdy Produkcja oleju i gazu

Przemysł i górnictwo Ciężkie pojazdy Przemysł i górnictwo

Inne rodzaje przemysłu Motocykle i motorowery Rolnictwo

Gospodarstwa domowe Lotnictwo krajowe Gaz wysypiskowy

Spalanie odpadów i gazu wysypisko-

wego

Statki i łodzie Inne emisje procesowe

Inne układy spalania mobilnego

1
  Przez emisje z procesów rozumie się emisje pochodzące z procesów innych niż spalanie, np. procesów przemysłowch. Z tego względu niektóre sektory wyszczególniono 

w dwóch miejscach, w takich sytuacjach kiedy wymagane jest rozróżnienie pomiędzy emisją ze spalania a emisją z procesów. 

w gminie na następne 20 lat. W tym miejscu ważne jest to, aby 

uwzględnić możliwą realizację opcji, jakie daje potencjał oszczę-

dności energii we wszystkich sektorach, a także należy uwzględnić 

fakt, że nowy rozwój musi następować zgodnie z bardziej restrykcyj-

nymi wymaganiami dotyczącymi sektora energii. Gminy, na których 

terytorium zlokalizowane są duże, wiodące przedsiębiorstwa, 

zachęca się do opracowania oddzielnej tabeli dla takich zakładów. 

Ułatwia to porównywanie danej gminy z innymi gminami, które nie 

posiadają energochłonnych przedsiębiorstw przemysłowych. 

Wzorce, jakie można zastosować dla takich tabel można znaleźć 

w Załączniku 2.

Stan istniejący – zużycie stacjonarne
Ponieważ temperatury zmieniają się z roku na rok i z miejsca 

w miejsce, zużycie energii należy skorygować dla stopniodni. Czyni 

się tak w celu określenia zużycia energii w danym okresie czasu, 

w różnych miejscach geograficznych. Cała energia zużywana na 

ogrzewanie musi być więc wyrażona dla stopniodni. Udział energii 

zużywanej na ogrzewanie jest różny dla różnych sektorów, a także 

dla różnych nośników. Korekta dla stopniodni obejmuje współ-

czynnik korekcyjny, który można obliczyć na podstawie normalnego 

wykresu stopni i takiego wykresu dla każdego roku.

Przyszły rozwój – zużycie stacjonarne
Nawet na tym wczesnym etapie prac planistycznych, ważne jest 

kwantyfikowanie potencjalnych oszczędności energii, czyli przepro-

wadzenie oceny możliwości redukcji zapotrzebowania na energię po 

stronie użytkownika. Zgrubne oszacowanie alternatyw oszczędności 

energii przeprowadza się w fazie przeglądowej. Realizuje się to z wy-

korzystaniem benchmarkingu lub dla uzasadnionego jednostkowe-

go zużycia energii w gospodarstwach domowych i w różnych rodza-

jach budynków usługowych, po czym porównuje się to z rzeczywi-

stym poziomem zużycia energii w gminie. Należy również uwzglę-

dnić kwestie klimatyczne oraz zbiór (strukturę) rodzajów budynków 

w danej gminie. Ważne jest też opracowanie odpowiednich komen-

tarzy, na tyle, na ile dostępne są współczynniki dyspersji dla różnych 

kategorii budynków. 

Każda gmina powinna posiadać informacje o takich współczynni-

kach dla swoich budynków. Właściciel sieci również może mieć pod-

stawy do wyliczenia tych wartości dla większej liczby / innych 

budynków. Na tej podstawie można oszacować potencjalne 

oszczędności energii, zwłaszcza dla podmiotów które mają wysokie 

zużycie jednostkowe. Dowiedziono, że taki współczynnik dyspersji 

jest bardzo stabilny, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla 

przedsiębiorstw, które posiadają stosunkowo podobne budynki pod 

względem technicznym. Dane dotyczące zużycia energii dla różnych 

kategorii budynków gminnych można znaleźć w bazie danych SEC-

BENCH - www.sec-bench.eu.   

W odniesieniu do przemysłu, ważne jest to, aby skontaktować się 

z dużymi przedsiębiorstwami i rozeznać zarówno już przyjęte pro-

jekty oszczędności energii, jak i ocenić przyszłe możliwości. Projekt 

finansowany przez IEE/EU, o nazwie „BESS” obejmuje statystyki ener-

getyczne i benchmarkingowe wartości liczbowe dla małych i śre-

dnich przedsiębiorstw z rozmaitych sektorów w różnych krajach 

europejskich. Dane te są dostępne on-line pod adresem 

www.bess-project.info. 

Informacje na temat odnośnych projektów z zakresu efektywności 

energetycznej oraz oceny największych prywatnych przedsiębiorstw 

usługowych, a także informacje pochodzące z samej gminy, powinny 

stanowić podstawę do opracowania prognozy trendów przyszłego 

zapotrzebowania na energię w gminie. Czynniki przebadane i omó-

wione w tym podrozdziale stanowią istotną podstawę do dalszej 

pracy nad opracowaniem projekcji i scenariuszy, tak jak omówiono 

to w rozdziale 4.1.9, i oczywiście będą przydatne również podczas 

prac nad celami i środkami. 

Stan istniejący – zużycie mobilne (w pojazdach)
W przeciwieństwie do zużycia stacjonarnego, trudno jest dokonać 

rozdziału zużycia paliw w sektorze transportu pod względem 

położenia geogra; cznego. Jak to zostało przedstawione, statystyki 

krajowe dotyczące zużycia paliw w układach mobilnych często 

rozdziela się pomiędzy ruch drogowy, lotniczy i wodny, a także inne 

rodzaje mobilnego zużycia paliw.

W wielu gminach, które są małe pod względem zaludnienia, ale duże 

obszarowo, większość ruchu drogowego odbywa się na autostra-

dach lub drogach powiatowych. Dodatkowo dużą część tego ruchu 

stanowi tranzyt. Inne mobilne źródła spalania paliw obejmują statki 

powietrzne i nawodne, kolej i maszyny stosowane w rolnictwie 

Emisje gazów cieplarnianych należy sklasyfikować wedle poniższego wzoru:

Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznymPlanowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym
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i leśnictwie oraz w pracach budowlanych. Jeśli chodzi o lotnictwo 

i żeglugę, to generalną zasadą powinno być to, że alokacja dla gmin 

obejmuje tylko zużycie paliw występujące niżej niż 100 m nad pozio-

mem gruntu i bliżej niż 0,5 mili morskiej od brzegu. Dane o zużyciu 

paliw w kolejnictwie można pozyskać z krajowych przedsiębiorstw 

kolejowych. Zużycie paliw w maszynach rolniczych i leśnictwie może 

być trudne do określenia, jednakże należy wykonać jego oszaco-

wanie.

Prognozy na przyszłość – zużycie energii w układach 
mobilnych
Studia i prognozy krajowe stanowią najlepszą dostępną podstawę 

do opracowywania oszacowań dotyczących nadchodzących zmian 

w zakresie zużycia energii w układach mobilnych na terenie gminy. 

W oparciu o te studia i prognozy, a także o liczby opisujące sytuację 

w ubiegłych latach w danej gminie, powinno być możliwe wskaza-

nie, jaki będzie wzorzec natężenia ruchu w gminie. Uzasadnione jest 

założenie, że zapotrzebowanie na transport będzie nieco wzrastać, 

ale też że pojazdy i statki / promy będą zużywać mniej paliwa na 

kilometr. Sama gmina ma duże możliwości ułatwiania redukcji emisji 

w zakresie potrzeb własnego transportu lokalnego, podczas gdy jest 

ich nieco mniej przy wpływie gminy na transport tranzytowy. 

Dlatego zaleca się gminom przygotowanie oddzielnych tabel dla 

sieci szos głównych na terenie gminy. Czynniki omówione w niniej-

szym rozdziale stanowią ważną podstawę dla prowadzenia prac nad 

projekcją i opracowaniem scenariuszy omówionych w Rozdziale 

4.1.9. i oczywiście dla prac nad celami i środkami.

Emisje gazów cieplarnianych
Warunkiem wstępnym koniecznym dla redukcji emisji gazów ciepla-

rnianych jest posiadanie informacji na temat bieżącej wielkości tej 

emisji, oraz na temat jej źródeł. Jak dotąd nieliczne kraje dysponują 

statystykami dotyczącymi wszystkich emisji na poziomie gmin, 

z podziałem na źródła i skład gazów (rodzaj emisji). Dystrybucja dla 

szczebla gminnego opiera się na obliczeniach krajowych, rozpisa-

nych na poziom gmin. W takim przypadku zachodzi niepewność 

związana z formułą według której oblicza się tę dystrybucję. Gazy 

cieplarniane można rozpatrywać oddzielnie (97% emisji stanowią 

CO2, CH4 i N2O) lub łącznie, w przeliczeniu na równoważną emisję 

CO2. Zaleca się raczej przedstawienie emisji z rozdziałem na po-

szczególne składniki, dzięki czemu lepiej eksponuje się ich źródło. 

Podział według pochodzenia podlega następnie dalszemu podzia-

łowi na źródła spalania stacjonarne i mobilne oraz emisje z procesów, 

a w następnej kolejności dokonuje się podziału na sektory. Emisje 

z procesów zostaną omówione bardziej szczegółowo w Rozdziale 

4.1.4.

Emisje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej muszą 

odzwierciedlać skład paliw właściwy dla całego systemu wytwarza-

nia energii elektrycznej, z uwzględnieniem importu i eksportu. Dane 

na temat składu paliw zużywanych w skali krajowej i w skali euro-

pejskiej można znaleźć w Eurostacie. Wzorce tabel dla emisji 

przedstawiono w Załączniku 2.   

4.1.4 Stan emisji gazów cieplarnianych 
  z procesów, rolnictwa i składowisk
  odpadów  

Obliczanie emisji gazów cieplarnianych
Obliczanie emisji gazów cieplarnianych (oraz emisji innych substancji) 

wykonuje się z wykorzystaniem wartości liczbowych dotyczących ro-

dzajów działań i następne pomnożenie przez wskaźnik emisji. Tylko 

niektóre rodzaje emisji określa się poprzez pomiary i/lub raporty.

• Przykłady wg rodzajów działań: ilość odpadów składowanych na 

 różne sposoby, ilość azotu w rozprowadzanych nawozach, liczba 

 hektarów użyźnianej gleby

• Przykłady wskaźników emisji: tony metanu na tonę składowanych 

 odpadów, kg metanu przypadającą na sztukę pogłowia, itp.

Obliczenia dla poszczególnych rodzajów działań obarczone są znaczną 

niepewnością, ale jest ona szczególnie znaczna w odniesieniu do wska-

źników emisji. Może to skutkować dużymi błędami wyników obliczeń 

emisji gazów cieplarnianych. Dlatego w wielu przypadkach obliczone 

wielkości emisji mogą znacznie odbiegać od rzeczywistych wielkości 

emisji. Co więcej, metoda obliczeniowa jest uproszczona w taki sposób, 

że pewna liczba środków służących redukcji emisji, na przykład w rol-

nictwie, może nie być uwzględniana przy zastosowaniu obecnej meto-

dyki obliczeń.

4.1.5 Przegląd zasobów

Mapowanie zasobów energii określa poziom swobody, jakim 

dysponuje gmina w zakresie rozwijania swojego systemu energety-

cznego i jest ono równocześnie ważnym aspektem składającym się na 

podstawy decyzyjne w zakresie potencjalnych środków. Pomocne 

może być również spojrzenie na te zasoby w kontekście bieżącej pro-

dukcji i zużycia. Niektóre gminy charakteryzujące się obecnie impor-

tem energii netto, mogłyby podjąć kroki ku sytuacji, w której stałyby 

się eksporterami energii. Krytycznym czynnikiem determinującym 

mógłby stać się przegląd mający na celu zobrazowanie istniejącego 

stanu rzeczy. Potencjał w zakresie poprawionej efektywności energe-

tycznej również można nazwać zasobem energii, ponieważ on ”zwal-

nia” pewne ilości energii zużywanej obecnie. W kontekście planisty-

cznym ten potencjał jest zazwyczaj włączony do potencjału związa-

nego z zastosowaniem środków u użytkownika końcowego, czyli inny-

mi słowy, przy projektowaniu zapotrzebowania na energię w gminie.

Energia wodna
Na większości terenów Europy, budowa nowych, dużych hydroele-

ktrowni będzie miała w przyszłości raczej ograniczone znaczenie, 

nawet jeśli nadal istnieje potencjał w tym zakresie. Tym niemniej, 

w całej Europie zidentyfikowano znaczny rzeczywisty potencjał reali-

zacji wielu małych projektów energetyki wodnej. Takie projekty mogą 

również dawać dodatkowe dochody właścicielom gruntów i mogą być 

interesujące dla gmin, które widzą możliwość osiągnięcia samo-

wystarczalności energetycznej. Hydroelektrownie klasyfikuje się na 



Municipal  energy and c l imate planning –  a  guide to  the process Munic ipal  energy and c l imate planning –  a  guide to  the process16 17

dwie główne kategorie, według ich wielkości: małej skali i dużej skali. 

Hydroelektrownie o małej skali mają moc wyjściową do 10 MW, nato-

miast duże hydroelektrownie mają moc wyjściową powyżej 10 MW.

Małe hydroelektrownie
Małe hydroelektrownie można następnie podzielić na trzy kategorie: 

mikro hydroelektrownie (<100 kW), mini hydroelektrownie 

(100 – 1000 kW) i małe hydroelektrownie (1 – 10 MW). W niektórych 

krajach opracowano systemy cyfrowego mapowania dla małych 

hydroelektrowni w zakresie mocy 50 – 10000 kW. Na mapach cyfro-

wych bazuje metoda GIS (Geographic Information System) dzięki 

której na drodze cyfrowej dostępne są materiały w zakresie hydrologii 

oraz dane na temat kosztów różnych elementów tych urządzeń. 

W niektórych sytuacjach występują ograniczenia dotyczące istniejącej 

sieci elektroenergetycznej. Z tego względu licencje obszarowe powin-

ny być konsultowane w celu określenia, które projekty są najlepiej 

przystosowane pod względem kosztów, podłączenia do sieci itp.

Duże hydroelektrownie
Jak już wspomniano, istnieją powody aby założyć, że w Europie, 

w przyszłości, nie będą realizowane projekty w zakresie dużych hydro-

elektrowni. Jednakże w paru miejscach nadal istnieje potencjał dla 

dużych hydroelektrowni i ten fakt należy uwzględnić podczas doko-

nywania przeglądów sytuacyjnych. Zaleca się również przeprowadzić 

ocenę renowacji istniejących elektrowni, aby zredukować straty 

i w ten sposób zwiększyć ich zdolności wytwórcze.

Energia wiatrowa
W wielu miejscach w Europie, w szczególności wzdłuż wybrzeży, 

występują średnie roczne prędkości wiatru wynoszące 7-9 m/s. 

Teoretycznie zapewnia to dobre warunki do wykorzy-stania energii 

wiatrowej. Jednakże możliwości budowy farm wiatrowych często są 

ograniczone lokalnymi względami estetycznymi, a tego rodzaju 

zagadnienia często wiążą się z dużym zaangażowaniem ze strony gmi-

ny. Decydujące są również względy ekonomiczne, ponieważ cena 

energii wiatrowej jest wyższa niż średnia rynkowa cena energii 

w ostatnich latach. Mapowanie potencjału dla energii wiatrowej pro-

wadzi się z wykorzystaniem wyników pomiarów siły wiatru w określo-

nym przedziale czasu. Dobrym punktem wyjścia są dane ze stacji 

meteorologicznych, które często są wyposażane w wiatromierze. 

Prędkości wiatru często są zdeterminowane warunkami lokalnymi 

i mogą w znacznym stopniu różnić się w miejscach geograficznie 

położonych blisko siebie. W pewnej liczbie krajów europejskich reali-

zuje się projekty opracowania krajowych atlasów wiatrowych, które 

dostarczą cennych informacji. Gminy położone w głębi lądu mogą na 

razie wzorować się na Szwecji. Zainicjowano tam bowiem szereg pro-

jektów związanych z energetyką wiatrową na terenach centralnych, 

a przeprowadzone tam pomiary wiatru dostarczyły wskazówek doty-

czących warunków na poszczególnych obszarach kraju, położonych 

w głębi lądu. Niezmiernie ważną sprawą jest uwzględnienie warun-

ków lokalnych. Wiele gmin położonych wzdłuż linii wybrzeża rozpa-

trzyło już wnioski złożone przez firmy energetyczne w zakresie 

budowy farm wiatrowych. W większości przypadków korzystne jest 

zatrudnienie konsultantów zewnętrznych w celu opracowania realisty-

cznego obrazu potencjału wykorzystania energii wiatrowej na terenie 

gminy. 

Bioenergia
Termin bioenergia obejmuje każdy rodzaj energii, jaką można 

pozyskać z materiału organicznego lub tzw. biomasy. Biomasa jest 

dostępna pod wieloma różnymi postaciami o zróżnicowanej 

zawartości energii. Najważniejsze zasoby bioenergii stanowią paliwa 

pozyskiwane w wyniku gospodarki leśnej, odpady pochodzące z tej 

gałęzi gospodarki, słoma, uprawowe rośliny energetyczne, nawozy 

naturalne, odpady palne, mokre odpady organiczne i gaz wysypi-

skowy. Nieuregulowany i niewykorzystany przyrost masy leśnej, która 

mogłaby być realnie pozyskiwana w sposób ekologicznie akceptowal-

ny, występuje w gminach o dużym stopniu zalesienia. 

Drzewa rosnące poza zwartymi obszarami leśnymi również mogą 

stanowić źródło paliwa.

W wielu krajach opracowano oceny dostępnych zasobów bioenergii, 

bardziej szczegółowe, niż wynikające z danych dostępnych ze staty-

styk krajowych (z uwzględnieniem  uwarunkowań ekologicznych 

i konkurujących z nimi uwarunkowań ekonomicznych). Jeśli gmina nie 

ma własnego zarządcy lasów lub podmiotu równoważnej pozycji, to 

główny zarządca lasów na szczeblu powiatu powinien móc dostarczyć 

ważnych informacji. W kilku krajach realizuje się obecnie bioenergety-

czne projekty dedykowane, angażując zarząd powiatu, administrację 

powiatową i udziałowców przemysłowych. W zawiązku z tymi zaga-

dnieniami, rzeczą naturalną dla gmin jest nawiązanie kontaktu 

z właściwym starostą. 

Mówiąc bardziej ogólnie, mogą być trudności z pozyskaniem dobrych 

wartości liczbowych opisujących potencjał biomasowy w gminie. 

Lokalne podmioty z przemysłu leśnego lub związki właścicieli lasów 

powinny posiadać informacje dotyczące rocznego przyrostu biomasy 

leśnej, a także oszacowania na szczeblu regionalnym, przedstawiające 

uzysk roczny, które to dane mogą stanowić użyteczną podstawę 

informacyjną. W wielu sytuacjach interesujące może być spojrzenie na 

bazę zasobową w większym regionie, jak np. w związku z łączeniem 

planów budowy dużych instalacji spalania lub fabryk brykietów / 

peletów.

Zasoby takie jak nawóz naturalny, można pozyskiwać z produkcji rol-

nej dla wytwarzania biogazu, a także z obszarów na których można 

hodować rośliny energetyczne lub pozyskiwać słomę. W odniesieniu 

do bioenergii z rolnictwa, własne kierownictwo sektora rolnego 

w gminie może dysponować danymi przeglądowymi, które mogą 

uzupełnić przedstawiciele przemysłu. Firmy zajmujące się zbiórką 

odpadów mają przegląd odpadów możliwych do wykorzystania 

w celu pozyskiwania energii, także w odniesieniu do biogazu. Bazę 

zasobową gminy w zakresie bioenergii można ocenić liczbowo 

poprzez uwzględnienie zawartości energii w różnych rodzajach bio-

masy. 

Energia słoneczna
Energia słoneczna jest interesująca zarówno pod względem wytwa-

rzania energii elektrycznej, jak i ciepła, w zależności od lokalizacji. 

Energię można wytwarzać na kilka różnych sposobów - od pasywne-

go wykorzystania promieniowania słońca przy projektowaniu nowych 

budynków i umieszczaniu w skupiskach budynków, po instalowanie 

cieplnych kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, które 

przemieniają energię słoneczną w ciepło dla potrzeb domowych 

w postaci ciepłej wody użytkowej, lub ciepło dla wody grzewczej do 

pomieszczeń oraz w elektryczność. Najbardziej nasłonecznione ob-

szary na Ziemi uzyskują energię promieniowania słonecznego 

równoważną 2500 kWh/m2 rocznie. Do obliczenia lokalnego poten-

cjału można wykorzystać dane metrologiczne, określając lokalny 

potencjał wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej na bazie ene-

rgii słonecznej. W przypadku kolektorów słonecznych, jako zgrubnie 

oszacowaną wartość wyjściową, można przyjąć domowe zapotrzebo-

wanie na gorącą wodę w miesiącach letnich. Ponieważ zapotrzebowa-

nie roczne dla średniej rodziny wynosi w przybliżeniu 4000 kWh, to 

około połowę tej ilości można – dla istniejących mieszkań – pozyskać 

z kolektorów słonecznych. Przy nowej konstrukcji mieszkań istnieją 

większe możliwości zintegrowania kolektorów słonecznych w sposób, 

który umożliwi pokrycie około 40% zapotrzebowania na ciepło przy 

uzasadnionej opłacalności, jeśli przyjąć obecnie obowiązujące ceny 

energii.

Dodatkowo pojawia się możliwość budowy większych instalacji, które 

można przyłączyć do ciepłowni lokalnych lub zdalaczynnych. Trudno 

jest oszacować związany z tym potencjał, a w obecnej sytuacji nie 

należy włączać tej opcji do przeglądu zasobów.

Pompy ciepła
Większość gmin posiada co najmniej jedno dostępne źródło ciepła, 

które pozwala na zastosowanie pomp ciepła. W tym kontekście prze-

de wszystkim ma się na uwadze zastosowania sieciowe, z dystrybucją 

ciepła do wielu użytkowników końcowych. Małe jednostki zainstalo-

wane w indywidualnych mieszkaniach traktuje się jako środki zastoso-

wane u użytkowników końcowych i dlatego nie będą one omawiane 

w dalszej części tego opracowania. Przy projektowaniu sieciowych 

zastosowań pomp ciepła korzystne jest posiadanie pobliskiego źródła 

ciepła o stabilnej temperaturze, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej 

sprawności.

Przykładowe źródła tego rodzaju są następujące:
• Ogrzewanie podstawowe z zastosowaniem odwiertów

• Woda morska / w jeziorze / woda rzeczna

• Ciepło odpadowe

• Ścieki

Jeśli w planie zakłada się wykorzystanie ciepła z wody w jeziorze lub 

wody rzecznej, to ważne jest upewnienie się, że w zimie nie występuje 

tam zamarzanie. To może stanowić problem w niektórych gminach. 

Jeśli chodzi o ciepło odpadowe, to zazwyczaj jest to niskotempera-

turowe ciepło odpadowe, które stanowi potencjalne źródło ciepła dla 

pomp ciepła. Wysokotemperaturowe ciepło odpadowe w postaci pary 

lub spalin można bezpośrednio wykorzystać do ogrzewania. Ciepło 

odpadowe można traktować jako odrębny zasób energii, i jeśli jest 

ono dostępne, to wyszczególnić je oddzielnie w ramach przeglądu.

Gaz z zasobów kopalnych i produkty ropopochodne
Na terenie niektórych gmin ma miejsce wydobycie ropy naftowej 

i gazu ziemnego. Pozytywne efekty klimatyczne pojawią się wtedy, 

kiedy gaz ziemny zastąpi stosowanie ropy naftowej lub węgla kamien-

nego. Możliwości takiego rozwiązania są często ograniczone z powo-

du braku odpowiedniej infrastruktury.

Informacja ogólna: Odsyłacze do stron internetowych władz / insty-

tucji / organizacji prezentujące statystyki i inne odnośne informacje, 

takie jak przepisy krajowe i programy wspierające, można znaleźć 

w Załączniku. 

4.1.6 Przemiana energii: 
  wytwarzanie i dystrybucja 

W tym kontekście wytwarzanie energii oznacza procent potencjału 

zasobów, który jest pozyskiwany i wykorzystywany / sprzedawany na 

rynku.

Przeglądy powinny obejmować:
• Wytwarzanie energii elektrycznej na bazie energii wody,

 wiatru, biomasy, gazu, węgla i energii jądrowej

• Bioenergię w postaci zrębków drewna, wiórków drzewnych,

 peletów, itp.

• Wytwarzanie ciepła sieciowego na bazie różnych nośników 

 energii (również większych układów pomp ciepła).

Wszelkiego rodzaje instalacji wytwarzania i dystrybucji energii powin-

ny być wyraźnie i dokładnie mapowane. Metody wytwarzania można 

uszeregować według takich samych kategorii, jak w przypadku prze-

glądu zasobów, czyli małe i duże hydroelektrownie, energia wiatrowa, 

bioenergia, energia słoneczna, pompy ciepła, gaz i węgiel. Biomasę 

można wykorzystywać zarówno do wytwarzania ciepła, jak i energii 

elektrycznej, z tym, że przy produkcji energii elektrycznej zazwyczaj 

wytwarza się równocześnie (czyli w skojarzeniu) energię elektryczną 

i ciepło, dzięki czemu lepiej wykorzystuje się energię zawartą w bio-

masie lub w gazie ziemnym.

Opracowywane są procesy produkcji biopaliwa na bazie biomasy, 

ale pewien stan techniki pozostanie niezmieniony, aż stanie się 
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możliwa opłacalna produkcja tzw. biopaliw drugiej generacji. 

Mimo to, małe ilości biopaliw można już wytwarzać z zasobów 

takich jak odpady rybne, odpadki zwierzęce, tłuszcz (w tym 

tłuszcz służący do głębokiego smażenia).  W zakresie dystrybucji 

główne zagadnienia dotyczą energii elektrycznej i ciepła sieciowego 

oraz – w niektórych lokalizacjach – gazu ziemnego. Ważne jest to, 

aby uwzględnić przyszłe wyzwania dotyczące sieci dystrybucyjnych, 

m.in. „wąskie gardła” i planowane przeglądy. Informacje na ten temat 

można znaleźć w lokalnych energetycznych pracach studialnych. Po-

dobnie jak dystrybucję energii można skategoryzować transport oleju 

opałowego, paliw, drewna, wiórków drzewnych i peletów, a także pal-

nych frakcji odpadów. Transport realizuje się jako transport drogowy 

lub kolejowy ładunków masowych, przez co nie jest on zazwyczaj 

uwzględniany, jako element stałej infrastruktury wchodzącej w skład 

systemu energetycznego. Tego rodzaju transport należy jednakże 

uwzględnić w ocenie całościowej systemu energetycznego gminy, 

ponieważ generuje on koszty, wymaga energii, obciąża drogi i linie 

kolejowe, a także często jest źródłem emisji gazów cieplarnianych. 

Dla sporządzenia dokumentacji wytwarzania i dystrybucji, zazwyczaj 

potrzeba wykonać nieco obliczeń. Większość informacji można 

uzyskać od producentów energii i firm eksploatujących sieci dystrybu-

cyjne. W szczególności dotyczy to energii elektrycznej, ciepła siecio-

wego oraz gazu. Ważne jest to, aby gminy miały wgląd w te zagadnie-

nia i posiadały wiedzę na tematy tutaj poruszane. W porównaniu 

z innymi zaangażowanymi podmiotami, korzystne jest to, że właśnie 

gmina może osiągnąć rezultaty w sposób najbardziej efektywny. 

Zasada ta stosuje się do całego ciągu wartości – od poprawy wyko-

rzystania / eksploatacji lokalnych zasobów energii, aż po zwiększoną 

elastyczność po stronie użytkownika. Dość często gminy mają udziały 

własnościowe w lokalnych przedsiębiorstwach energetycznych i w ten 

sposób mogą wywierać wpływ na rozwój systemu energetycznego. 

Co więcej, gmina jest znaczącym właścicielem budynków i nabywcą 

towarów i usług, dlatego może dawać dobry przykład innym 

zaangażowanym podmiotom.      

   

4.1.7 System energetyczny

W gminie należy opracować bilans energii, zawierający gra; -

czne przedstawienie systemu energetycznego. Jest to sposób 

na zawarcie znacznej części informacji z planu technicznego na 

zaledwie kilku rysunkach, które są wygodne przy formułowaniu 

wniosków i podsumowań. Wykres przepływu energii (wykres 

Sankeya) stanowi dobrą ilustrację przepływów energii nie tylko 

w obrębie gminy, ale także przez jej granice. Mapowanie wytwa-

rzania, dystrybucji i zużycia energii w znacznym stopniu pozwala 

zbudować niezbędną bazę danych potrzebną do przygotowania 

takiego wykresu. 

Wykres można zaprojektować na wiele rozmaitych sposobów, 

z wymaganą ilością szczegółów. Dla tego celu opracowano 

specjalne narzędzia komputerowe, ale można go opracować 

również z wykorzystaniem bardziej powszechnych programów do 

rysowania i wykreślania, takich jak Visio czy Adobe Illustrator. Dla 

zaoszczędzenia czasu zaleca się jednakże zastosowanie narzędzi 

specjalistycznych. Wiele takich programów można pobrać z Inter-

netu, jak np. Sdraw czy też eSankey.

Wykres na rys.3 jest bardzo prosty, przedstawia tylko wytwar-

zanie i zużycie energii, w podziale na hydroenergię, bioenergię 

i paliwa kopalne dla celów zastosowań stacjonarnych i mobil-

nych. Wskaźniki efektywności i strat przesyłowych nie zostały 

uwzględnione. Aby zobrazować to, w jakim stopniu gmina 

jest samowystarczalna energetycznie, zaopatrzenie w energię 

podzielono na zasoby importowane i lokalne.
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Rysunek 3:  Przykład przepływów strumieni energii, otrzymany z planu energetycznego i klimatycznego 

dla gminy Stor-Eldval w Norwegii (wszystkie wartości liczbowe w GWh/rok).

4.1.8 Ocena lokalnych czynników 
 środowiskowych

Oprócz korzystnego wpływu na klimat globalny, środki służące 

redukcji zużycia węgla i oleju opałowego często pozwalają na 

redukcję innych zanieczyszczeń, które mogą wywierać szkodliwy 

wpływ na środowisko w skali lokalnej, co z kolei wiąże się 

z ujemnym wpływem na warunki zdrowotne w danej lokalizacji. 

Oczywiste jest również i to, że podobny, korzystny efekt mogą 

dawać środki służące redukcji zapotrzebowania na transport oraz 

przejście na środki transportu bardziej przyjazne dla środowiska.

Wszelako, zachodzą potencjalne kon/ ikty pomiędzy celami 

redukcji emisji gazów cieplarnianych, celami restrukturyzacji 

energii, celami zwiększania ilości wytwarzanej energii z zasobów 

odnawialnych a lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi. 

Budowa farm wiatrowych i małych hydroelektrowni może często 

powodować kon/ ikty o różnym nasileniu z uwagi na ochronę 

zasobów naturalnych. Przejście z zasilania olejem na biomasowe 

w ciepłowniach może prowadzić do nasilenia ruchu drogowego 

i do zwiększenia emisji gazów azotowych. Produkcja biomasy na 

dużą skalę prowadzi również do zubożenia bioróżnorodności. 

Ważne jest więc przeprowadzenie oceny potencjalnych kon/ iktów, 

z odniesieniem do wszelkich wcześniejszych ocen wykonanych 

przez gminę lub władze lokalne. Może to stanowić pierwsze pod-

stawy dla bieżącego procesu wyboru i dla nadania priorytetów 

danym środkom i projektom.

4.1.9 Przyszły rozwój, projekcje 
 i opracowanie scenariuszy

Rozwój gminy
Długoterminowy plan własny gminy powinien oczywiście stano-

wić podstawę przy sporządzaniu opisu oczekiwanych aktywności 

w nadchodzących 20 latach. Oczekiwany rozwój budownictwa 

domów mieszkalnych oraz plany rozwojowe przemysłu i bizne-

su stanowią czynniki determinujące to, w jaki sposób będzie 

następował rozwój społeczny oraz zużycie energii. Badanie 

przeglądowe generuje ważne sygnały wskazujące na rodzaje 

wyzwań, jakie napotka gmina. Niektóre gminy spodziewają się 

silnego wzrostu, który będzie skutkować zwiększonym zapotrze-

bowaniem na energię. Z kolei inne gminy oczekują odchodzenia 

; rm i utraty miejsc pracy, które te ; rmy obecnie oferują. W takich 

sytuacjach korzystnym sposobem może być odwrócenie zaga-

dnienia i wykorzystanie wytwarzania energii elektrycznej oraz 

zasobów lokalnych dla wygenerowania miejsc pracy. W każdej 

sytuacji ważne jest to, aby politycy i administracja osiągnęli 

porozumienie co do tego, które prognozy wykorzystać podczas 

bieżącej pracy nad planem. Będzie to również stanowić podstawę 

określania zapotrzebowania. W sytuacji idealnej, gmina powinna 

przygotować kilka prognoz / ścieżek rozwoju, takich jak ścieżka 

odniesienia, ścieżka optymistyczna i ścieżka umiarkowana. Może 

to być postrzegane, jako nadmiernie skomplikowane. Jednakże 

gmina posiadająca względnie stabilne perspektywy, może przyjąć 

ścieżkę odniesienia jako punkt wyjścia, dzięki czemu umożliwi 

sobie ocenę efektów zastosowanych środków. Gminy powinny 

uwzględnić i skomentować wszelkie czynniki zewnętrzne, które 
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Rysunek 4:  Bilans energii w  gminie Stor-Elvdal, Norwegia
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mogą skutkować odchyleniami od ścieżki odniesienia – 

a także powinny rozważyć to, czy i w jaki sposób te środki należy 

dostosować. Mogą występować następujące czynniki specjalne: 

(1) wzrost populacji wyższy lub niższy od zakładanego, (2) rozwój 

biznesu i przemysłu większy lub mniejszy niż zakładano – 

w szczególności duże zmiany organizacyjne lub wyłączanie insta-

lacji, a także to, czy w ogóle mogą one mieć miejsce, oraz (3) duże 

zmiany cen energii.

Statystyki krajowe zwykle zawierają liczbowe prognozy dotyczące 

populacji. Stanowi to dobrą podstawę dla prognozowania. 

Dane historyczne dotyczące zużycia energii na szczeblu krajowym 

pokazują, że zużycie energii w przeliczeniu na mieszkańca 

w sektorze gospodarstw domowych ustabilizowało się i od 

połowy lat 90-tych pozostaje mniej więcej niezmienione. Można to 

również wykorzystać jako założenie na szczeblu gminy, chyba że 

lokalne zmienności są znane. Zużycie energii w sektorze rolnictwa 

częściowo zależy od zmiany funkcjonujących wzorców. Przejście 

na działania bardziej ekologiczne, poza innymi skutkami, prowa-

dzi do zwiększenia intensywności mechanicznej obróbki gleb 

i w związku z tym do większego zużycia paliw. Rozwój sektora 

transportu zwykle podąża za wzrostem populacji i spożycia na 

mieszkańca. Zużycie energii w transporcie osobowym jest 

w pewnym stopniu związane z obydwoma wymienionymi czyn-

nikami, natomiast zużycie energii w transporcie towarowym jest 

bardziej regulowane rozwojem biznesu i przemysłu, a w wielu 

gminach rozwojem niekiedy nielicznych ; rm, których działalność 

wiąże się z dużym natężeniem transportu. W odniesieniu do 

sektorów przemysłu i usług, należy uwzględnić plany dotyczące 

dużych wyłączeń / rozwoju, ponieważ mogą one prowadzić do 

zmian zużycia energii, które niekoniecznie podążają za trendami 

w zakresie stanu populacji.

Inne zalecenie dotyczy przygotowania projekcji rozwoju cen dla 

różnych nośników energii. Czynniki omówione wcześniej pozwolą 

na wypracowanie poglądu na temat wielkości przyszłego zapotr-

zebowania, podczas gdy rozwój cen w znacznym stopniu zdeter-

minuje to, do jakiego stopnia poszczególne nośniki energii złożą 

się na strukturę jej zużycia. Cena ropy jest związana z zachowa-

niem się rynku globalnego, cena energii elektrycznej ma związek 

z rynkiem europejskim, podczas gdy w zakresie cen biopaliw 

różnice krajowe, regionalne i lokalne są znacznie większe.

Władze mogą również regulować poziom cen różnych nośników 

energii, poprzez podatki, co powoduje, że opracowanie projekcji 

zmian cen jest bardzo trudne; nie jest też wskazane, aby gminy 

same opracowywały tego rodzaju prognozy. W odniesieniu do 

własnych prognoz gmin równie właściwe może być zastosowanie 

aktualnego scenariusza cen dla nadchodzących lat. 

Uwzględniając kontekst wynikający z wykorzystania innych 

wskaźników, takich jak historia rozwoju poziomu zużycia, progno-

zy trendów dotyczących populacji i oczekiwane zużycie na 

mieszkańca, można opracować prognozy dające wskaźnik zużycia 

energii w gminie w okresie nadchodzących 10-20 lat. Wszystkie 

te prognozy łącznie utworzą ważny zbiór niezbędnych danych 

wejściowych, jeśli w gminie zamierza się zastosować narzędzia 

komputerowe do opracowania scenariusza.

Opracowanie scenariusza
Jak napisano wyżej, zaleca się przygotowanie co najmniej trzech 

różnych scenariuszy, aby mieć pewność co do tego, w jaki sposób 

może się zmieniać zapotrzebowanie na energię w gminie i jakie to 

wywoła konsekwencje w zakresie emisji gazów cieplarnianych. 

Przykłady scenariuszy:
• Scenariusz referencyjny (odniesienia): w oparciu 

 o dane rozwoju gminy w ciągu ostatnich lat i biorąc 

 pod uwagę konsekwencje decyzji już podjętych 

 (BAU – zwykły biznes).

• Scenariusz optymistyczny: w oparciu o to, jaka 

 nadzieje wiąże się z pozytywnym rozwojem gminy, 

 a także z wymaganiami technologicznymi, 

 ekologicznymi i klimatycznymi. 

• Scenariusz umiarkowany: w oparciu o bardziej 

 realistyczny model rozwoju, zarówno w odniesieniu 

 do gminy, jak i zmian wymogów technologicznych, 

 środowiskowych i klimatycznych.

Przy podejściu do skoordynowania opisanych wyżej, możliwych 

zmian, problem często się komplikuje. Zastosowanie narzędzi do 

modelowania do prac nad prognozowaniem struktury zużycia ene-

rgii może uprościć tę ważną część planu energetycznego 

i klimatycznego gminy. Przez samo korzystanie z takich narzędzi 

gminy mogą dokonać kompilacji i usystematyzowania, w korzystny 

sposób, wszystkich zebranych danych. Wyniki modelowania lub sy-

mulacji ukażą potencjał rozwojowy gminy i opcje, jakie ona posiada. 

Istnieje oprogramowanie, które można wykorzystać do tego celu, 

a jego właściwy dobór zależy od wielkości gminy i od wyzwań, jakie 

przed nią stoją. Więcej informacji na temat dostępnych narzędzi 

modelowania przedstawiono w Załączniku.

Wyniki, podsumowanie oraz dyskusja
Wyniki prac nad tymi scenariuszami dostarczą gminie dobrych 

wskaźników o tym, w jaki sposób może przebiegać rozwój systemu 

energetycznego i zapotrzebowania na różne nośniki energii, przy 

pewnej liczbie przyjętych założeń.

Ponadto, dostarczą one również wiarygodnych wskaźników 

obrazujących to, jakie działania są potrzebne do osiągnięcia redu-

kcji emisji gazów cieplarnianych. Wyniki pozwolą nakreślić opcje dla 

gminy w zakresie dalszego zarządzania / administrowania systemem 

energetycznym i związanymi z nim emisjami gazów cieplarnianych. 

Wyniki należy omówić i zrewidować w kontekście badań wykonanych 

wcześniej na temat zużycia energii, wytwarzania energii i jej zasobów, 

a także prognoz przyszłych trendów w gminie. Pozwolą one również na 

zde; niowanie podstaw dla kolejnych ocen poszczególnych środków 

i na określenie projektów priorytetowych do wdrażania w gminie. 

Jest to znakomity sposób zapewnienia jakości wyborów i nadania 

priorytetów, które trzeba przyjąć, aby osiągnąć cele zamierzone dla 

restrukturyzacji systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych. 

Zagadnienia te omówiono bardziej szczegółowo w Części 2. 

4.2 Część 2 – Planowanie i środki wdrażania

W oparciu o analizę potencjalnych przyszłych scenariuszy należy 

przygotować przegląd obejmujący środki, które mogą / muszą 

zostać wdrożone, aby gmina mogła osiągnąć swoje wyznaczone cele 

energetyczne i klimatyczne. Łącznie, środki i plan działania, stanowią 

najważniejszą część planu energetycznego i klimatycznego.

4.2.1 Podsumowanie środków, z nadaniem 
 priorytetów i uzasadnień

W tym rozdziale należy przedstawić podsumowanie i wyjaśnienie 

konkretnych środków zalecanych do wdrożenia lub dalszego przestu-

diowania.

4.2.2 Cele, środki i działania

Do tego momentu procesu planistycznego prawdopodobnie powstały 

już różne krótkie opisy potencjalnych środków działań, które należy 

zainicjować w krótkim i w długim terminie. Przejście od planu do 

działania wymaga opracowania konkretnego planu działania. Ta 

część planu energetycznego i klimatycznego, która dotyczy środków, 

zawiera listę konkretnych środków związanych z kilkoma celami 

drugorzędnymi. Z kolei te środki można rozpisać na poziom działań. 

Zamierzeniem jest otrzymanie listy konkretnych problemów, nad 

którymi należy pracować. W miarę wykonywania zadań, można te 

problemy usuwać z listy, a dopisywać nowe. Przykład listy strukturalnej 

działań i środków można znaleźć w załączniku 6.1.

Cel nadrzędny:
Celem nadrzędnym rozdziału poświęconego środkom jest skonkre-

tyzowanie zbioru celów dominujących długoterminowego planu 

gminnego, i ten cel nadrzędny będzie przedmiotem dostosowywania 

na bieżąco, w miarę rozwoju planu energetyczno-klimatycznego. 

Opracowany w 2007 roku plan energetyczny i klimatyczny dla gminy 

Trysil w Norwegii, jako pierwszoplanowy cel określa energię, co zostało 

sformułowane następującymi zapisami:

• Poprzez konkretne środki i działania, gmina Trysil, we współpracy 

 z uczestnikami rynku lokalnego, przyczyni się do osiągnięcia 

 lepszej efektywności energetycznej i wprowadzi większe 

 wykorzystanie lokalnych zasobów bioenergetycznych. Oczekiwany 

 jest rozwój pozwalający zapewnić znaczny wkład gminy do wy-

 pracowania wartości dodanej na szczeblu lokalnym i do wzrostu 

 zatrudnienia. 

• W okresie do roku 2025, wszystkie stacjonarne odbiory energii 

 mają stać się neutralne pod względem emisji CO
2
, w tym więcej niż 

 50% energii zużywanej na ogrzewanie powinno być doprowa-

 dzane jako ciepło sieciowe, blisko 20% powinno być zapewnione 

 jako ciepło wytwarzane na bazie lokalnie produkowanych peletów 

 drzewnych (głównie w nowych budynkach), a dostawa reszty 

 ciepła powinna być zapewniona przez eksploatację gruntowo-

 wodnych pomp ciepła oraz poprzez tradycyjne ogrzewanie na 

 bazie drewna i grzejników elektrycznych (głównie w starszych 

 budynkach). Ponadto, w sektorze transportu, pożądane jest 

 przejście na biopaliwa. 

• Kluczowe dane liczbowe z Finlandii (NTA 2004, Paananen, grudzień 

 2006) wykazują, że można oczekiwać, iż każde 400-600 MWh lokal-

 nie wytwarzanej bioenergii generuje jedno nowe miejsce pracy.

Podstawowy cel planu energetycznego i klimatycznego z roku 2007, dla 

gminy Stavanger w Norwegii, dotyczy emisji gazów cieplarnianych 

i został sformułowany w następujący sposób:

Zwiększenie efektywności energetycznej:
• W roku 2010, zużycie energii w odbiorach stacjonarnych powinno 

 pozostawać na takim samym poziomie, jak w roku 2000, a emisja 

 gazów cieplarnianych w roku 2010 powinna być o 30% mniejsza 

 niż w roku 2000

Przemiana energii i wytwarzanie energii:
• Stosowanie oleju opałowego i nafty do ogrzewania i wytwarzania 

 gorącej wody powinno być zaniechane od roku 2010.

•  Ułatwianie rozwoju i wykorzystania źródeł energii alternatywnych 

 wobec elektryczności, do ogrzewania i produkcji gorącej wody.

Emisja gazów cieplarnianych / cele ekologiczne:
• Emisje gazów cieplarnianych ze składowisk odpadów mają być 

 zredukowane do 50000 ton ekwiwalentu CO
2
, w roku 2010.

Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym
Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym
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• Udział procentowy w transporcie pasażerskim przypisany trans-

 portowi samochodowemu ma być zredukowany z 68% w roku 

 1998 do 60% w roku 2010.

• Udział procentowy transportu publicznego ma być zwiększony 

 z 8% w roku 1998 do 10% w roku 2010.

• Udział procentowy transportu rowerowego ma wzrosnąć z 6% 

 w roku 1998 do 10% w roku 2010.

• Udział procentowy ruchu pieszego ma wrosnąć z 17% w roku 1998 

 do 19% w roku 2010.

• Używanie pojazdów ekologicznych ma wzrosnąć z ok. 40 pojazdów 

 dziś do 5% całego zbioru pojazdów do roku 2010.

• Regionalny transport wodny do / z Stavanger należy przestawić na 

 zużywający paliwa ekologiczne.

• W sektorach rolnictwa i budownictwa przestawić się 

 na ekologiczny park maszynowy.

• Zredukować natężenie podróżowania transportem powietrznym.

• Stymulować / ustalić wymogi dla rozwoju bardziej ekologicznego 

 transportu lotniczego.

• Zredukować spożycie ogólne i zintensy; kować recykling.

• Podnieść poziom świadomości ekologicznej w gospodarstwach 

 domowych, w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie 

 zakupów i korzystania z towarów efektywnych energetycznie oraz 

 przyjaznych dla środowiska.

• Ilość odpadów domowych składowanych na składowiskach 

 ma być zredukowana z ok. 50% w roku 2001 do zera w roku 2010.

• Zwiększyć recykling i odzysk odpadów domowych, budowlanych 

 i rozbiórkowych oraz odpadów z biznesu i handlu.

• Zwiększyć wykorzystanie przyjaznych dla środowiska 

 i produkowanych lokalnie materiałów budowlanych.

• Zwiększyć wykorzystanie lokalnie wytwarzanych produktów 

 żywnościowych.

• Zwiększyć wykorzystanie produktów żywnościowych 

 wytwarzanych w sposób ekologiczny.

• Wnieść wkład w formie środków i kompetencji które mogą 

 stymulować rozwój i lepsze warunki życia w miastach, jednakże 

 z zapewnieniem, że działania te należą do swoich sektorów 

 ekologicznych.

Cel pierwszorzędny we wszystkich gminach powinien obejmować 

realistyczny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez np. 

zwiększenie efektywności energetycznej, przejście z oleju i gazu ziem-

nego na odnawialne zasoby energii, redukcję emisji metanu 

ze składowisk odpadów, rolnictwa itp.

Zapewnienie lokalnego wsparcia celem rzeczywistego 
zadziałania planu energetycznego i klimatycznego w gminie
Możliwe będzie wypracowanie wielu różnych potencjalnych modeli 

dotyczących tego, w jaki sposób gmina powinna zorganizować 

swoją pracę aby osiągnąć wyznaczone cele ogólne, ale należy 

rozważyć tematyczny podział programu działań. Gmina powinna 

umiejscowić się w położeniu centralnym i nadrzędnym i z tej pozycji 

określić wyspecjalizowane programy tematyczne, które będą, 

w mniejszym lub większym stopniu, realizowane przez odpowie-

dnie podmioty uczestniczące (najlepiej przez podmioty prywatne). 

Przykładowo specjalistyczny program „zaopatrzenia w energię 

z ogrzewaniem sieciowym” powinien być realizowany przez ; rmę 

ciepłowniczą.

Wiele gmin posiada już dobrze zorganizowane struktury ustalające 

i wdrażające takie procesy. Można to oczywiście wykorzystać pod-

czas prac nad opracowaniem celów, środków i planu działania ds. 

energii i klimatu.

Na poniższym rysunku przedstawiono przykład takiego tematy-

cznego podziału programu.

Należy podkreślić, że jest to tylko przykład. Wskazane dla wielu gmin 

będzie posiadanie programu tematycznego w zakresie rolnictwa. Na 

przykład w gminach, gdzie działają duże ; rmy charakteryzujące się 

emisjami z procesów technicznych, należy również zwrócić uwagę 

na ustanowienie specjalnego programu dla tych emisji. Jedną z wiel-

kich zalet ustalania takiej struktury programu jest to, że ułatwione 

będzie ustalenie wtórnych celów operacyjnych, które wspierają cel 

główny w każdym programie tematycznym, a równocześnie cele 

wtórne określają bezpośrednio wytyczne co do środków i działań 

w ramach każdego z programów tematycznych.

Dla efektywności energetycznej należy ustalić jasno określone cele 

wtórne, w zakresie przemian energetycznych i wytwarzania energii. 

Wszystkie gminy powinny zwiększyć efektywność swojego zużycia 

energii i z tego względu powinno to być głównym celem planu 

energetycznego i klimatycznego. Wiele gmin może również 

zmieniać zużycie energii lub rozwijać nowe procesy wytwarzania 

energii.

Przykłady celów wtórnych:

Cel wtórny 1
Rozwój biznesu, wzrost doświadczenia i komunikacji
Rozwój biznesu, wzrost doświadczenia i poziomu porozumienia 

związane z efektywnym wykorzystaniem energii oraz wytwarzanie 

energii z zasobów odnawialnych w gminie – gmina powinna grać 

aktywną rolę w rozwoju kompetentnej społeczności biznesowej, 

w oparciu o alternatywne formy energii.

Cel wtórny 2
Efektywne zużycie energii – budynki gminne
Poprzez środki zorientowane na oszczędność energii, całkowita 

efektywność energetyczna budynków gminnych ma wzrosnąć 

o XX procent do roku 2012.

Cel wtórny 3
Efektywne zużycie energii – budynki prywatne
Właściciele komercyjnych budynków prywatnych oraz właściciele 

budynków mieszkalnych / spółdzielnie mieszkaniowe powinni 

poprawić efektywność energetyczną w swoich obiektach o XX 

procent do roku 2015.

Cel wtórny 4
Dostawa energii z wykorzystaniem sieci, ogrzewania 
lokalnego (mini-sieci) i innych form energii odnawialnej
Należy stopniowo odstępować od ogrzewania olejowego. 

Takie systemy powinno się zastosować we wszystkich nowych 

budynkach oraz w tych istniejących budynkach, które można 

zmodernizować tak, aby wykorzystywały lokalne odnawialne 

zasoby energii do ogrzewania / chłodzenia.

Cel wtórny 5
Energia odnawialna w rozwiązaniach w transporcie 
publicznym
We wszystkich pojazdach gminnych, do roku 2010, powinno się 

stosować biopaliwa i napęd elektryczny. 

4.2.3 Główne zagadnienia i wskazówki 
  pomocnicze służące konkretyzacji 
  środków

Poprawa efektywności energetycznej – budynki gminne
Pakiet zastosowanych środków powinien obejmować 
następujące elementy dotyczące poprawy efektywności 
energetycznej:
• Kontynuacja i administrowanie projektem, co oznacza ciągłą 

 kontynuację projektu i administrowanie nim, zarówno lokalnie 

 jak i ogólnie, z uwzględnieniem zarządzania projektem, rapor-

 towania, zarządzania ; nansowego oraz księgowania.

• Mapowanie stanu środków służących efektywności ener-

 getycznej oraz rzeczywistych danych liczbowych dla bu-

 dynków objętych projektem.

Należy rozwijać ”najlepsze praktyki” w zakresie zużycia 
energii, poprzez:
• Dalsze rozwijanie głównych wymogów dla urządzeń 

 technicznych i umów zakupu, tak aby zapewnić efektywne 

 wykorzystanie energii

• Upewnić się, że efektywne zużycie energii jest w pełni brane 

 pod uwagę przy projektowaniu odnośnych budynków.

• Przygotowania do wdrażania środków

• Zwrócenie uwagi na analizy dotyczące efektywności energety-

 cznej / eksploatację budynków i urządzeń technicznych, 

 określić i wdrożyć środki (główne działania – 80% funduszy)

• Wprowadzić zarządzanie energią i ustanowić system kontynu-

 acji w gminie w zakresie energetyki (magazynowanie i admini-

 stracja) i w uczestniczących budynkach

• Rozważyć zorganizowanie systemu „personelu na telefon” 

 dla ciągłego monitorowania urządzeń technicznych. 

 Należałoby wdrożyć to we współpracy z organizacjami 

 dozorującymi

• Wdrożyć środki zwiększania kompetencji i zorganizować 

 forum oraz sieci informacyjne do wymiany doświadczeń 

 wewnątrz gminy

• Ustanowić kontakt z krajowym związkiem inżynierów 

 gminnych lub z podobnymi organizacjami

• Wdrożyć środki służące szkoleniom i poprawie kompetencji 

 dla tych osób, które mogą mieć wpływ na operacje techniczne 

 (eksploatację) – takie jak procedury dla personelu warsztatów 

 i usługowego

• Realizować inwestycje w urządzenia i środki / rozwiązania 

 które zapewniają uwzględnienie efektywności energetycznej 

 w nowych budynkach, w zakresie renowacji i projektów 

 przebudowy

• Realizować inwestycje w zakresie pomniejszych środków 

 służących efektywności energetycznej, które przyczyniają 

 się do zwiększenia potencjału poprawy efektywności 

 energetycznej, przełamywania barier dla poszanowania 

 energii, środków pilotażowych itp., tam gdzie dokumentacja 

 rezultatów w zakresie energii stanowi najważniejszy element 

Efektywne zużycie energii i jej lokalna produkcja z zasobów odnawialnych

Komitet sterujący, główny menadżer programu, menadżerowie tematyczni programu

Program główny

Program tematyczny 1

Efektywne zużycie
energii, 

budynki gminne

Program tematyczny 2

Efektywne zużycie
energii, 

budynki prywatne

Program tematyczny 3

Dostawa energii wraz 
z energią odnawialną

Program tematyczny 4

Energia odnawialna 
w transporcie lokalnym

Menadżer tematyczny 

programu, interesariusze

Menadżer tematyczny 

programu, interesariusze

Menadżer tematyczny 

programu, interesariusze

Menadżer tematyczny 

programu, interesariusze

Figure 5:  Przykładowy podział programu

Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym



Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym24 Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym 25

danego środka

• Prowadzić wewnętrzną i zewnętrzną działalność informacyjną. 

 Zapewnić dobre informowanie prasy i mediów na szczeblu 

 lokalnym i krajowym, a także wewnętrznie, poprzez własne 

 kanały informacyjne gminy.

Niektórym działaniom zostanie nadany priorytet 
na wczesnym etapie tego projektu. Dotyczy to 
w szczególności następujących działań:
• Opracowanie, we współpracy z krajowymi agencjami 

 energetycznymi, wspólnego standardu dla raportowania 

 redukcji ilości energii i ustalaniu wartości normatywnych 

 dla poszczególnych projektów. 

• Przegląd wymagań technicznych w zakresie wymogów 

 standardowych dla urządzeń technicznych oraz rozwiązań 

 warsztatowych. To działanie powinno być zrealizowane we 

 wczesnej fazie projektu, tak aby jak najwcześniej ustalić 

 standardy wyszukiwania efektywnych energetycznie 

 rozwiązań w planowanych inwestycjach. Jeśli to działanie nie 

 otrzyma rangi priorytetu, to w dalszych fazach projektu wybór 

 rozwiązań mniej efektywnych energetycznie będzie utrudniał 

 osiągnięcie celów projektu.

• Zainicjować zarządzanie energią.

Początkowa lista robocza:
• Wyznaczyć osobę do zarządzania energią w gminie

• Upewnić się, czy istnieją aktualne i kompletne dane liczbowe 

 dotyczące powierzchni użytkowej budynków

• Zainstalować mierniki elektroniczne tak, aby prowadzony był 

 pomiar całej energii, a dane mogły być przetwarzane 

 elektronicznie

• Przygotować przegląd budynków w zakresie ich indywidu-

 alnego, jednostkowego zapotrzebowania na energię i wyniki 

 porównać z wartościami normatywnymi

• Obliczyć całkowity potencjał oszczędności energii

• Przygotować konkretny plan / działania, które nadają priorytet 

 pracom prowadzonym w budynkach

• Opracować budżet ogólny i cele

• Wystąpić do krajowych / regionalnych instytucji ; nansowych 

 z wnioskami o wsparcie / pomoc.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych
Środki mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych mogą 

obejmować dwa różne główne punkty celowe, lub ich kombinację:

• Zredukować skalę działań / konsumpcji, takich jak ilość 

 oleju opałowego, benzyny i / lub liczbę przejechanych 

 kilometrów, ilość azotu stosowanego w nawozach

• Spowodować większą efektywność / mniejsze zanieczyszcze-

 nia związane z daną działalnością, zmniejszyć właściwy 

 wskaźnik emisji dla działań. Na przykład ilość oleju opałowego 

 można zmniejszyć przez poprawę efektywności energety-

 cznej lub przez zastąpienie oleju nośnikami energii, które 

 generują mniej / zero gazów cieplarnianych (np. biomasa). 

 Emisje z transportu drogowego można zmniejszyć poprzez 

 zmniejszenie zapotrzebowania na transport, wymianę 

 pojazdów na pojazdy zużywające mniej energii oraz poprzez 

 zastąpienie paliw kopalnych biomasą lub energią elektryczną.

Wiele środków służących redukcji emisji gazów cieplarnianych 

często daje dodatkowe efekty, które poprawiają użyteczność i tym 

samym opłacalność działań. Przykłady takich efektów obejmują 

mniejsze lokalne zanieczyszczenie powietrza, mniejszą migrację 

soli azotowych i gleby do wód (rolnictwo), mniejsze natężenie 

hałasu i mniejszą wypadkowość i / lub stratę czasu.

W niektórych gminach występuje znaczna emisja generowana 

przez przedsiębiorstwo przemysłowe, które - objętościowo - 

zdominowało emisję w gminie, przy czym ta sytuacja nie podlega 

instrumentom polityki ekologicznej gminy. Jak już wspomniano 

wcześniej, zarówno zużycie energii przez te ; rmy, jak i emisje 

przez nie generowane, powinny być wyszczególnione w osobnych 

tabelach, tak aby również gmina miała możliwość porównania 

swojej sytuacji z innymi gminami, w których ta gałąź przemysłu 

nie funkcjonuje. W takim przypadku, wprowadzenie małych 

redukcji emisji jest tak samo znaczące, jak w gminie, w której nie 

ma emisji przemysłowych, nawet jeśli może to się wydawać bez 

znaczenia w odniesieniu do całkowitych emisji z przedsiębiorstwa 

przemysłowego. Ostatecznie, emisje gazów cieplarnianych sumują 

się zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. 

Emisje pośrednie – materiały, produkcja i operacje 
techniczne
Przy wprowadzaniu alternatywnej technologii można łatwo 

zapomnieć o uwzględnieniu emisji pośrednich. 

Energia wiatrowa nie jest 100%-wo darmowa, jeśli uwzględnić emisje 

związane ze zmianami sposobu użytkowania terenu, budowę i ope-

racje techniczne, transport drogowy i wyprodukowanie podzespołów 

turbiny wiatrowej. Tego rodzaju ukryte emisje można zidenty; kować 

za pomocą tzw. „analizy w cyklu żywotności”. Inne przykłady tech-

nologii, które wiążą się z ukrytymi emisjami to: hydroenergia, energia 

jądrowa i gazowa. Te emisje występują w innych sektorach / innych 

gminach, a nawet w innych krajach, zgodnie z operacjami techniczny-

mi transportu, wytwarzania i budowy, produkcji stali i betonu lub też 

w sektorze gospodarki odpadami. Istnieją bazy danych, takie jak szwaj-

carska baza Ecoinvent, które obejmują dane liczbowe o zużyciu energii 

i emisjach w okresie żywotności większości technologii energetyc-

znych. Większość takich baz nie jest jednak darmowa. W przypadku 

lokalnego planu energetycznego i klimatycznego uwzględnianie 

tego rodzaju kwestii jest zwykle bardzo skomplikowane i trudne do 

skonkretyzowania. Jednakże gminy powinny spojrzeć na ten problem 

w przypadku planowania dużych przedsięwzięć i podejmowania się 

wdrażania znacznych środków.
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Środki złożone
Mogą wystąpić trudności z obliczeniem całkowitego efektu zastoso-

wanych środków. Na terenach o dużej gęstości zaludnienia, łatwo jest 

po prostu pomyśleć o efektach redukcji związanych z możliwością 

wprowadzenia systemów centralnego ogrzewania sieciowego lub 

ogrzewania węglowego przez lokalne mini-sieci i o ulepszeniu trans-

portu publicznego.

Intensywny rozwój systemów niskoemisyjnych może dawać 
pozytywne rezultaty, obejmujące:
• Niższe emisje z instalacji i operacji infrastruktury dzięki 

 „krótszej” sieci drogowej, instalacjom wodno-ściekowym, 

 oświetleniu ulic i dróg oraz dobrej sieci elektroenergetycznej

• Efektywne rozwiązania transportowe, takie jak:

  a.) Krótsze odległości dla transportu

  b.) Większa zdolność spełnienia zapotrzebowania na 

  przejazd przez transport publiczny, korzystanie z transportu 

  rowerowego i ruchu pieszego, co równocześnie zmniejsza 

  zapotrzebowanie na usługi transportowe dla tych osób, 

  które same nie prowadzą pojazdów

  c.) Lepiej dobrane opcje ogrzewania lokalnego i sieciowego

  d.) Dobór dla infrastruktury materiałów o niskiej 

  emisyjności,

  e.) Budynki o małym zapotrzebowaniu na energię. 

Doświadczenia wskazują na to, że różnica emisji w gminie, która 

podjęła zobowiązanie o większej skali rozwoju przy małej emisji, 

rośnie w miarę upływu lat, w porównaniu z wynikami uzyskanymi 

dla ścieżki rozwojowej, przy normalnej skali rozwoju. Powodem tego 

może być fakt, że intensywny rozwój przy małej emisji wpływa na 

ukierunkowanie podejścia mieszkańców gminy w stronę zachowań 

zapewniających zmniejszenie emisji. 

Źródła informacji, które można wykorzystać do obliczeń 
emisji gazów cieplarnianych
W Załączniku 9 omówiono dwa programy – REAM oraz Etransport, 

które mogą znaleźć zastosowanie przy określaniu optymalnych kosz-

towo rozwiązań systemu energetycznego oraz wynikającej 

z nich emisji gazów cieplarnianych. Programy te nie uwzględniają 

sektora transportu ani emisji z procesów związanych z rolnictwem, 

gospodarką odpadami i przemysłem. Dla tych sektorów należy zatem 

zastosować inne źródła informacji.

• Krajowe urzędy nadzorujące emisje zanieczyszczeń mogą być 

 w posiadaniu analiz w zakresie środków redukcji gazów cieplar-

 nianych (np. łącze do przykładu norweskiego można znaleźć pod 

 www.SFT.no zakładka “green house gases”; najnowsze dane 

 pochodzą z czerwca 2007). Znajduje się tam długa lista środków, 

 obejmująca efekt, koszty, opłacalność kosztową i potencjalne 

 bariery. Oparto ją na danych ogólnych dla poziomu krajowego 

 i podanych tam wartości nie można automatycznie przenosić na 

 poziom gminy. Raport zawiera metodę obliczania i użyteczne 

 dane referencyjne.

• Strona internetowa Norwegian National Pollution Control 

 dotycząca lokalnych prac w zakresie ochrony klimatu, wraz ze 

 stroną obejmującą środki związane z ochroną klimatu, prezentuje 

 dobre przykłady rozmaitych rodzajów środków związanych 

 z ochroną klimatu, które mogą być wdrożone przez gminę i innych 

 partnerów / uczestników lokalnych. Strona ta jest aktualizowana 

 na bieżąco w zakresie informacji o doświadczeniach zebranych 

 przez gminy oraz adresów kontaktowych i numerów telefonów.

Strona zawiera również łącza do przydatnych stron zagranicznych, 

takich jak “Szwedzkie gminy klimatyczne”.

4.3 Wniosek, właściwe środki 
  krótkoterminowe

Plan energetyczny i klimatyczny stanowi część procesu 

zmierzającego do osiągnięcia bardziej zrównoważonego systemu 

energetycznego w gminie. Po przejściu procedury politycznej, 

plan tego rodzaju może osiągnąć status planu gminnego i tak się 

dzieje, gdy proces przesuwa się od stadium planu procesowego 

do stadium, w którym staje się on zbiorem środków do wdrożenia.

W tych okolicznościach wiele planów energetycznych i klimaty-

cznych osiadło na mieliźnie i prawdopodobne jest, że pozostaną 

na niej również w przyszłości – kiedy to będzie należało wdrożyć 

plan. Poniżej zaprezentowano kilka prostych reguł mających na 

celu zmniejszenie ryzyka, że plan energetyczny i klimatyczny 

ugrzęźnie jeszcze przed rzeczywistym rozpoczęciem pracy:

1. Kontynuować, i w miarę możliwości poszerzać, zakres 

 istniejących środków, które już dały dobry efekt w gminie.

2. Rozpocząć pracę nad kilkoma nowymi, prostymi środkami, 

 z którymi wiąże się znaczący efekt sygnalny, a następnie 

 stopniowo podejmować prace nad bardziej złożonymi 

 działaniami.

3. Zaangażować szkoły, np. zapraszając dzieci i młodzież do 

 zgłaszania pomysłów.

4. Rozbudować wkład otrzymany od lokalnych partnerów / 

 interesariuszy podczas prac planistycznych.

5. Ustanowić bliską współpracę z krajową agencją energetyczną, 

 która może zapewnić wkład ; nansowy.
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Możliwe propozycje zaleceń:

Zalecenie 1:
Gminy wdrożyły już w swoich budynkach wielką liczbę 

środków służących efektywności energetycznej. Tę pracę należy 

kontynuować i należy aktualizować dane dotyczące potencjału 

efektywności energetycznej w budynkach gminnych wraz z opra-

cowywaniem propozycji dodatkowych środków poszanowania 

energii. Ciągła praca zmierzająca do poprawy efektywności 

energetycznej powinna być koordynowana z niezbędnymi pra-

cami określonymi wcześniej.

Zalecenie 2:
Gmina powinna zachęcić wszystkie szkoły podstawowe na swoim 

terenie do uzyskania statusu „Szkoły efektywnej energetycznie”. 

Szkolne władze lokalne / regionalne mogą zapewnić bezpłatne 

informacje i materiały oraz jednostki lekcyjne. 

Zalecenie 3:
Rozdział planu energetycznego gminy stanowi, że należy stopnio-

wo wycofać wszystkie kotły olejowe w gminie. Jest to cel ambitny, 

ale realistyczny, stanowiący kontynuację jednego ze środków 

w zakresie krajowych celów klimatycznych. Należy przeprowadzić 

przegląd wszystkich budynków w gminie, w których działa ogrze-

wanie olejowe. Gmina powinna aktywnie uczestniczyć w tych 

działaniach, dla wszystkich instalacji, co do których zaoferowano 

pomoc w zainstalowaniu alternatywnych systemów ogrzewania, 

w oparciu o pelety lub pompy ciepła.

Zalecenie 4:
Poprzez proces planowania zainicjowano ideę współpracy regio-

nalnej z innymi gminami w regionie. Tego rodzaju współpraca po-

winna krystalizować się wokół porównywalnych lokalnych planów 

energetycznych i klimatycznych opracowanych w innych gminach, 

co pozwoli na przeniesienie planu energetycznego 

i klimatycznego na poziom regionalny.

Zalecenie 5:
Ustanowić rutynową praktykę dla wszystkich odnośnych proje-

któw rozwojowych w celu stwierdzenia, w jaki sposób rozmaite 

alternatywy wpływają na zużycie energii i emisję gazów ciepla-

rnianych.
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Planowanie energetyczne i klimatyczne jest nie tylko kwestią euro 

bądź dolarów, ale jest równocześnie skoncentrowane na organizacji, 

kompetencjach, zdolności podejmowania decyzji, harmonogramie 

i zdrowym rozsądku. Ważny jest także aspekt czasowy. Należy podjąć 

równoczesne małe kroki, aby w dłuższym horyzoncie czasowym 

zachować niezbędny entuzjazm. Umożliwia to spojrzenie na rezultaty 

i dalszy postęp. Ważne jest również zaadaptowanie, w każdym 

momencie, głównej strategii do odnośnych warunków ramowych na 

szczeblu krajowym. 

Z tego względu plan energetyczny i klimatyczny powinien również 

obejmować aspekty związane z działalnością gminy (zarządzanie, 

polityka, zasoby, procesy, organizacje wewnętrzne i zewnętrzne, 

a także pomiar rezultatów). W ten sposób można określić czy dana 

gmina jest zdolna przeobrazić środki zaproponowane w planie klima-

tycznym i energetycznym w działania praktyczne. Właśnie w tym celu 

wypracowano kilka modeli i systemów zarządzania. Dwa spośród 

nich są opisane poniżej. 

Tego rodzaju ocena powinna koncentrować się na poszczególnych 

czynnikach związanych ze zrównoważonym rozwojem, 

a równocześnie powinna dawać wynik w formie konkretnych propo-

zycji ulepszeń w danym obszarze działań gminy i rozmaitych ról, jakie 

gmina wypełnia w pracy nad redukcją zużycia energii i emisji gazów 

cieplarnianych. W tym kontekście można wykorzystać elementy 

modelu CAF (Common Assessment Framework) lub IMS (Integrated 

Management System). 

5.1 Model CAF (Common Assessment 
 Framework)

Na samym początku prac nad planem energetycznym i klima-

tycznym należy przeprowadzić wstępną samoocenę w zakresie 

zdolności gminy do przechodzenia przez kolejne etapy pracy 

w oparciu o dziewięć głównych kryteriów modelu CAF/Excel-

lence. Ocenę można wykonać w formie wywiadów z kluczowymi 

osobami w gminie. Nową i nieco pogłębioną samoocenę należy 

przeprowadzić wtedy, kiedy plan energetyczny i klimatyczny 

zaczyna nabierać kształtu, a skumulowane wyniki można 

przedstawić w zaktualizowanej wersji planu energetycznego 

i klimatycznego, zanim stanie się on przedmiotem debaty polity-

cznej w gminie. Przykłady zastosowania modelu CAF/Excellence 

przedstawiono w Załączniku 4.

5.2 Zintegrowany System Zarządzania 
 (Integrated Management System, IMS)

Skomplikowany układ miast i regionów wymaga zarządzania 

na różnych poziomach. Przykładowo gospodarka, sektor socjal-

ny i personel mogą być zarządzane w taki czy inny sposób. 

Zarządzanie w obrębie zadań indywidualnie lub sektorowo jest 

często nieefektywne i prowadzi do zwiększonej pracochłonności 

i miernych rezultatów. W ramach omawianego systemu IMS 

stosuje się zasadniczo dobrze już sprawdzony cykl “Demings 

cycle” lub model PDCA (Plan Do Check Act – czyli: Planuj – Reali-

zuj – Sprawdzaj – Działaj), dzięki czemu wysiłek skierowany na 

prowadzenie kilku równoległych systemów zarządzania można 

przekształcić na zrównoważony system zarządzania.

IMS składa się z pięciu głównych etapów, powtarzanych w cyklu 

rocznym: Przegląd linii bazowej, Ustalanie celów, Zobowiązania 

polityczne, Wdrażanie i monitorowanie, Ocena i raportowanie.

Chociaż system działa w cyklu rocznym, to wymagany jest pełny 

przegląd co 3-5 lat, chyba że ewaluacja osiągnięć i wyników na 

koniec cyklu rocznego sugeruje ponowne rozważenie problemu.

Cykl rozpoczyna się od przeglądu bazowego, w którym mapuje się 

stan obecny czynników zrównoważenia w mieście. 

W następnym kroku ustanawia się cele dla priorytetów zde; nio-

wanych w wyniku przeglądu bazowego. Zobowiązania polityczne 

są wymagane podczas trwania cyklu, ale nabierają zasadniczego 

znaczenia, kiedy wynik ustanawiania celów, jak np. program strate-

giczny, podlega zatwierdzaniu przez radę miasta. Po zakończeniu 

kroków przygotowawczych cyklu, następuje wdrażanie działań, 

o których zadecydowano wcześniej. Podjęte działania należy 

monitorować podczas ich wdrażania w celu pozyskania informacji 

na temat funkcjonalności systemu. W ramach ostatnich kroków 

systemu ocenia się i opracowuje raporty, ocenia się zebrane 

informacje i wykorzystuje do opisu sukcesów lub ewentualnych 

porażek procesu. Stanowi to podstawowy materiał dla rady miasta 

przy podejmowaniu decyzji w jaki sposób kontynuować prace 

w następnym cyklu rocznym. Więcej szczegółów dotyczących 

modelu IMS przedstawiono w Załączniku 5.

5 Organizacyjne możliwości zmian
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6.1 Załącznik 1 – Tablice

Opracowano zestaw standardowych tablic pomocnych przy 

prezentowaniu prac przeglądowych. Zalecane jest korzystanie 

z nich. Tablice można pobrać ze strony internetowej Enova. 

6.1.1 Zużycie energii

Wzór formularza do prezentacji zebranych danych o zużyciu 

energii z prognozą zużycia do roku 2025. Ważne jest włączenie 

możliwej realizacji potencjału zaoszczędzenia energii we wszy-

stkich sektorach. 

Tablicę należy wypełnić dla każdego z ośmiu sektorów użytkowników: energetyczny przemysłowy, przemysłowy, 
usługowy, gospodarstw domowych, ruchu ulicznego, lotnictwa, transportu wodnego i innych rodzajów transportu.

Zużycie energii  [GWh] 1991 1995 2000 2004 2005 2010 2015 2020 2025

Elektryczność          

Węgiel, koks, koks pora; nacyjny          

Drewno, odpady drzewne stałe 

i ciekłe

         

Gaz          

Olej, nafta          

Olej napęd., benzyna, lekki olej 

pędny

         

Olej ciężki i odpadowy          

Odpady          

Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Załączniki

Informacje o budynku Powierzchnia w m2 Zużycie 

w 2002 r.

Oszacowane zużycie 

w 2002 r.

Wartości 

normatywne

Potencjalne oszczędności

Nazwa obiektu Pow. 

całkow.

Pow. 

netto

Pow. Ogółem

kWh/rok

Stopniodni

kWh/rok

Zuż. jed-

nostkowe

kWh/m2/år

Zuż. jednost-

kowe

kWh/m2/rok

Zuż. jednost-

kowe

 kWh/m2/rok

Ogółem

kWh/rok

Procent %

FLOSTA PRIMARY SCHOOL incl. pool 015.2 2877.6 2391.0 419 714 407 403 170.4 188 0.0 0 0.0 %

NESHEIM SCHOOL 2347.0 2003.7 1570.8 253 725 246 283 156.8 168 0.0 0 0.0 %

NESHEIM SCHOOL. SFO building 220.9 193.0 107.6 21 361 20 734 192.7 168 24.7 2 657 12.8 %

STOKKEN PRIMARY SCHOOL 3471.3 2883.9 2522.5 367 803 357 015 141.5 168 0.0 0 0.0 %

MOLAND LOWER SECONDARY 

SCHOOL w/pool 

068.4 4233.0 4107.0 367 803 367 803 208.7 188 20.7 84 863 9.9 %

MOLAND LOWER SECONDARY 

SCHOOL w/ pool 

068.4 514 318 489 176

FABAKKEN DAY-CARE 432.0 381.9 370.0 92 043 89 343 241.5 186 55.5 20 523 23 %

NEDENES DAY-CARE 276.0 226.0 216.2 59 668 57 918 267.9 186 81.9 17 705 30.6 %

PUSNES DAY-CARE 146.0 126.9 117.8 24 995 24 262 206.0 186 20.0 2 351 9.7 %

RYKENE DAY-CARE 476.0 332.9 308.3 69 120 67 093 217.6 186 31.6 9 749 14.5 %

FAGERHEIM DAY-CARE 765.6 753.9 678.5 284 782 276 429 407.4 186 221.4 150 228 54.3 %

HISØYHALLEN 1887.2 1590.0 1485.0 216 954 210 591 141.8 250 0.0 0

NEDENESHALLEN 2818.7 2606.5 1887.0 369 947 359 096 190.3 250 0.0 0

STUENESHALLEN 3118.7 2016.6 1814.4 310 653 301 541 166.2 250 0.0 0

TROMØYHALLEN 1754.3 1582.6 1475.0 206 348 200 296 135.8 250 0.0 0

BIRKENLUNDHALLEN 2431.4 2020.0 1830.0 376 280 365 243 199.6 250 0.0 0

ARENDAL TOWN HALL 2386.0 1823.0 884.4 335 800 325 951 368.6 190 178.6 157 915 48.4 %

A suggested template for how to illustrate energy consumption and potential savings in the municipality’s own buildings.  

Source:  Arendal Municipality.
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6.1.2 Emisja gazów cieplarnianych

Wzór tabeli do prezentowania emisji gazów związanej z zużyciem 

energii. Dla spalania stacjonarnego i mobilnego przygotowuje 

się odrębne tabele. W celu przeliczenia wielkości objętości emisji 

różnych gazów cieplarnianych na ekwiwalentną emisję CO
2
 sto-

suje się dane z Załącznika 3.

Spalanie stacjonarne CO2 CH4 N2O

Produkcja gazu i ropy 

naftowej

   

Przemysł i górnictwo    

Inny przemysł    

Gospodarstwa domowe    

Spalanie odpadów 

i gazu wysypiskowego

   

Razem 0 0 0

Spalanie w urządzeniach 

mobilnych

CO2 CH4 N2O

Pojazdy lekkie - benzyna    

Pojazdy ciężkie - benzyna    

Pojazdy lekkie – olej 

napędowy etc.

   

Pojazdy ciężkie – olej 

napędowy, etc.

   

Motocykle, motorowery    

Wewnętrzny transport 

powietrzny

   

Statki i łodzie    

Inne    

Razem 0 0 0

Emisje z procesów CO2 CH4 N2O

Pozyskiwanie ropy naft. 

i gazu

   

Przemysł i górnictwo    

Rolnictwo    

Odpady i gaz wysypiskowy    

Emisje z innych procesów    

Razem 0 0 0

6.1.3 Zasoby energii

Wzór tablicy do prezentacji danych z przeglądu zasobów. 

Maksymalną wydajność wykazuje się tylko tam, gdzie jest to 

właściwe.

Zasoby energii Max moc [MW] Potencjał [GWh/r]

Hydroelektrownie o małej skali   

Farmy wiatrowe o dużej skali   

Energia wiatrowa   

Bioenergia   

Energia słoneczna   

Energia geotermalna

Razem 0 0

6.1.4 Wytwarzanie energii

Wzór tablicy do prezentacji danych z przeglądu instalacji wytwa-

rzania energii. Maksymalną wydajność wykazuje się tylko tam, 

gdzie jest to właściwe.

Zasoby energii Max moc [MW] Potencjał [GWh/r]

Hydroelektrownie o małej skali   

Farmy wiatrowe o dużej skali   

Energia wiatrowa   

Bioenergia   

Energia słoneczna   

Energia geotermalna

Razem 0 0
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6.1.5  Współczynniki przeliczeniowe w zakresie energii i klimatu

Tablice przeliczników jednostek energii
Niektóre sugerowane tablice przedstawiają zawartość energetyczną i współczynniki przeliczeniowe, dane pozyskano ze strony 

http://ssb.no 

PJ TWh Mtoe Mbbls MSm3 o.e. oil MSm3 o.e. gas quad

1 PJ 1 0.278 0.024 0.18 0.028 0.025 0.00095

1 TWh 3.6 1 0.085 0.64 0.100 0.090 0.0034

1 Mtoe 42.3 11.75 1 7.49 1.18 1.055 0.040

1 Mfat 5.65 1.57 0.13 1 0.16 0.141 0.0054

1 MSm3 o.e.oil 36.0 10.0 0.9 6.4 1 0.90 0.034

1 MSm3 o.e. gas 40.1 11.1 0.9 7.1 1.12 1 0.038

quad 1053 292.5 24.9 186.4 29.29 26.33 1

Nośnik energii Teoretyczna zawartość energii Gęstość Sprawność

Przemysł i górnictwo Transport Inne zużycia

Koks węglowy 28.5 GJ/tonę .. 0.80 0.10 0.60

Koks rafinacyjny 35.0 GJ/tonę .. 0.80 - 0.60

Ropa naftowa 42.3 GJ/tonę = 36.0 GJ/m3 0.85 ton/m3 0.80 - -

Gaz porafinacyjny 48.6 GJ/tonę .. .. .. ..

Gaz ziemny (2004)2 40.1 GJ/1000 Sm3 0.85 kg/Sm3 0.95 .. 0.95

Ciekło propan - butan (LPG) 46.1 GJ/tonę = 24.4 GJ/m3 0.53 ton/m3 0.95 .. 0.95

Benzyna pędna 50.0 GJ/tonę .. 0.95 .. 0.95

Olej 43.9 GJ/tonę = 32.5 GJ/m3 0.74 ton/m3 .. .. ..

Nafta 43.1 GJ/tonę = 34.9 GJ/m3 0.81 ton/m3 0.20 0.20 0.20

Olej napędowy, benzyna i lekki olej pędny 43.1 GJ/tonę = 36.2 GJ/m3 0.84 ton/m3 0.80 0.30 0.75

Ciężki destylat 43.1 GJ/tonę = 37.9 GJ/m3 0.88 ton/m3 0.80 0.30 0.80

Ciężki olej 40.6 GJ/tonę = 39.8 GJ/m3 0.98 ton/m3 0.80 0.30 0.70

Metan 50.2 GJ/tonę .. 0.90 0.30 0.75

Gaz wysypiskowy 16.8 GJ/tonę = 8.4 GJ/fast m3 0.5 ton/fm3 .. .. ..

Drewno 16.25-18 GJ/tonę = 6.5-7.2 GJ/fm3 0.4 ton/fm3 0.65 - 0.65

Odpady drzewne (stałe) 10.5 GJ/tonę .. .. .. ..

Odpady 3.6 GJ/MWh .. ..

Elektryczność 430-688 TJ/tonę .. 1.00 1 1

Uran 430–688 TJ/tonę ..

1  Teoretyczna zawartość energii może się wahać w zależności od różnych dóbr energetycznych, dlatego podane wartości są uśrednione.
2  Sm3 = standardowy metr sześcienny (15oC i 1 atmosfera ciśnienia)

1 Mtoe = 1 milion ton równoważnika ropy naft.

1 Mbbls = 1 milion baryłek ropy naftowej (1 bbl = 0.159 m3)

1 MSm3 o.e. ropy = 1 milion Sm3 ropy

1 MSm3 o.e. gazu = 1 miliard Sm3 gazu ziemnego

1 quad = 1015 Btu (British thermal units)

1 dżul (J) = 1 wat x 1 sekunda

Źródło:  http://www.ssb.no/magasinet/miljo/tabell.html

Bioenergia, formy i zawartość energii

Tablica zawartości energii dla różnych nośników bioenergii

Nośnik energii Wyszczególnienie Zawartość energii

Drewno Nieprzetworzone 2.33 MWh/fm3

Odpady drzewne Płaskie odpady drzewne, 

Drewno z wycinki, 

opiłki drzewne, 

wiórki / zrębki drzewne, 

wióry z przemysłu drzewn., 

suche

4.51-5.00 MWh/tonę

1.25 MWh/fm

2.13 MWh/fm3

2.31 MWh/fm3

2.00 MWh/fm3

Obornik 60% metanu 5.91 kWh/m3

Odpady domowe Odpady bytowe 2.92 MWh/tonę
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6.1.6  Działania i środki

Niżej przedstawiono wzór strukturalnego przeglądu rozpoznanych 

środków i działań dla ; kcyjnej gminy o nazwie “Sustopia”. Wersję 

roboczą (Excel) można pobrać z http://www.nepas.no/ products-

and-services-models-and-tools.aspx

   

Cel podrzędny 1 – Program klimatyczny   
  

Oczekuje się, że do roku 2030, w gminie Sustopia wystąpi 

całkowita roczna emisja w wysokości 43000 ton ekwiwalentu 

CO
2
. Po odjęciu z rachunku emisji pochodzących z transportu 

tranzytowego (8000 ton/rok), całkowita roczna emisja w gminie 

Sustopia wyniesie 35000 ton równoważnika CO
2
. Obecnie 70% 

zasobów budynków w gminie Sustopia posiada przyłącza do sieci 

Grupa środków A Opis działania Równoważn. 

CO2 t/r

Koszty

(Eur/rok)

Struktura programu – ustanowić odpowiednią strukturę pro-

gramu we własnej organizacji i rozdzielić odpowiedzialność za 

kolejne podprogramy. Należy ustanowić budżet roczny dla 

realizacji programu klimatycznego, który powinien 

obejmować własny wkład rzeczowy.

1.1.1 Kontynuacja politycznych procesów i stanów adaptacyjnych  -    - 

1.1.2 Przygotować plany oraz cele tematyczne i powołać grupę sterującą.  -    - 

1.1.3 Plan i wydarzenie uruchamiające wdrażanie programu.  -    - 

1.1.4 Wdrażanie programu, kontynuacja, monitorowanie i ocena  -    - 

 -    600 000

Fundusz klimatyczny – wesprzeć prace nad ustanowieniem 

lokalnego / gminnego funduszu klimatycznego finansowane-

go przez gminę. Taki rodzaj funduszu ds. emisji umożliwi 

wspieranie gmin i uczestników prywatnych i pomoże 

w osiągnięciu celów związanych z neutralnością klimatyczną.

1.2.1 Pomoc gminie w badaniach potrzeb i wielkości lokalnego / gminnego funduszu 

klimatycznego.

 -    - 

1.2.2 Wesprzeć ustanowienie regionalnego funduszu klimatycznego, który może 

zapewnić dofinansowanie poszczególnych projektów na szczeblu regionalnym 

i gminnym.

 -    - 

 -    -   

Koordynacja – finansowanie z jakiegokolwiek gminnego fun-

duszu klimatycznego musi być skoordynowane z innych pro-

jektów zewnętrznych, dotyczących energii i klimatu 

(międzyregionalny, Intelligent Energy, Enova, własne projekty 

gmin).

1.3.1 Stały dialog z gminą, Enova i instytucjami innowacyjnymi celem jak najlepsze-

go wykorzystania ich wsparcia ekonomicznego dla projektów w gminie 

Sustopia.

 -    - 

1.3.2 Stymulować uczestników / interesariuszy prywatnych i publicznych aby akty-

wnie uczestniczyli w projektach energetycznych finansowanych z UE (Interreg, 

Intelligent Energy Europe i inne)

 -    - 

1.3.3 Ustanowić efektywne formy współpracy z radą regionalną oraz z innymi lokal-

nymi podmiotami. Pracować nad zapewnieniem pozyskania i finansowania 

działań wyznaczonej osoby która może zadbać o kontynuację planów energe-

tycznych gminy oraz stymulować ich regularną aktualizację.

 -    - 

 -    -   

Procesy – przejrzeć procesy wewnętrzne pod kątem rozpozna-

nia potencjalnych ulepszeń w związku z energią i klimatem.

1.4.1 Gmina Sustopia wprowadziła zrównoważone zarządzanie zorientowane na 

konkretny cel. Należy rozbudować ogólna kartę zarządzania tak, aby 

obejmowała piąty obszar, czyli energię i klimat.

 -    - 

1.4.2 Gmina Sustopia rozważy możliwość ustanowienia lokalnego programu dla 

przyjaznych środowisku latarń morskich celem stymulowania lokalnych 

przedsiębiorców do certyfikacji ich profili w aspekcie ekologicznym.

 -    -   

Edukacja i szkolenia – ustanowić i doskonalić programy szkole-

niowe i edukacyjne celem podniesienia poziomu kompetencji 

w zakresie energii i klimatu we wszystkich sektorach, we 

współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi.

1.5.1 Opracować program szkoleniowy dotyczący energii i klimatu dla szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i średnich, równocześnie wykorzystując budynki szkol-

ne dla zastosowań praktycznych.

 -    - 

1.5.2 Wykorzystać możliwości oferowane przez rady regionalne i ich zespoły ds. 

efektywności energetycznej i energii odnawialnej dla kontynuacji fazy 

wdrożeniowej planu energetyczno – klimatycznego.

 -    - 

1.5.3 Przeprowadzić kursy szkoleniowe dla deweloperów, banków i innych interesa-

riuszy lokalnych dla zapewnienia zrównoważonego korzystania ze stosowania 

licencji dla budynków.

 -    20 000 

1.5.4 Przeprowadzić kursy dla własnych pracowników opiekujących się mieniem.  -    20 000 

 -    40 000 

Strategia komunikacji – opracować strategię komunikacji dla 

programu klimatycznego do użytku w działaniach własnych, 

władz lokalnych i podmiotów gospodarczych / handlowych.

1.6.1 Zaplanować i wdrożyć kampanie informacyjną / dni energetyczne, adresowane 

do personelu własnego gminy i podmiotów podlegających gminie.

 -    15 000 

1.6.2 Zaplanować i wdrożyć kampanie informacyjne / dni energetyczne adresowane 

do obywateli.

 -    35 000 

1.6.3 Zaplanować i wdrożyć kampanie informacyjne / dni energetyczne adresowane 

do przedstawicieli lokalnego biznesu.

 -    10 000 

 -    60 000 

 -    660 000 

ciepłowniczej, a ostatnie instalacje ogrzewania olejowego w bu-

dynkach należących do władz lokalnych zostaną wkrótce wymie-

nione. Gmina Sustopia podąża również „wytyczoną” dla kraju 

drogą wykorzystania bioenergii w instalacjach stacjonarnych. 

Przyjmując to jako punkt wyjścia, gmina Sustopia zamierza 

przyczynić się do przyspieszenia tej tendencji, co ma umożliwić 

realizację zamierzenia, aby gmina Sustopia była pierwszą w kraju 

gminą „neutralną klimatycznie”, nie później niż w roku 2030. Miarą 

sukcesu ma być osiągnięta redukcja emisji i wzrost wiązania 

gazów cieplarnianych w roku 2030, w następujący sposób:

• 20000 ton/rok wewnętrznej redukcji emisji w Sustopii

• 15000 ton rocznie wiązania gazów w wyniku przyrostu lasów 

netto – jest to zgrubnie oszacowany udział gminy Sustopia 

w zatwierdzonej krajowej alokacji udziału lasów w ochronie 

klimatu, zgodnie z Protokołem z Kyoto.   
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6.1.7  Benchmarking budynków gminnych

Oczywiste jest to, że społeczności lokalne mają znaczący 

potencjał w zakresie oszczędzania energii i przestawiania się na 

bardziej zrównoważone korzystanie z jej zasobów. Muszą jednak 

rozpoznać ten potencjał i właściwie go wykorzystać!

Benchmarking, stanowiący część procesu de; niowania celów, 

jest bardzo użytecznym narzędziem dla gmin. Służy on bowiem 

porównania ich własnych budynków i instalacji technicznych 

z takimi samymi instalacjami w innych gminach. Benchmarking 

można zatem wykorzystać dla zrozumienia poziomu własnych 

działań eksploatacyjnych w porównaniu z najlepszymi praktykami 

na szczeblu regionalnym, krajowym lub nawet europejskim, 

a także pozwala na porównanie własnego postępu w porówna-

niu do lat ubiegłych. Benchmarking jest zatem dobrą podstawą 

do ustalania realistycznych celów, czyli do określania obszarów  

polepszania sytuacji, określania konkretnych środków, budowania 

programów dotyczących efektywności energetycznej, itd. 

W celu przeprowadzenia poprawnego porównania, potrzebna jest 

„masa krytyczna” źródeł danych. Innym czynnikiem o znaczeniu 

krytycznym jest potrzeba absolutnej zbieżności de; nicji danych, 

okresów czasowych, metod gromadzenia danych i obliczeń dla 

celów benchmarkingu. Zbieżność można więc osiągnąć tylko 

poprzez stosowanie standardowych metod lub modeli.

Projekt SEC-BENCH
Wspierany przez IEE projekt o nazwie “Sustainable Energy Com-

munities – Benchmarking of energy and climate performance 

indicators on the web (SEC-BENCH)” wykazał przydatność bench-

markingu w zakresie energetycznego aspektu eksploatacji gmin-

nych budynków i instalacji technicznych. Porównanie w zakresie 

szczegółów dla poszczególnych budynków można zrealizować dla 

różnych poziomów, czyli pomiędzy gminami, regionami, krajami 

członkowskimi i prawdopodobnie również na poziomie ogólnoeu-

ropejskim. Z kolei ustanawianie celów lokalnych i monitorowanie 

osiągania tych celów poprzez benchmarking internetowy, będzie 

stanowić podejście szczegółowe do zagadnień, które mogłyby 

zostać rozwinięte jako inicjatywa europejska służąca do pozyska-

nia ulepszonych statystyk dla planowania i benchmarkingu 

energetycznego na szczeblu lokalnym. Dla osiągnięcia „masy 

krytycznej” liczby gmin w długoterminowym benchmarkingu, 

projekt SEC-BENCH wykorzystuje istniejące sieci gmin pracujących 

nad gospodarką zrównoważoną. 

 

Projekt SEC-BENCH pozwoli wypracować odpowiednie wskaźniki 

opisujące sposób eksploatacji budynków gminnych w zakre-

sie zarządzania energią. Będą to wskaźniki ilościowe, a także 

jakościowe. Projekt wskazuje na 3-4 wskaźniki kluczowe, z których 

każdy obejmie 3-4 wskaźniki drugiego rzędu. W ogólności, 

w odniesieniu do zarządzania energią w gminach, projekt 

SEC-BENCH zaleca stosowanie 10-16 wskaźników.

Kwestia krytyczną dla tego projektu jest dostępność właściwych 

danych o zużyciu energii w poszczególnych budynkach. Oznacza 

to, że wszystkie budynki powinny być monitorowane w taki czy 

inny sposób, co jest oczywiście działaniem dość pracochłonnym. 

Jednakże, aby osiągnąć którykolwiek z zamierzonych celów, jest to 

najmniejszy wysiłek, jaki należy podjąć!!! Rysunek wyżej stanowi 

jeden przykład takich wartości benchmarkingowych (porównaw-

czych), w tym przypadku dotyczących przedszkoli w gminie Try-

sols w Norwegii. Więcej informacji o projekcie SEC-BENCH można 

znaleźć pod adresem http://www.sec-bench.eu.

6.2 Załącznik 2 - Wzorzec do inwentaryzacji 
  emisji na potrzeby planu działania 
  w zakresie zrównoważonej gospodarki 
  energetycznej (SEAP)

Przedstawiona niżej tabela stanowi wzorzec wykazu emisji do 

planu działań dla zrównoważonej gospodarki energetycznej. Taki 

wykaz powinni opracować wszyscy sygnatariusze Porozumienia 

Burmistrzów. Wersję roboczą (Excel) można pobrać z http://www.

eumayors.eu/mm/staging/library/SEAP_template_overview.pdf
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1) Rok inwentaryzacji

2) Wspó czynniki emisji

Nale y zaznaczy  odpowiednie pole wyboru:

Jednostka zg aszania emisji

Nale y zaznaczy  odpowiednie pole wyboru:

3) G ówne wyniki wyj ciowej inwentaryzacji emisji

Obja nienie kolorów i symboli

Komórki zielone to pola obowi zkowe

Gaz ziemny Gaz ciek y
Olej 

opa owy

Olej 

nap dowy
Benzyna

W giel 

brunatny

W giel 

kamienny

Inne paliwa 

kopalne
Olej ro linny Biopaliwo 

Inna 

biomasa

S oneczna 

cieplna

Geotermiczn

a

BUDYNKI, WYPOSA ENIE/URZ DZENIA I PRZEMYS :
Budynki, wyposa enie/urz dzenia komunaln 0

Budynki, wyposa enie/urz dzenia us ugowe (niekomunalne) 0

Budynki mieszkalne 0

Komunalne o wietlenie publiczne 0

Przemys  (z wyj tkiem zak adów obj tych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE — ETS)
0

Budynki, wyposa enie/urz dzenia i przemys  razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORT:
Tabor gminny 0

Transport publiczny 0

Transport prywatny i komercyjny  0

Transport razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gminne zakupy certyfikowanej energii ekologicznej (o ile ich

dokonano) [MWh]:

Wspó czynnik emisji CO2 dla zakupów certyfikowanej

energii ekologicznej (dla podej cia LCA):

B. Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2

Gaz ziemny Gaz ciek y
Olej 

opa owy

Olej 

nap dowy
Benzyna

W giel 

brunatny

W giel 

kamienny

Inne paliwa 

kopalne
Biopaliwo 

Olej 

ro linny

Inna 

biomasa

S oneczna 

cieplna

Geotermiczn

a

BUDYNKI, WYPOSA ENIE/URZ DZENIA I PRZEMYS :  

Budynki, wyposa enie/urz dzenia komunaln

Budynki, wyposa enie/urz dzenia us ugowe (niekomunalne)

Budynki mieszkalne

Komunalne o wietlenie publiczne

Przemys  (z wyj tkiem zak adów obj tych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE — ETS)
Budynki, wyposa enie/urz dzenia i przemys  razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORT:
Tabor gminny

Transport publiczny 

Transport prywatny i komercyjny  

Transport razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INNE:

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie ciekami

Tutaj nale y wskaza  inne emisje 

Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odno ne wspó czynniki emisji CO2 w [t/MWh]

Wspó czynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 

niewytwarzanej lokalnie [t/MWh]

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odno ne emisje CO2

Gaz ziemny Gaz ciek y
Olej 

opa owy

W giel 

brunatny

W giel 

kamienny

Energia wiatru

Energia hydroelektryczna

Fotowoltaiczna

Kogeneracja

Inne

Nale y poda : _________________                        

Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Lokalne wytwarzanie ciep a/ch odu (ciep ownictwo/ch odnictwo komunalne, instalacje kogeneracji …) i odno ne emisje CO2

Gaz ziemny Gaz ciek y
Olej 

opa owy

W giel 

brunatny

W giel 

kamienny

Kogeneracja

Ciep ownie miejskie

Inne

Nale y poda : _________________

Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) Inne inwentaryzacje emisji CO2

Razem

Je li przeprowadzono inne inwentaryzacje, nale y klikn  tutaj, -> aby je doda .

W przeciwnym razie przejd  do ostatniej cz ci szablonu SEAP -> po wi conej planowi dzia ania na rzecz zrównowa onej polityki energetycznej!

Standardowe wspó czynniki emisji zgodne z zasadami IPCC

Wspó czynniki LCA (ocena cyklu ycia)

Emisje CO2

Emisje ekwiwalentu CO2

A. Ko cowe zu ycie energii

Inna biomasa

 

Energia odnawialna

W przypadku sygnatariuszy Porozumienia obliczaj cych emisje CO2 na mieszka ca, nale y sprecyzowa  tutaj liczb  mieszka ców w roku inwentaryzacji:

Razem

Kategoria

KO COWE ZU YCIE ENERGII [MWh]

Energia 

elektryczna
Ciep o/ch ód

Paliwa kopalne Energia odnawialna

Paliwa kopalne

Odpady
Olej 

ro linny

Lokalnie wytwarzane ciep o/ch ód

Lokalnie 

wytwarzane 

ciep o/ch ód 

[MWh]

Nale y zauwa y , e jako separatora dziesi tnego u ywa si  kropki [.]. Separatory tysi cy nie s  dozwolone. 

Emisje 

CO2/ekw. 

CO2 [t]

Odno ne wspó czynniki 

emisji CO2 dla 

wytwarzania energii 

elektrycznej w [t/MWh]

Emisje 

CO2/ekw. 

CO2 [t]

WYJ CIOWA INWENTARYZACJA EMISJI

   Szablon planu dzia ania

na rzecz zrównowa onej polityki energetycznej (SEAP)

Kategoria

Emisje CO2 [t]/emisje ekwiwalentu CO2 [t]

Energia 

elektryczna
Ciep o/ch ód

Paliwa kopalne

Inna 

biomasa

Inne ród a 

odnawialne
Inne

Odno ne 

wspó czynniki emisji 

CO2 dla wytwarzania 

ciep a/ch odu w 

[t/MWh]

Odpady
Olej 

ro linny

  Nak ad no ników energii [MWh]

Nale y zauwa y , e jako separatora dziesi tnego u ywa si  kropki [.]. Separatory tysi cy nie s  dozwolone. 

Inne
Inne ród a 

odnawialne

Paliwa kopalne

Para

Energia elektryczna wytwarzana lokalnie                 

(z wyj tkiem zak adów ETS oraz wszystkich 

zak adów/jednostek > 20 MW)

Energia 

elektryczna 

wytwarzana 

lokalnie 

[MWh]

  Nak ad no ników energii [MWh]

Wspó czynniki emisji 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI: Wy czn  odpowiedzialno  za tre  tej publikacji ponosz  jej autorzy. Jej tre  niekoniecznie jest zgodna ze stanowiskiem Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji 

zawartych w tej publikacji.

Wi cej informacji: www.eumayors.eu.

Instrukcje

Nale y zauwa y , e jako separatora dziesi tnego u ywa si  kropki [.]. Separatory tysi cy nie s  dozwolone. 

Szarych pól nie mo na edytowa

Nale y zauwa y , e jako separatora dziesi tnego u ywa si  kropki [.]. Separatory tysi cy nie s  dozwolone. 

?

?
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6.3  Załącznik 3 - Modele

REAM
Duże gminy, które muszą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na 

energię w sposób zrównoważony i efektywny, mogą skorzystać 

z narzędzia komputerowego o nazwie REAM (Regional Energy 

Analyzing Model). W mniejszych gminach, które zamierzają 

wyjaśnić kwestię możliwych opcji w zakresie restrukturyzacji 

zużycia energii i / lub jej wytwarzania, mogą również w ko-

rzystny sposób zastosować ten model. REAM stanowi narzędzie 

„wieloscenariuszowe” służące do modelowania stacjonarnych 

systemów energetycznych na danym obszarze geogra; cznym, 

z uwzględnieniem emisji wynikowych. REAM opiera się na 

równaniu służącym do minimalizowania kosztów, co oznacza, że 

wybierane są najtańsze nośniki energii i technologie. 

Jednakże w świecie realnym koszty nie zawsze są zoptymal-

izowane, a ponadto my, jako użytkownicy, nie zawsze wybieramy 

najmniej kosztowne rozwiązania w ujęciu długoterminowym. 

Dlatego też, użytkownicy modelu mają możliwość wyboru opcji 

wprowadzania ograniczeń i warunków brzegowych, w odnie-

sieniu do różnych technologii, tak, że za pomocą modelu można 

kształtować realistyczny obraz rozwoju. Poprzez dobór wymagań 

minimalnych i / lub maksymalnych wartości granicznych, gmina 

może zapobiec temu, aby niektóre technologie osiągnęły 

nadmierny stopień zastosowania lub aby nie były wycofywane 

zbyt szybko. Model można również zastosować do obliczeń 

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Innymi słowy, REAM nie 

jest narzędziem do prognozowania, nawet jeśli jego symulacje 

mogą pozwalać na opracowanie prognoz przybliżonych, poprzez 

aktywne wykorzystanie nastaw ograniczeń i warunków brze-

gowych w tym modelu. Dzięki temu REAM może być użytecznym 

narzędziem przy wyznaczaniu kursu na przyszłość.

Dane techniczne / ; nansowe można zbierać dodatkowo, oprócz 

danych i cen nośników energii u użytkownika dla wszystkich 

technologii ujętych w modelu - od pieców i kotłów na pelety, aż 

po duże instalacje i sieci dystrybucyjne. Bardziej szczegółowy 

opis można uzyskać z instrukcji dla użytkownika modelu REAM. 

Zakłada się, że gminy, które chcą wykorzystać modele do opra-

cowania prognoz będą miały dostęp zarówno do aktualnych 

zbiorów danych o cenach energii dla odnośnych technologii, jak 

i danych o cenach nośników energii. W przypadku mniejszych 

gmin w celu opracowania prognoz, może być wskazane korzysta-

nie z usług ekspertów, jednakże w ścisłej współpracy z gminą.

eTransport – nowy model do lokalnego planowania 
energetycznego
Inwestycje związane z alternatywną strukturą dostaw energii 

(elektryczność, ciepło sieciowe, biomasa / odpady itp.) są skrajnie 

kapitałochłonne, dlatego ważne jest to, aby unikać podej-

mowania decyzji na wadliwych lub niekompletnych podstawach. 

W okresie minionych kilku lat, w ; rmie SINTEF Energiforskning 

AS opracowano nowe narzędzie analityczne służące do pla-

nowania lokalnych systemów energetycznych, w których ma 

miejsce zarówno współdziałanie jak i konkurencja pomiędzy 

kilkoma różnymi nośnikami energii. Opracowanie tego modelu, 

o nazwie „eTransport”, zostało s; nansowane przez Radę 

Naukową Norwegii i przez norweskie ; rmy energetyczne, 

poprzez pewną liczbę studiów przypadku (case study). Obecnie 

eTransport jest w pełni funkcjonalnym prototypem modelu, 

a w jego dalszym rozwoju uczestniczą SINTEF/NTNU.

eTransport opracowano w celu powiązania dwóch ważnych 

zagadnień, które zwykle, w tradycyjnych analizach syste-mów 

były sprawdzane oddzielnie: analiza inwestycyjna 

w długim horyzoncie czasowym oraz koszty w zakresie ochrony 

środowiska. Można oszacować zarówno opłacalność w wymiarze 

komercyjnym, jak i społecznym. 

Ponieważ model uwzględnia całą infrastrukturę, więc wszystkie 

inwestycje w sieci przesyłowe, rurociągi i linie kablowe, można 

potraktować na takich samych zasadach, jak inwestycje 

w jednostki wytwarzające energię (takie jak elektrownie wiatro-

we / wodne, czy gazowe), konwersję energii (ciepłownie, kotły) 

oraz zużycie końcowe uszeregowane według celów. Dzięki temu 

model znakomicie nadaje się do planowania (inwestycji) lokal-

nych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło grze-

wcze i gaz. Model jest również przydatny do przygotowania i do-

kumentacji gminnych planów energetycznych i prac studialnych 

w tej dziedzinie. W pełni gra; czny interfejs użytkownika na bazie 

systemu Windows zapewnia dobry wgląd w dany system ener-

getyczny (np. gmina, miasto, dzielnica) i ułatwia komunikację 

w zakresie rozwiązań bardziej skomplikowanych problemów 

osobom i decydentom nie posiadającym wykształcenia techni-

cznego.

Model podzielono na model operacyjny (model systemu ener-

getycznego) i model inwestycyjny. Model operacyjny zawiera 

bibliotekę podmodeli dla wszystkich nośników energii i tech-

nologii, pomiędzy którymi użytkownik może dokonać wyboru. 
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Horyzont czasowy dla planowania operacji jest stosunkowo 

krótki (1-3 doby) dla typowego kroku czasowego wynoszącego 

jedną godzinę. Moduł operacyjny działa w sposób powtarzalny 

dla różnych pór roku (a także dla znacznego obciążenia, małego 

obciążenia, średniego obciążenia), różnych okresów (np. co pięć 

lat) i dla odpowiednich rozwiązań projektowych systemu.

Moduł inwestycyjny jest oddzielony od modelu analiz opera-

cyjnych. Roczne operacje (eksploatacja) i koszty środowiskowe 

wynikające z modułu operacyjnego są wprowadzane do modułu 

inwestycyjnego, który określa, jaka strategia inwestycyjna 

generuje minimalną ogólną wartość bieżącą w horyzoncie cza-

sowym, objętym planowaniem. Od roku 2008 eTransport posiada 

możliwość uwzględnienia czynnika niepewności w zakresie cen 

energii i zapotrzebowania na energię w funkcji czasu 

i przedstawia rozmaite strategie inwestycyjne o różnym pozio-

mie ryzyka / prawdopodobieństwie. 

6.4  Załącznik 4 - Proste ramy oceny 
  (Common Assessment Framework)

W sektorze publicznym wzrasta zainteresowanie pracami nad 

modelami jakościowymi i zwartymi modelami zarządzania 

w celu poprawy funkcjonowania poszczególnych 

przedsiębiorstw. Dostępne są różne modele krajowe oraz 

międzynarodowe i trudno powiedzieć, który z nich jest najle-

pszy. W tej publikacji opisano model CAF, który jest modelem 

jakościowym, opracowanym specjalnie dla sektora publicznego. 

CAF opracowano pod kierunkiem UE i opiera się on na mode-

lu Excellence, który początkowo stosowano w europejskim 

przemyśle samochodowym w Komisji Europejskiej i w organizacji 

EFQM (European Foundation for Quality Management). Model 

można zastosować w administracji publicznej do samooceny 

własnych działań i do benchmarkingu działań porównywalnych.

Organizację Agency for Public Management and eGovernment 

(Di; ) założono 1 stycznia 2008 r., w ramach połączenia prac 

uprzednio działających organizacji publicznych Statskonsult, 

Norway.no oraz Norwegian eProcurement Secretariat. W raporcie 

oceniającym CAF (maj 2003) Statskosult stwierdził, że CAF jest 

narzędziem użytecznym dla podmiotów sektora publicznego, 

które zamierzają przeprowadzić generalną diagnozę swojej 

własnej kondycji. Tego rodzaju samoocena może być pomocna 

przy określaniu czynników, dla których istnieje pole do poprawy 

funkcjonowania. 

CAF można wykorzystać jako podstawę do krytycznej oceny 

danej organizacji. Model jest prosty i można go zastosować do 

samooceny wszelkiego rodzaju podmiotów sektora publicznego. 

CAF nie wymaga istnienia szczególnego poziomu zarządzania, 

szczególnego rodzaju zadania lub szczególnej wielkości orga-

nizacji.

Cele CAF:
• uchwycić szczególne cechy charakterystyczne dla 

 podmiotów sektora publicznego,

• stanowić narzędzie wprowadzające, które może ukazać 

 podmiotom sektora publicznego to, w jaki sposób 

 funkcjonują takie narzędzia,

• uzupełnić nieciągłości pomiędzy różnymi modelami 

 i metodami stosowanymi do poprawy jakości,

• umożliwić benchmarking pomiędzy podmiotami sektora 

 publicznego.  

CAF składa się z dziewięciu kryteriów „nośnych” i czterech kry-

teriów wynikowych, które obejmują główne obszary działania 

większości organizacji. Podkryteria, w formie pytań przeznaczo-

nych do zadania na temat głównych obszarów działania danej 

organizacji, wyszczególniono pod każdą z głównych kategorii.

Pośród korzyści, jakie można odnieść w wyniku takiego 

przeglądu organizacji, znajduje się pozyskanie wiedzy na 

temat własnego przedsiębiorstwa i oceny opartej na faktach, 

a nie na założeniach oraz określenie obszarów, na których 

przedsiębiorstwo może uzyskać poprawę działania, a także 

zaangażowanie personelu w działania naprawcze. Należy 

również podkreślić to, że narzędzie CAF jest znacznie prostsze 

i mniej szczegółowe niż, na przykład, zaawansowane narzędzia 

jakościowe wykorzystujące pomoc zewnętrzną. 

6.4.1 CAF w lokalnym planowaniu 
  energetycznym

W roku 2006 uruchomiono projekt ; nansowany przez UE (pro-

jekt 3-NITY), którego celem było dostosowanie wariantu modelu 

CAF do zastosowania w lokalnych planach energetycznych. 

Jako jedna z kilku europejskich „gmin testowych” w programie 
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uczestniczyła norweska gmina Skedsmo. Gminy te uczestniczą 

w projektach obejmujących pewną liczbę europejskich 

środowisk technicznych, w zakresie zarządzania energią 

i jakością. Oprócz prac nad modelem CAF, w ramach 3-NITY 

rozwinięto również istniejące szwedzkie techniczno-ekonomi-

czne narzędzie symulacyjne, służące do lokalnego planowania 

energetycznego (KRAM), a także sporządzono obszerną listę 

środków, które można włączyć do planu energetycznego i klima-

tycznego. 

W ramach projektu 3-NITY opracowano zintegrowany system 

dla wszystkich stron uczestniczących w planie energetycznym i 

klimatycznym. Odpowiednio zaadaptowany model CAF 

o nazwie „Sustainable Excellence” stanowi szczególnie przy-

datne narzędzie, które gminy mogą wykorzystywać do oceny 

własnych możliwości w zakresie przejścia od planowania do 

działania. Opracowano prosty arkusz kalkulacyjny, który można 

wykorzystać jako podstawę do samooceny przez gminę. Zaleca 

się gminom, aby rozpoczęły cały proces planowania energety-

cznego i klimatycznego od tego, żeby grupa zadaniowa 

w gminie ds. gminnego planu zadała sobie 9 pytań dotyczących 

czynników energetycznych i klimatycznych w gminie, po jednym 

dla każdego z kryteriów CAF. Odpowiedzi są punktowane wg 

prostej skali i większość gmin stwierdzi, że pozostaje sporo pracy 

do wykonania, zanim osiągnie się poziom „zaliczenia” (jest to 

przy okazji częściowa odpowiedź na pytanie dlaczego wiele 

planów energetycznych i klimatycznych pozostało tylko planami 

i niczym więcej). 

W zasadzie celem takiej pierwszej samooceny jest zwrócenie 

uwagi na niektóre ważne czynniki, które należy uwzględnić 

w bieżącej pracy. Taką samoocenę należy powtórzyć zanim plan 

energetyczny i klimatyczny zostanie przygotowany do akceptacji 

politycznej, ale ten sam proces należy przeprowadzić bardziej 

wnikliwie, z uwzględnieniem trzech bardziej szczegółowych 

pytań dla każdego z kryteriów CAF. Odpowiedzi są punktowane 

w taki sam sposób jak poprzednio i zazwyczaj w większości przy-

padków można odnotować pewien postęp. Dyskusja

w grupie planowania energetycznego i klimatycznego powinna 

zwykle wskazać, które czynniki wewnętrzne nie są optymalne 

z punktu widzenia możliwości wdrożenia nawet kilku pier-

wszych, prostych środków, zaproponowanych w planie energety-

cznym i klimatycznym. 

Należy podjąć kroki w kierunku skonkretyzowania niektórych 

zaproponowanych ulepszeń. Są to często ulepszenia orga-

nizacyjne / jakościowe, które należy włączyć jako część pierwsze-

go zbioru prostych środków w planie energetycznym i klimaty-

cznym, i które należy szczególnie podkreślić, przedkładając 

plan do dyskusji politycznej. Poniżej przedstawiono zestawienie 

głównych punktów z dziewięciu kryteriów, o których mowa. 

Kryterium 1:  Kierownictwo gminne
W jakim stopniu zarząd gminy zainicjował wprowadzanie 

środków mających na celu zaspokojenie potrzeb gminy w zakre-

sie lepszej efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału 

odnawialnych źródeł energii, w lokalnym zaopatrzeniu w energię 

i udziału w redukcji gazów cieplarnianych?

Kryterium 2:  Polityka i strategia gminy
Czy gmina nakreśliła ramy i przedstawiła wyraźną strategię 

energetyczną i klimatyczną i czy ta strategia jest dobrze umo-

cowana w ; lozo; i uwzględniającej zrównoważoną gospodarkę 

energetyczną?

Kryterium 3:  Personel gminy
W jaki sposób gmina przyczynia się do tego, aby zapewnić 

wysoki poziom świadomości swojego personelu, w zakresie 

zagadnień zrównoważonej gospodarki energetycznej i ochrony 

klimatu, w odniesieniu do wszystkich obszarów działania gminy?

Kryterium 4:  Partnerstwo gminy i jej zasoby
W jaki sposób gmina rozwija tzw. partnerstwo z interesariuszami 

lokalnymi i w jaki sposób współpracuje z dostawcami energii w 

celu zwiększenia wykorzystania lokalnych zasobów energii przy 

równoczesnym zwiększaniu uwagi na efektywne wykorzystanie 

energii i na emisje gazów cieplarnianych? W jaki sposób dokona-

no alokacji środków ; nansowych i zasobów ludzkich na ten cel?

Kryterium 5:  Procesy w gminie
W jaki sposób gmina de; niuje, wdraża i kontroluje swoje procesy 

wewnętrzne, aby zapewnić to, że będą one przebiegać zgodnie 

z gminną strategią energetyczną i klimatyczną, w ujęciu krótko-, 

średnio- oraz długoterminowym? Czy istnieją procesy w których 

pierwszorzędna uwagę skupiono na zrównoważonej gospodarce 

w zakresie energii i klimatu? 

Kryterium 6:  Pomiar rezultatów na poziomie 
   nabywcy / obywatela
W jako sposób gmina mierzy rezultaty osiągnięte w ramach 

zrównoważonej gospodarki energetycznej / klimatycznej, 

z punktu widzenia obywateli / nabywców?

Kryterium 7:  Pomiar rezultatów wśród własnych 
   pracowników
W jaki sposób gmina mierzy rezultaty osiągnięte w zakresie 

zrównoważonej gospodarki energetycznej / klimatycznej, 

z punktu widzenia swoich własnych pracowników?

Kryterium 8:  Pomiar rezultatów na poziomie 
   społeczności
W jaki sposób gmina mierzy rezultaty osiągnięte w zakresie 

zrównoważonej gospodarki energetycznej / klimatycznej na 
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poziomie społeczności? Obejmuje to ogólne wyniki społeczne, 

takie jak zmniejszone zużycie energii, zmniejszona emisja gazów 

cieplarnianych, liczba miejsc pracy, wzrost dobrobytu 

i konsekwencje środowiskowe na poziomie lokalnym, krajowym 

i globalnym.

Kryterium 9:  Kluczowe rezultaty działań
Jakie rezultaty kluczowe osiągnęła gmina w zakresie wdrażania 

swojej polityki i strategii w celu osiągnięcia zrównoważonej 

gospodarki energetycznej / klimatycznej w gminie?

Po skutecznym dojściu przez gminę do fazy wdrażania planu 

energetycznego i klimatycznego (np. po upływie roku), przepro-

wadza się trzecią samoocenę, z wykorzystaniem tych samych 

pytań, związanych z każdym z kryteriów CAF. Zakładając, że 

gmina zastosowała pierwsze, najprostsze środki zawarte w planie 

energetycznym i klimatycznym, w większości przypadków w tym 

momencie pojawi się wyższy wynik punktacji w odniesieniu do 

wszystkich kryteriów, przy równoczesnym zwiększaniu się liczby 

możliwych ulepszeń.

Taka sytuacja wskazuje na to, że gmina znajduje się co najmniej 

blisko osiągnięcia jednego z najważniejszych sukcesów, omó-

wionych wcześniej w tej broszurze. 

6.5  Załącznik 5 – Zintegrowany model 
  systemu zarządzania

W ramach projektu o nazwie Managing Urban Europe-25 

opracowano i wdrożono model zintegrowanego systemu 

zarządzania, dotyczący zarządzania zrównoważonego. Model 

można zastosować we wszystkich miastach Europy.

W modelu MUE-25 sprawdzane są rozwijające się możliwości 

zaawansowanego podejścia strategicznego, bazując na 

istniejących systemach zarządzania środowiskiem, takich jak 

EMAS, ISO 14001 oraz ecoBUDGET i poszerzając ich zakres tak, 

aby objąć wszystkie aspekty zrównoważenia. Poszerzenie za-

kresu sugeruje utworzenie nowej perspektywy, która 

w sposób postępujący jest coraz mniej sztywna w odniesieniu 

do linii oddzielających społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, 

poprzez skoncentrowanie uwagi na tym, jakie wyzwania mają 

wymiar społeczny i ekonomiczny i w jaki sposób następuje ich 

rozwój poprzez zaangażowanie kwestii środowiskowych. Model 

MUE-25 ma zastosowanie jako narzędzie polityki i planowania 

służące do wskazania drogi w kierunku zrównoważonego 

zarządzania, ukazując przy tym naturę i wagę wynikających 

oddziaływań oraz zdolności samonaprawczych. 

Highlighted in Commission guidance
Koncepcja zintegrowanego zarządzania udowodniła swoją 

istotną rolę przy przekładaniu polityki z poziomu kraju i UE, 

na poziom lokalny. Model ten został wyróżniony w opubli-

kowanych wytycznych w odniesieniu do „Strategii tematycznej 

w środowisku miejskim” (Raport techniczny 2007–13).

Strategia tematyczna wskazuje na szczególną ważność obszarów 

miejskich w wyznaczaniu celów „Strategii zrównoważonego 

rozwoju UE”: „Na obszarach miejskich wymiar środowiskowy, 

gospodarczy i socjalny łączą się najściślej”. Aby mieć pewność, 

że decyzje i polityka dotyczące jednej części działań samorządu 

lokalnego nie wywierają negatywnego wpływu na inne elementy 

polityki, zachodzi potrzeba opracowania metod zintegrowanego 

podejścia do zarządzania środowiskiem miejskim. W Projekcie 

MUE-25 podziela się pogląd, że podejście zintegrowane uważa 

się za najbardziej efektywny sposób zarządzania środowiskiem 

miejskim i regionalnym.

 

Podstawa dla środków europejskich
Jest rzeczą ważną to, że rozpoznawanie i budowanie środków 

o zasięgu europejskim bazuje na istniejących systemach 

zarządzania środowiskiem, które dały dobre wyniki i które 

wspierają samorządy lokalne, czyniąc starania w celu wypro-

mowania zrównoważonego rozwoju miast. Należy to uwzględnić 

przed nakreślaniem nowych systemów. Z tego względu środki 

służące harmonizacji wymagają zaadaptowania do wszelkich 

nowych systemów i nie mogą powodować powielania wysiłków 

lub kosztów.

Realizacja polityki UE
Dla miast i regionów, IMS jest kluczem do wypełniania 

postanowień politycznych UE, takich jak Agenda Lizbońska, 

Strategia zrównoważonego rozwoju UE, Karta lipska dotycząca 

zrównoważonego rozwoju miast, a także są kluczem do 

wdrażania zobowiązań z Aalborg. W szczególności akty polity-

czne wskazują na to, że dla zapewnienia zrównoważenia na 

poziomie lokalnym, aspekty ekonomiczne, społeczne 

i środowiskowe, należy uwzględniać równocześnie i w równym 

stopniu. Co więcej, tylko poprzez ich łączne zaawansowanie, 

mogą one wzmacniać innowacyjność, kreatywność, wzrost gos-

podarczy i możliwości tworzenia miejsc pracy.

6.6  Załącznik 6 - Europejska polityka 
  energetyczna, dyrektywy i inicjatywy 
  w omawianym zakresie 

Europa zabiega o energię. Dlatego zasadniczą sprawą dla 

Unii Europejskiej (UE) jest odniesienie się do najważniejszych 

obecnych wyzwań związanych z energią, czyli do zmian kli-

matycznych, wzrastającego uzależnienia od importu, napięć 

związanych z zasobami energii i dostępem dla wszystkich 

użytkowników do opłacalnej, bezpiecznej energii. Unia wdraża 

ambitną politykę energetyczną – pokrycie w pełnym zakresie, 

od źródeł energii pochodzącej z paliw kopalnych (ropa, gaz, 

węgiel) po energię jądrową i odnawialną (słoneczną, wiatrową, 

biomasową, geotermalną, wodną i energię pływów) – tak 

aby zainicjować nową rewolucję przemysłową, która zapewni 

powstanie gospodarki niskoenergetycznej, przy równoczesnym 

osiągnięciu tego, aby zużycie energii było bezpieczniejsze, 

bardziej konkurencyjne i zrównoważone.  

Efektywność energetyczna

Pośród głównych celów stawianych sobie przez UE znajduje 

się redukcja zużycia energii i eliminacja marnowania energii. 

Wsparcie ze strony UE dla poprawy efektywności energety-

cznej będzie decydujące dla konkurencyjności, bezpieczeństwa 

dostaw i wypełnienia zobowiązań o ochronie klimatu, podjętych 

w ramach Protokołu z Kyoto. Istnieje znaczący potencjał 

redukcji zużycia energii, zwłaszcza w sektorach o wysokiej 

energochłonności, takich jak budynki, procesy produkcyjne, 

przetwarzanie energii i transport. Pod koniec roku 2006 UE 

zobowiązała się do redukcji rocznego zużycia energii pierwo-

tnej o 20% do roku 2020. Aby osiągnąć ten cel, pracuje się nad 

zmobilizowaniem opinii publicznej, decydentów i operatorów 

rynku, a także ustanawia się minimalne standardy efektywności 

energetycznej oraz reguły etykietowania produktów, usług 

i infrastruktury.

Orientacje polityczne
• Cel – efektywność energetyczna do roku 2020

 Kraje członkowskie podjęły zobowiązanie o redukcji zużycia 

energii pierwotnej o 20% do roku 2020. Wciąż istnieje wiele 

barier w stosunku do wdrażania skutecznych środków ener-

goefektywnościowych. Poniższa publikacja opisuje obecną 

pozycję przyszłych projektów nakierowanych na cel „3x20”.

 Materiał referencyjny: Communication from the Commission 

of 13 November 2008 - Energy e�  ciency: delivering the 20% 

target [COM(2008) 772]

• Plan działania w zakresie efektywności energetycznej 

(2007-2012).

 Komisja przyjęła plan działania mający na celu osiągnięcie 
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20%-owej redukcji zużycia energii do roku 2020. Plan 

działania obejmuje środki mające na celu poprawę parame-

trów funkcjonowania w zakresie energii w odniesieniu do 

produktów, budynków i usług, w celu poprawy wydajności 

wytwarzania energii i jej dystrybucji, zmniejszenia wpływu 

transportu na zużycie energii, ułatwiania ; nansowania

i inwestowania w tym sektorze, konsolidacji i zachęcania 

do racjonalnych zachowań konsumenckich i zachęcenia do 

przystępowania do międzynarodowych działań w zakresie 

efektywności energetycznej.

 Materiał referencyjny:  Communication from the Commission 

of 19 October 2006 entitled: Action Plan for Energy E�  ciency: 

Realising the Potential [COM(2006) 545]

• Program ramowy konkurencyjności i innowacyjności (CIP) 

(2007-2013) 

 Aby osiągnąć zamierzone cele nowej strategii lizbońskiej 

i w ten sposób stymulować rozwój i zatrudnienie w Europie, 

uruchomiono program ramowy konkurencyjności 

i innowacyjności (Competitiveness and Innovation Frame-

work Programme - CIP) na lata 2007-2013. Program 

służy wspieraniu stosowania odpowiednich środków 

wzmacniających możliwą konkurencyjność i innowacyjność 

w Unii Europejskiej. W szczególności zachęca do korzystania 

z technologii informatycznych, technologii ekologicznych 

i odnawialnych źródeł energii.

 Materiał referencyjny:  Decision 1639/2006/EC of the Eu-

ropean Parliament and of the Council of 24 October 2006 

establishing a Competitiveness and Innovation Framework 

Programme(2007-2013).

• The Global Energy E�  ciency and Renewable Energy Fund 

 Złożono propozycję ustanowienia globalnego funduszu 

kapitałowego dla kompensacji ryzyka inwestycyjnego 

z budżetem wynoszącym 100 milionów euro, w celu zmobi-

lizowania prywatnych inwestorów do inwestowania w proje-

kty promujące oszczędność energii i odnawialne źródła 

energii w krajach rozwijających się i budujących nową 

gospodarkę. 

 Materiał referencyjny: Communication from the Commission 

to the Council and the European Parliament of 6 October 

2006: “Mobilising public and private ; nance towards global 

access to climate-friendly, a� ordable and secure energy 

services: The Global Energy E�  ciency and Renewable Energy 

Fund” [COM(2006) 583 ; nal]

Wprowadzanie efektywności energetycznej
• Efektywność energetyczna u użytkownika końcowego 

 oraz usługi energetyczne

 Unia Europejska przyjęła ramy działania w zakresie 

efektywności energetycznej u użytkownika końcowego oraz 

usług energetycznych. Między innymi zawierają one cele 

indykatywne w zakresie dotyczącym oszczędności ene-

rgii, zde; niowanym dla krajów członkowskich, obowiązki 

nałożone na krajowe władze publiczne w zakresie zamówień 

publicznych i środków służących promowaniu efektywności 

energetycznej i usług energetycznych.

 Materiał referencyjny:  Directive 2006/32/EC of the European 

Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy 

end-use e�  ciency and energy services and repealing Council 

Directive 93/76/EEC.

• Kogeneracja

 Potencjał oszczędności energii związany z kogeneracją nie 

jest obecnie wystarczająco wykorzystywany w UE. Celem 

tej Dyrektywy jest ułatwienie instalowania i eksploatacji 

instalacji do kogeneracji (technologia umożliwiająca wytwa-

rzanie ciepła i elektryczności w jednym procesie) w celu zao-

szczędzenia energii i zapobiegania zmianom klimatycznym.

 Materiał referencyjny: Directive 2004/8/EC of the European 

Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the 

promotion of cogeneration based on a useful heat demand 

in the internal energy market and amending Directive 92/42/

EEC.

• Efektywność energetyczna w budynkach 

 Kraje członkowskie muszą wprowadzić minimalne wymaga-

nia w odniesieniu do efektywności energetycznej nowych 

i istniejących budynków, zapewnić ich certy; kację pod 

względem właściwości energetycznych i wymagać przepro-

wadzania regularnych inspekcji kotłów i urządzeń klima-

tyzacyjnych w budynkach.

 Materiał referencyjny: Directive 2002/91/EC of the European 

Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the 

energy performance of buildings.

Efektywność energetyczna produktów
W niektórych dyrektywach i decyzjach Rady dotyczących produ-

któw, ustalono minimalne standardy co do wymagań w zakresie 

efektywności energetycznej:

• Czyste i energooszczędne pojazdy dla transportu drogowego 

• Etykietowanie opon

• Projekty przyjazne ekologicznie dla produktów zużywających 

 energię

• Artykuły gospodarstwa domowego: etykietowanie zużycia 

 energii

• Efektywność energetyczna sprzętu biurowego - program 

 Energy Star 

• Efektywność energetyczna: wymagania w zakresie 

 efektywności energetycznej dla świetlówek / uorescencyjnych

• Kotły do wytwarzania gorącej wody

• Domowe urządzenia chłodnicze: efektywność energetyczna
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 Materiał referencyjny: Directive 2001/77/EC of the European 

Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the 

promotion of electricity from renewable energy sources in 

the internal electricity market [See amending acts]. 

W roku 2005 energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawial-

nych pokrywała około 15% całkowitego zużycia energii. Na 

podstawie o bieżącej polityki i prowadzonych działań, Komisja 

ma nadzieję, że wartość ta osiągnie 19% w roku 2010, co jest 

wartością bliską docelowej (21% dla UE-25). Postęp w tej dzie-

dzinie jest jednakże zmienny: o ile kraje takie jak Niemcy, czy 

Dania są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów ustano-

wionych na rok 2010, to inne kraje, jak na przykład Francja, Włochy 

i Austria, są dalekie od takiego stanu rzeczy. Głównym źródłem 

energii elektrycznej wytwarzanej w oparciu o OZE pozostaje 

hydroenergia (w roku 2005 osiągnęła 67%), jednakże ten rodzaj 

wytwarzania energii ma nikły potencjał dalszego rozwoju. Duży 

sukces odnotowano w zakresie energii wiatrowej, przy czym 

w Europie ma miejsce silny wzrost jej wykorzystania (33% nowych 

instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i 2,6% całkowitego 

zużycia energii w UE), a udział tej energii w rynku światowym 

ciągle rośnie. Energia elektryczna wytwarzana na bazie bio-

masy pokrywa 2% całkowitej produkcji w UE i wzrost jej udziału 

przyspieszał w ostatnich latach. Raport zawiera również rekomen-

dacje które należy wdrożyć bez opóźnienia.

Materiał referencyjny:  Communication from the Commission of 

10 January 2007 entitled “Green Paper follow-up action Report 

on progress in renewable electricity” [COM(2006) 849 ; nal - not 

published in the O�  cial Journal].

• Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej na bazie źródeł 

odnawialnych

 Komisja analizuje postęp osiągnięty w dziedzinie odnawi-

alnych źródeł energii. Odnotowuje się wzrost ilości 

generowanej i obiegowej energii odnawialnej na rynku 

wewnętrznym. Wsparcie publiczne odgrywa ważną rolę we 

współpracy między krajami członkowskimi. Komisja uważa, 

że harmonizacja reguł w zakresie energii odnawialnej nie jest 

obecnie wykonalna. Jednakże w ujęciu długoterminowym 

trzeba będzie obrać tę drogę.

 Materiał referencyjny:  Commission Communication of 

7 December 2005 “The support of electricity from renewable 

energy sources” [COM(2005) 627 ; nal - O�  cial Journal C 49 of 

28 February 2006]

Ogrzewanie i chłodzenie
• Biomasowy plan działania

 Wobec rosnącej zależności UE od paliw kopalnych, 

wykorzystanie biomasy jest jednym z kluczowych sposobów 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i zrównoważenia 

gospodarki energetycznej w Europie. Ustanowiono szereg 

Energia odnawialna

Odnawialne zasoby energii – energia wiatrowa, słoneczna (so-

larna – cieplna i fotowoltaiczna), energia wody (hydroenergia), 

geotermalna i biomasowa stanowią poważną alternatywę dla 

paliw kopalnych. Wykorzystanie tych zasobów pozwala nie tylko 

na redukcję emisji gazów cieplarnianych z procesów wytwarza-

nia i użytkowania energii, ale pozwala również na zmniejszenie 

uzależnienia UE od importu paliw kopalnych (w szczególności 

ropy naftowej i gazu). W celu osiągnięcia ambitnego celu 

określonego na 20% udział energii ze źródeł odnawialnych 

w całkowitym strumieniu energii, UE planuje skoncentrować 

wysiłki na energii elektrycznej w sektorach ciepłownictwa 

(i chłodzenia) oraz na biopaliwach. W odniesieniu do sektora 

transportu, który prawie wyłącznie jest zależny od ropy naftowej. 

Komisja ma nadzieję zwiększyć udział biopaliw w rynku paliw od 

wartości wynoszącej 5,75% całkowitego zużycia paliw do roku 

2010, do udziału wynoszącego 10% do roku 2020. 

• Mapa drogowa dla energii odnawialnej

 Mapa drogowa energii odnawialnej ocenia udział ener-

gii odnawialnej w strumieniu energii oraz ocenia postęp 

osiągnięty w tej dziedzinie. Zawiera również cel, określony 

na produkcję 20% całej energii zużywanej w UE do roku 

2020. Dokument określa również środki służące promowa-

niu odnawialnych źródeł energii w sektorach elektrycznym, 

biopaliw oraz ciepłownictwa i chłodzenia.

 Materiał referencyjny: Commission Communication of 10 

January 2007: “Renewable Energy Road Map. Renewable ene-

rgies in the 21st century: building a more sustainable future” 

[COM(2006) 848 ; nal - Not published in the O�  cial Journal].

• Promocja korzystania z energii odnawialnej

 Komisja proponuje zakres ramowy promocji energii ze źródeł 

odnawialnych, zawierający cele krajowe, które mają być 

osiągnięte do roku 2020 oraz zbiór środków mających na celu 

zagwarantowanie jakości wytwarzanej energii.

 Materiał referencyjny: Proposal for a Directive of the Euro-

pean Parliament and of the Council of 23 January 2008 on the 

promotion of the use of energy from renewable sources.

Energia elektryczna
• Energia odnawialna: promocja energii elektrycznej z odna-

wialnych źródeł energii

 Unia Europejska tworzy sieć gmin, w celu promowania 

odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektry-

cznej. Unia ustanowiła cel dla wykorzystania zasobów 

odnawialnych, jako 21% udział w produkcji energii ele-

ktrycznej i określiła specjalne środki w tym obszarze, m.in. 

w odniesieniu do oceny pochodzenia energii elektrycznej, 

przyłączenia do sieci i środków administracyjnych

Kluczowa rola władz lokalnych
Władze lokalne pełnią kluczową rolę w ograniczaniu zmian klima-

tycznych. Więcej niż połowa emisji gazów cieplarnianych powstaje 

w miastach i w ich sąsiedztwie. 80% populacji mieszka i pracuje 

w miastach, gdzie zużywa się 80% energii. Władze lokalne, które 

dla mieszkańców są bezpośrednią administracją, znajdują się 

w idealnej pozycji, pozwalającej zrozumieć problemy mieszkań-

ców. Co więcej, mogą one podejmować wezwania w sposób kom-

pletny, ułatwiając porozumienie pomiędzy interesem prywatnym 

i publicznym oraz integrację zrównoważonej gospodarki energią, 

wychodzącej naprzeciw ogólnym wewnętrznym celom rozwo-

jowym, może to być rozwój alternatywnych źródeł energii oraz 

efektywne wykorzystanie energii lub zmiany w zachowaniach.

Samorządy lokalne powinny zatem stać się wiodącymi aktorami 

na rzecz wdrażania zrównoważonej polityki energetycznej. Ich 

działania należy dostrzec i wspierać. Porozumienie Burmistrzów 

jest ambitną inicjatywą Komisji Europejskiej, dającą przewodni-

ctwo europejskim miastom pionierskim w zakresie ograniczania 

zmian klimatycznych poprzez wdrażanie inteligentnej polityki 

lokalnej w zakresie zrównoważonej gospodarki energią, co z kolei 

generuje stałe miejsca pracy i podnosi poziom życia mieszkańców, 

wychodząc naprzeciw najważniejszym problemom społecznym.

Formalne porozumienie sygnatariuszy przekłada się na konkretne 

środki i projekty. Miasta-sygnatariusze akceptują wymóg rapor-

towania i poddania się monitorowaniu w zakresie wdrażania 

przez nie planów działania. Zgadzają się również na przedtermi-

nowe rozwiązanie ich przynależności do Porozumienia w sytuacji 

niespełnienia wymogów. Miasta również zobowiązują się do alo-

kacji wystarczających zasobów ludzkich na rzecz zadań i akceptują 

mobilizację społeczeństwa na jego obszarze geogra; cznym, 

w kwestii uczestniczenia we wdrażaniu planu działania, włączając 

w to organizację lokalnych dni energetycznych i pracę sieciową 

z innymi miastami. 

działań dla gmin, w szczególności skoncentrowanych na 

zwiększaniu zapotrzebowania na biomasę, poprawie jej 

dostaw, przezwyciężaniu barier technicznych i prowadzeniu 

prac badawczych. 

 Materiał referencyjny: Communication from the Commission 

of 7 December 2005 - Biomass Action Plan [COM(2005) 628 

; nal - O�  cial Journal C 49 of 28.02.2005].

Biopaliwa
• Strategia UE w sprawie biopaliw

 Unia Europejska ustaliła siedem obszarów strategicznych 

rozwoju produkcji i wykorzystania biopaliw w krajach 

członkowskich i krajach rozwijających się.

 Materiał referencyjny: Commission Communication of 8 Feb-

ruary 2006 entitled “An EU Strategy for Biofuels” [COM(2006) 

34 ; nal - O�  cial Journal C 67 of 18 March 2006].

• Pojazdy silnikowe: zastosowanie biopaliw

 Unia Europejska tworzy sieć gmin dla promowania 

wykorzystania biopaliw w celu redukcji emisji gazów ciepla-

rnianych i oddziaływania transportu na środowisko oraz 

w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw.

 Materiał referencyjny: Directive 2003/30/EC of the European 

Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promo-

tion of the use of biofuels or other renewable fuels for trans-

port.

Energia wiatrowa
• Promocja energii wiatrowej wytwarzanej poza lądem

 Rozwój w zakresie energii odnawialnej musi przyczyniać się 

do realizacji celów nowej polityki energetycznej w Europie. 

Nadmorska energia wiatrowa stanowi w tym względzie 

właściwą alternatywę, gdyż jak dotąd jest źródłem czystej 

energii odnawialnej wytwarzanej na poziomie lokalnym.

 Materiał referencyjny: Communication from the Commis-

sion to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions of 13 November 2008 – ‘O� shore Wind Energy: 

Action needed to deliver on the Energy Policy Objectives for 

2020 and beyond’ [COM(2008) 768 ; nal – Not published in 

the O�  cial Journal].

Porozumienie Burmistrzów
Unia Europejska jest liderem globalnej walki przeciwko zmia-

nom klimatycznym, co stanowi zarazem najwyższy priorytet UE. 

Ambitne cele UE opisano w pakiecie klimatycznym i pakiecie 

dotyczącym odnawialnych źródeł energii, które zobowiązują kraje 

członkowskie do redukcji emisji CO2 o co najmniej 20% do roku 

2020. Sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów wnoszą swój 

wkład do tych celów politycznych przez formalne zobowiązanie 

się do przekroczenia tego celu poprzez wdrażanie swoich planów 

działań na rzecz zrównoważonej gospodarki energią.
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6.7  Załącznik 7 - Statut, regulacje, 
  Dyrektywy i wytyczne polityki krajowej

6.8. Załącznik 8 - Statystyki krajowe i źródła 
  informacji
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