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1. WPROWADZENIE 

Geneza prac nad strategią ekoenergetyczną powiatów polskich sytuuje się na prze-
strzeni ubiegłego roku. Przypomnijmy. W dniach 20-21 października 2000 roku odby-
ła się w Korbielowie koło Żywca ogólnopolska konferencja pn. „Strategia ekoenerge-
tyczna powiatu” z udziałem specjalistów polskich i zagranicznych z krajów członkow-
skich UE. W zamierzeniu organizatorów konferencja miała spełnić następujące cele: 

• wymiana poglądów i doświadczeń na temat zarządzania energią i środowiskiem 
naturalnym na poziomie gmin i powiatów, 

• przekaz informacji o standardach UE i krajów członkowskich w tym zakresie, 

• promocja lokalnych i ponadlokalnych zasobów energii odnawialnych i alternatyw-
nych w aspekcie ich wykorzystania, 

• wypracowanie stanowiska w sprawie strategii ekoenergetycznej powiatów pol-
skich. 

Raport z przebiegu konferencji i teksty wygłoszonych na niej wystąpień przedsta-
wione są w części drugiej niniejszego wydawnictwa. 

Konferencję poprzedziła ogólnopolska akcja informacyjno – sondażowa, przepro-
wadzona w trybie ankietowania wszystkich powiatów ziemskich i grodzkich na terenie 
kraju. Autorzy ankiety zwrócili się do respondentów o stanowiska na temat: 

• wyobrażenia i znaczenia strategii ekoenergetycznej dla samorządu powiatowego, 

• zasadności zwołania konferencji i sugestii odnośnie jej programu, 

• oczekiwań samorządów powiatowych związanych z konferencją itp. 

Ankietę zbiorczą kumulującą odpowiedzi respondentów oraz interpretacje wyni-
ków ankiety zamieszczono w części pierwszej niniejszego wydawnictwa. 

Wyniki akcji ankietowej i wnioski z ogólnopolskiej konferencji, a także wcześniej-
sze doświadczenia własne powiatów i organizatorów konferencji wykazały ewidentną 
potrzebę: 

• kontynuowania i rozwoju prac nad strategią ekoenergetyczną powiatów polskich 
w zakresie merytorycznym i formalnym, 

• nadania tym pracom formy zorganizowanej (np.: powołanie Rady Konsultacyjnej 
Związku Powiatów Polskich ds. strategii ekoenergetycznej powiatu, utworzenie 
Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego OPI-K itp.) 

W związku z powyższym, prace nad strategią ekoenergetyczną powiatu postano-
wiono kontynuować w ramach permanentnego przedsięwzięcia pn. Wdrażanie wyni-
ków ogólnopolskiej konferencji „Strategia ekoenergetyczna powiatu”. Istotnym eta-
pem tego przedsięwzięcia było seminarium zorganizowane w Korbielowie w dniach 
23-25 marca 2001 roku, którego przebieg i wyniki przedstawione są w części trzeciej 
niniejszego wydawnictwa. 
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Etapy kolejne i poprzedzające seminarium w Korbielowie koncentrowały się na 
ważnych i konkretnych zadaniach, które opisano w dalszych częściach niniejszego 
wydawnictwa. Są to, między innymi: 

• uchwały własne Rady Konsultacyjnej, przyjęte następnie przez ZPP jako oficjalne 
stanowisko Związku w sprawach: dokumentu rządowego „Strategia rozwoju ener-
getyki odnawialnej w Polsce”, projektu „Planowanie energetyczne na szczeblu lo-
kalnym z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii” i objęcia przez ZPP pa-
tronatu nad tym projektem itp., 

• praktyczna aplikacja ww. uchwał własnych Rady i stanowisk ZPP, 

• doradztwo i pomoc Rady Konsultacyjnej i OPI-K w opracowaniu i realizacji pro-
gramu wykorzystania zasobów energii odnawialnej na terenie powiatów Nyskiego, 
Tarnogórskiego, Żywieckiego i pośrednio Lidzbarskiego. 

W zamieszczonym niżej kalendarium wymienione są ważniejsze przedsięwzięcia 
na rzecz strategii ekoenergetycznej powiatów polskich, w okresie od marca 2000 do 
sierpnia 2001 roku. 

2. KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ STRA-
TEGII EKOENERGETYCZNEJ POWIATÓW POLSKICH 

03.2000 – 01.2001 Nazwa: opracowanie programu badań geologicznych i hydroge-
ologicznych wykorzystania wód termalnych w rejonie gminy 
Rajcza dla celów balneologicznych i grzewczych 
Adresat: Starostwo Powiatowe w Żywcu 
Wykonawca: Zespół Ekspertów powołany przy SWER 

07.2000 – 10.2000 Nazwa: przygotowania do ogólnopolskiej konferencji „Strategia 
ekoenergetyczna powiatu”, akcja ankietowania powiatów ziem-
skich i grodzkich 
Adresaci: wszystkie powiaty na terenie kraju 
Wykonawcy: ZPP, Konwenty Starostów Śląskich i Opolskich, 
Starostwa Powiatowe: Krapkowickie, Mikołowskie i Żywieckie, 
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, SWER 

20-21.10.2000 Nazwa: przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji „Strategia 
ekoenergetyczna powiatu” w Korbielowie, powołanie Komisji 
Wniosków 
Uczestnicy: przedstawiciele Powiatów, Urzędy Marszałkowskie 
i Wojewódzkie, Narodowy i Wojewódzkie FOŚiGW, naukowcy 
i eksperci, partnerzy z krajów UE, podmioty gospodarcze 
Organizatorzy: ZPP, Konwenty Starostów Śląskich i Opolskich, 
Starostwa Powiatowe: Krapkowickie, Mikołowskie i Żywieckie, 
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Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, SWER, Śląski Związek 
Gmin i Powiatów, Elektrownia Łaziska S.A. 

11.2000 – 01.2001 Nazwa: opracowanie wyników ogólnopolskiej konferencji 
w Korbielowie, powołanie przez ZPP Rady Konsultacyjnej 
Związku ds. strategii ekoenergetycznej powiatów, powołanie 
przy SWER Ogólnopolskiego Puktu Informacyjno – Konsulta-
cyjnego ekoenergetyki komunalnej (OPI-K) 
Adresaci: uczestnicy ogólnopolskiej konferencji w Korbielowie, 
wszystkie samorządy terytorialne na terenie kraju 
Wykonawcy: Komisja Wniosków ogólnopolskiej konferencji, 
Biuro ZPP, SWER 

01.2001 – 03.2001 Nazwa: przygotowania do seminarium „Wdrażanie wyników 
ogólnopolskiej konferencji”, sondaż zainteresowania przedsię-
wzięciem Wojewódzkich FOŚiGW 
Adresaci: Zarząd, Komisje i Biuro ZPP, Przewodniczący Kon-
wentów Starostów, Rada Konsultacyjna ZPP (d. Komisja Wnio-
sków), Narodowy i Wojewódzkie FOŚiGW 
Wykonawcy: ZPP, Konwenty Starostów Śląskich i Opolskich, 
Starostwa Powiatowe: Krapkowickie, Mikołowskie i Żywieckie, 
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, SWER 

23-25.03.2001 Nazwa: przeprowadzenie seminarium w Korbielowie, inaugura-
cyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej ZPP, przyjęcie regula-
minu Rady, powołanie Specjalistycznych Zespołów Doradczych 
Rady 
Uczestnicy: Zarząd, Komisje i Biuro ZPP, Starostowie Powia-
tów, Rada Konsultacyjna ZPP (d. Komisja Wniosków), Naro-
dowy i Wojewódzkie FOŚiGW 
Organizatorzy: ZPP, Konwenty Starostów Śląskich i Opolskich, 
Starostwa Powiatowe: Krapkowickie, Mikołowskie i Żywieckie, 
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, SWER, Śląski Związek 
Gmin i Powiatów, Elektrownia Łaziska S.A. 

03.2001 – 04.2001 Nazwa: zorganizowanie Sekretariatu Rady Konsultacyjnej ZPP 
przy siedzibie Stowarzyszenia SWER w Katowicach, opracowa-
nie planu pracy Rady 
Adresaci: Zarząd, Komisje i Biuro ZPP, Rada Konsultacyjna 
ZPP, wszystkie powiaty 
Wykonawcy: Stowarzyszenie SWER, Biuro ZPP 
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04.2001 – 05.2001 Nazwa: wypracowanie i podjęcie w trybie korespondencyjnym 
następujących uchwał własnych Rady, które następnie zostały 
przyjęte przez ZPP jako oficjalne stanowiska Związku: 
• w sprawie poparcia dokumentu rządowego „Strategia rozwo-

ju energetyki odnawialnej w Polsce”, 
• w sprawie objęcia patronatu przez ZPP nad realizacją projek-

tu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wyko-
rzystaniem odnawialnych zasobów energii” 

Adresaci: parlamentariusze RP, Starostwie Powiatów, Zarząd, 
Komisje i Biuro ZPP 
Wykonawcy: Zarząd, Biuro i Rada Konsultacyjna ZPP 

04.2001 – w toku Nazwa: nawiązanie współpracy z Europejskim Centrum Energii 
Odnawialnej (EC BREC) w zakresie realizacji projektu „Plano-
wanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii” 
Adresaci: ZPP, Rada Konsultacyjna ZPP, OPI-K, wszystkie 
powiaty na terenie kraju, EC BREC 
Wykonawcy: Rada Konsultacyjna i Biuro ZPP 

15.05.2001  Nazwa: przeprowadzenie drugiego posiedzenia Rady Konsulta-
cyjnej ZPP w Nysie, zatwierdzenie uchwał własnych Rady pod-
jętych w trybie korespondencyjnym, przyjęcie planu pracy 
i zmian w regulaminie Rady 
Uczestnicy: członkowie Rady, przedstawiciele gmin Powiatu 
Nyskiego 
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Nysie, Rada Konsulta-
cyjna ZPP 

05.2001 – w toku Nazwa: doradztwo i doraźna pomoc w realizacji projektu wyko-
rzystania rodzimych zasobów energii odnawialnej na terenie po-
wiatu Nyskiego 
Adresat: Starostwo Powiatowe w Nysie 
Wykonawcy: Rada Konsultacyjna ZPP, OPI-K, Stowarzyszenie 
SWER 

05.2001 – w toku Nazwa: doradztwo i doraźna pomoc w realizacji zadania „Kom-
pleksowa modernizacja systemów ciepłowniczych poprzez wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczno-
ści publicznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego”. 
Adresat: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
Wykonawcy: Rada Konsultacyjna ZPP, OPI-K, Stowarzyszenie 
SWER 
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3. FORMA, TREŚĆ I UCZESTNICY WYDAWNICTWA 

Wydawnictwo „Materiały poseminaryjne” opracowano w formie raportu 
i w związku z tym utrzymane jest w konwencji chronologicznego sprawozdania. Jak 
wynika z kalendarium zamieszczonego w poprzednim rozdziale okres sprawozdawczy 
raportu obejmuje przedział czasowy od marca 2000 do sierpnia 2001. W ostatniej, 
piątej części wydawnictwa, zasygnalizowano planowane zamierzenia na rzecz strategii 
ekoenergetycznej powiatów polskich. 

Autorzy raportu starali się skompletować, w formie opisowej, wszystkie ważniej-
sze wydarzenia, które zaistniały w ww. okresie sprawozdawczym oraz ich dokumen-
tację. Istotne dokumenty formalne zamieszczono w załącznikach do niniejszego wy-
dawnictwa. 

W ogólności zakres tematyczny raportu obejmuje: 

• działalność ekoenergetyczną na rzecz powiatów polskich w okresie do zorganizo-
wania ogólnopolskiej konferencji w Korbielowie w październiku 2000 (część 
pierwsza raportu), 

• założenia programowe, scenariusz, przebieg i wyniki ww. konferencji (część dru-
ga raportu), 

• działalność ekoenergetyczną na rzecz powiatów polskich w okresie po ogólnopol-
skiej konferencji, a ściślej: wdrażanie jej wyników (część: trzecia, czwarta i piąta 
niniejszego raportu). 

Autorzy tekstów oraz osoby fizyczne i instytucje uczestniczące w przygotowaniu 
i redakcji wydawnictwa są prezentowani w treści i na stronach tytułowych poszcze-
gólnych części raportu. Tworzywem do opracowania wydawnictwa były także, a może 
przede wszystkim, bogate doświadczenie i wola współpracy wielu instytucji, środo-
wisk i osób fizycznych, do których należą między innymi: 

• przedstawiciele samorządów powiatowych – inicjatorzy i jednocześnie adresaci 
wydawnictwa, 

• przedstawiciele samorządów gminnych i wojewódzkich, 

• przedstawiciele nauki i techniki, biznesu i działalności publicznej, 

• przedstawiciele organów rządowych, 

• zagraniczni partnerzy z krajów UE, 

• organizacje pozarządowe: Fundacje, Stowarzyszenia itp. krajowe i zagraniczne. 

Wykazy adresowe ww. osób prawnych i fizycznych zamieszczone są w załączni-
kach do niniejszego wydawnictwa. 
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1. GENEZA STRATEGII EKOENERGETYCZNEJ POWIATÓW POLSKICH 

Problem strategii ekoenergetycznej powiatu wywodzi się z przemyśleń samorzą-
dów powiatowych, które ustawodawca pozbawił bezpośredniego wpływu na bezpie-
czeństwo ekoenergetyczne administrowanego terenu oraz wpływu na kreowanie lokal-
nej polityki ekoenergetycznej. Fakt, że reforma administracyjna kraju, a zwłaszcza 
ustanowienie powiatu, nastąpiła po uchwaleniu Ustawy Prawo Energetyczne spowo-
dował, że dla samorządu powiatowego zabrakło już zadań publicznych, przynajmniej 
w zakresie koordynacji energetyki lokalnej, a ściślej ponadgminnej. Po prostu zadania 
te zostały już rozdzielone pomiędzy gminy i samorządy wojewódzkie. Istnieją tym 
czasem niezagospodarowane dostatecznie obszary działalności publicznej, w których 
powiaty postrzegają swoje zaangażowanie. Z pewnością należą do nich: planowanie 
przestrzenne i współzależność tego planowania z infrastrukturą energetyczną, koordy-
nacja i uzgodnienia planów rozwojowych energetyki z planami rozwojowymi powia-
tów itp. Zadaniem publicznym o szczególnym znaczeniu, w którym udział powiatów 
wydaje się być ewidentny, jest wykorzystanie do celów komunalnych różnych rodza-
jów zasobów energii odnawialnych, w tym energii: cieków wodnych, geotermalnej, 
wiatrowej, słonecznej, bądź energii pozyskiwanej w procesach utylizacji odpadów 
i ścieków. Wobec tego zasadna jest teza, że wszędzie tam gdzie zasoby tych rodzajów 
energii mają wymiar ponadgminny, a środki na ich pozyskanie i wykorzystanie są 
znaczne, zaangażowanie powiatu jest celowe. 

 Dowodem na słuszność wyrażonej tezy jest przykład Powiatu Żywieckiego, a ści-
ślej jego inicjatywa ekoenergetyczna omówiona w dalszym ciągu tej części raportu. 

2. INICJATYWA EKOENERGETYCZNA POWIATU ŻYWIECKIEGO I JEJ 
PRAKTYCZNE IMPLIKACJE 

Nazwa inicjatywy 
Wykorzystanie wód termalnych z terenu Powiatu Żywieckiego do celów balneologicz-
nych i grzewczych 

Autorzy i realizatorzy koncepcji inicjatywy 
Autor: Starostwo Powiatowe w Żywcu 
Realizatorzy koncepcji; Zespół Ekspertów powołanych przy Stowarzyszeniu SWER      
w osobach mgr inż. Stanisław Cielecki (SYNERGIA s.c.), dr inż. Piotr Długosz (PEC 
Geotermia Podhalańska S.A.), dr inż. Stanisław Nagy (AGH w Krakowie), prof. dr 
hab. inż. Ludwik Zawisza (AGH w Krakowie) 

Przedmiot i tryb realizacji inicjatywy 
Przedmiotem inicjatywy jest opracowanie, a następnie praktyczna realizacja komplek-
sowego programu obejmującego między innymi następujące ważniejsze elementy 
prac: 

• rozpoznanie geologiczno – hydrologiczne zasobów wód termalnych w rejonie Raj-
czy i Zwardonia, 

• rekonstrukcja otworów geotermalnych, budowa modeli geofizycznych i eksploata-
cyjnych oraz scenariuszy eksploatacji, 
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• wykonanie dokumentacji: hydrogeologicznej, oddziaływania na środowisko, pro-
jektu zagospodarowania złoża i planu ruchu górniczego, 

• projekt wykorzystania gazu ziemnego uzyskanego w trakcie eksploatacji otworów 
geotermalnych, 

• zagospodarowanie ciepła z kompleksu geotermalnego do zasilania odbiorców lo-
kalnych (woda geotermalna i źródła ciepła), 

• projekt ośrodka rekreacyjno – balneologicznego itp. 

Dotychczasowa realizacja inicjatywy przebiegała w następującym trybie: 

1. Przeprowadzono dwustronne uzgodnienia uściślające oczekiwania Powiatu odno-
śnie do zakresu i uwarunkowań inicjatywy. Przygotowano stosowne informacje dla 
organów opiniujących (Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rol-
nictwa i Leśnictwa). 

2. Powołano w ramach Stowarzyszenia SWER specjalistyczny Zespół Ekspertów 
w przytoczonym poprzednio składzie w celu opracowania koncepcji inicjatywy 
i oceny jej wykonalności. 

3. Zespół dokonał rozeznania możliwości wykorzystania wód termalnych, wytypował 
otwory udostępniające i opracował optymalny dla warunków Powiatu scenariusz 
ich eksploatacji. Wykonano szczegółowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
z uwzględnieniem rozwiązań naziemnych (propozycja zagospodarowania wód ter-
malnych i gazu ziemnego na użytek lokalny). 

4. Przeprowadzono rozpoznanie możliwości pozyskania środków finansowych ze-
wnętrznych na realizację inicjatywy „pod klucz”. 

5. Różne względy obiektywne rozciągnęły w czasie omówiony wyżej tryb realizacji 
inicjatywy. 

Uwarunkowania dalszej realizacji inicjatywy znajdują się po stronie Powiatu. Podjęcie 
kolejnych etapów wdrażania przedsięwzięcia zależy mianowicie od, trudnej zresztą do 
podjęcia, decyzji Starostwa w sprawie zaangażowania Powiatu w kosztowną i długo-
trwałą  inwestycję.  

Na podstawie powołanego tutaj doświadczenia Powiatu Żywieckiego można sfor-
mułować następujące uogólnienie: 

1. Powiaty poczuwają się i posiadają predyspozycje do podejmowania, podobnych 
jak w Żywieckim, inicjatyw ekoenergetycznych na swoim terenie. Liczne przy-
padki takich inicjatyw, z których kilka przytoczono w dalszej części niniejszego 
raportu, dowodzą o powszechności ich występowania. 

2. Wola i zdolność kreowania, a także realizacji przez powiaty omawianych inicjatyw 
zasługują na wysokie uznanie, stanowią ich potencjalny kapitał i integrują właści-
we terenowo gminy wokół ważnej sfery działalności publicznej jaką jest strategia 
ekoenergetyczna. 

3. Wymienione wyżej spostrzeżenia oraz skala zjawiska przemawiają za odpowied-
nim jego potraktowaniem w kategoriach prawno - organizacyjnych. 
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W czerwcu 2000 roku Związek Powiatów Polskich, Konwenty Starostów Opol-
skich i Śląskich oraz Stowarzyszenie dla Współpracy na rzecz Energetyki Regionalnej 
podjęły współdziałanie mające na celu wsparcie inicjatyw ekoenergetycznych samo-
rządów powiatowych. Potrzebę, zasady i formy tego wsparcia postanowiono skonsul-
tować w trybie publicznej dyskusji z zainteresowanymi na forum ogólnopolskiej kon-
ferencji pn. „Strategia ekoenergetyczna powiatu”. Jednocześnie ustalono, że konfe-
rencja zostanie poprzedzona szeroką akcją informacyjną oraz sondażem opinii samo-
rządów powiatowych. 

3. INICJATYWA ZORGANIZOWANIA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
„STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU” 

3.1. Sondaż opinii o konferencji w trybie ankietowania 

Mając, mimo wszystko, świadomość dyskusyjności argumentów w sprawie umo-
cowania powiatu w obszarze planowania i zarządzania energetyką komunalną inicjato-
rzy konferencji podjęli następujące działania: 

• wystąpiono do wszystkich powiatów polskich o opinię dotyczącą celowości zorga-
nizowania ogólnopolskiej konferencji w tej sprawie, 

• ww. wystąpienie sformułowano w postaci ankiety, której wyniki przedstawione są 
w dalszym ciągu tego rozdziału, 

• odwołano się do standardów UE i doświadczeń krajów członkowskich odnośnie 
roli i znaczenia powiatu w działalności publicznej na rzecz planowania, zarządza-
nia, bądź koordynowania energetyką komunalną, 

• zwrócono się do naukowców i praktyków polskich o udział w konferencji i wyra-
żenie przez nich opinii w przedmiocie strategii ekoenergetycznej powiatu. 

W procedurze przygotowania do konferencji, a ściślej – na podstawie wyników 
ankietowania powiatów, został skonstruowany jej program, który spełniał oczekiwania 
uczestników przedsięwzięcia. Zgodnie z życzeniem reprezentatywnej części respon-
dentów na program ten złożyły się: 

• część problemowa konferencji obejmująca tematykę związaną z wypracowaniem 
stanowiska w sprawie strategii ekoenergetycznej powiatu, 

• część specjalistyczna konferencji obejmująca głównie tematykę wykorzystania dla 
potrzeb komunalnych i lokalnych zasobów energii odnawialnej, 

Wykreowanie przez respondentów takiego właśnie programu konferencji dowodzi 
o ich pragmatycznym stanowisku do problematyki strategii ekoenergetycznej powiatu: 

• zarządzanie energią na poziomie samorządu terytorialnego jest nierozerwalnie 
związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, 

• bezpieczeństwo ekologiczne powiatu jest zależne od poszanowania energii i roz-
sądnego wykorzystania jej odnawialnych zasobów. 
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Wyniki ankietowania powiatów dostarczyły także bogatych informacji co do po-
trzeby kontynuowania prac pokonferencyjnych z ukierunkowaniem ich na konkretne 
rozwiązania interesujące samorządy powiatowe. Wykaz oczekiwań powiatów w oma-
wianym przedmiocie przedstawiony został w części drugiej raportu. Proponowane są 
rozmaite formy kontynuowania prac pokonferencyjnych, jak na przykład: 

• warsztaty dla powiatów przygranicznych z udziałem tworzonych euroregionów, 

• cykle edukacyjne w zakresie ekoenergetycznym z udziałem specjalistów krajowych 
i zagranicznych, 

• kreowanie i wspieranie inicjatyw własnych powiatów na wzór Powiatu Żywieckie-
go itp. 

3.2. Ankieta zbiorcza w sprawie ogólnopolskiej konferencji „Strategia ekoener-
getyczna powiatu” i komentarz do ankiety 

1. Czy temat konferencji jest dla Powiatu: 
ważny – 36 (85,7%), drugorzędny – 4 (9,5%), nieistotny – 1 (2,4%), brak głosu – 1 
(2,4%) 

2. Co wpływa na wypowiedź, że temat  jest ważny: 

a) doświadczenie z dotychczasowej działalności Powiatu: tak – 14 (33,4%), nie – 13 
(30,9%), brak głosu – 15 (35,7%) 

b) świadomość o potencjalnym wystąpieniu tego tematu w działalności Powiatu: tak – 
32 (76,2%), nie – 3 (7,1%), brak głosu – 7 (16,7%) 

c) adekwatność tematu do ustawowych zadań i właściwości Powiatu: tak – 16 
(38,1%), nie – 10 (23,8%), brak głosu – 16 (38,1%) 

d) wymiana informacji, wyrobienie sobie własnego poglądu, nawiązanie kontaktów: 
tak – 34 (80,9%), nie – 1 (2,4%), brak głosu – 7 (16,7%) 

e) inne powody, jakie? 
patrz podrozdział 3.3. 

3. Jeśli temat konferencji jest nieistotny dla Powiatu, to dlaczego? 

4. Jakie oczekiwania wiąże powiat z konferencją? 
patrz podrozdział 3.3. 

5. Czy prace w zakresie tematyki konferencji powinny być kontynuowane po konfe-
rencji z ukierunkowaniem dla konkretnych powiatów i z uwzględnieniem współpracy 
międzynarodowej? 
tak – 33 (78,6%), nie – 4 (9,5%), brak głosu – 5 (11,9%) 

6. Jeśli tak, to proszę sformułować nazwę proponowanego przedsięwzięcia 
patrz podrozdział 3.3. 

7. Czy Powiat będzie reprezentowany na konferencji? 
tak – 36 (85,7%), nie – 6 (14,3%) 
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Ankieta została rozesłana w pierwszej dekadzie lipca 2000 roku przez Związek 
Powiatów Polskich: do wszystkich powiatów z wyjątkiem Województwa Opolskiego 
i Śląskiego, a do powiatów ziemskich i grodzkich Województwa Opolskiego i Śląskie-
go – przez Konwenty Starostów Opolskich i Śląskich. 

Na ankietę odpowiedziało łącznie 54 Respondentów, w tym: 

WOJEWÓDZTWO LICZBA POWIATÓW 
 ZIEMSKICH GRODZKICH RAZEM 

Poza Opolskim i Śląskim 30 3 33 
Opolskie 6 1 7 
Śląskie 8 6 14 
ŁĄCZNIE 44 10 54 

Traktując nadesłane odpowiedzi za próbę reprezentatywną sondażu opinii o konfe-
rencji można stwierdzić co następuje: 

• Zdecydowana większość Respondentów – blisko 86% (w tym wszystkie powiaty 
grodzkie) – uznały, że temat konferencji jest ważny dla powiatu (w 3-stopniowej 
skali oceny) – pkt 1 ankiety, 

• Na wysoki wynik „ważności” tematu konferencji wpływa zdecydowanie świado-
mość o potencjalnym jego wystąpieniu w działalności powiatu (ponad 76% odpo-
wiedzi) – pkt 2b ankiety, 

• Ponad 71% Respondentów uznało, że „ważność” tematu konferencji wynika tak-
że: „z dotychczasowej działalności (doświadczenia) powiatu” (33,4% - pkt 2a an-
kiety) i „z adekwatności tematu do ustawowych zadań i właściwości powiatu” 
(38,1% - pkt 2c ankiety). Można ostrożnie wnioskować, że dowodzi to o luce legi-
slacyjnej w kompetencjach powiatów w zakresie publicznej działalności w obsza-
rze ekoenergetycznym. 

Wyrażone wyżej spostrzeżenia wydają się potwierdzać następujące odpowiedzi 
Respondentów na pytanie zawarte w pkt 3 ankiety, a mianowicie: 

• „z Ustawy Kompetencyjnej i Prawa Energetycznego nie wynikają bezpośrednio 
zadania dla samorządu powiatowego” oraz 

• „Ustawodawca nie zauważył powiatu jako jednostki samorządowej w polityce 
energetycznej Polski”. 

O reprezentatywności sondażu opinii o konferencji uzyskanej w trybie ankietowa-
nia dowodzą: 

• wysoki efekt skali – powiaty, które odpowiedziały na ankietę reprezentują łącznie 
14 województw (na ankietę nie odpowiedziały powiaty z Województwa Dolnoślą-
skiego i Pomorskiego), 

• gęstość Respondentów w województwach – największa liczba Respondentów an-
kiety reprezentuje województwa: śląskie (14 powiatów) i opolskie (7 powiatów); 
województwa: wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie re-
prezentuje od 5 do 3 powiatów, 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 19 

• Powiaty – Respondenci ankiety wykazują silne zróżnicowanie (powiaty rolnicze, 
przemysłowe, przygraniczne, …), co wydatnie wzmacnia reprezentatywność prze-
prowadzonego sondażu. 

3.3. Skumulowany wykaz zainteresowań Respondentów ankiety 

Strategia Ekoenergetyczna Powiatu (21 wypowiedzi): 

• Jak z poziomu Powiatu rozwiązywać problemy ekoenergetyczne nie będące wprost 
w jego kompetencji? Propozycje w tym zakresie na podstawie przemyśleń wła-
snych i doświadczeń krajów członkowskich UE. 

• Przybliżenie pojęcia i zakresu strategii ekoenergetycznej Powiatu. Wyjaśnienie 
adekwatności strategii ekoenergetycznej do ustawowych zadań i właściwości Po-
wiatu. Wypracowanie stanowiska w tej sprawie. 

• Współzależność strategii energetycznej województwa, powiatu i gminy. Rola ko-
ordynacyjna powiatu na obszarze właściwych terenowo gmin. 

• Strategia ekoenergetyczna powiatów w strefach przygranicznych. 

Audyty energetyczne. Projekty planów zaopatrzenia w energię (14 wypowiedzi): 

• Sprawy proceduralne i merytoryczne projektów planów zaopatrzenia w energię 
(głównie powiaty grodzkie). Wzór postępowania – procedury i tryb uzgodnień. 
Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi i planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

• Wymiana doświadczeń w ww. zakresie. Powiązanie planów zaopatrzenia w ener-
gię ze strategią ekoenergetyczną powiatu. 

• Audyty energetyczne. Ich zasadność. Konfrontacja z rozwiązaniami w innych po-
wiatach. 

Niekonwencjonalne źródła energii (19 wypowiedzi): 

• Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnie-
niem energii odnawialnych i utylizacji różnych rodzajów odpadów. 

• Aspekty: ekonomiczne, prawne, organizacyjne i techniczne pozyskiwania energii 
ze źródeł niekonwencjonalnych. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie i wymiana 
doświadczeń. 

• Doświadczenia praktyczne krajów członkowskich UE i standardy UE w zakresie 
wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. 

• Technologie termiczne utylizacji odpadów w celu pozyskania energii. Problem ich 
preferencji w świetle standardów UE? 

• Problemy wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w powiatach przy-
granicznych. 

• Źródła i procedury finansowania przedsięwzięć z zakresu wykorzystania niekon-
wencjonalnych źródeł energii. Krajowe i zagraniczne finansowanie ze szczegól-
nym uwzględnieniem możliwości pozyskania środków z UE. Procedury prawne 
takich przedsięwzięć. Inne uwarunkowania. 

Szkolenie, wymiana informacji i doświadczeń w temacie konferencji (11 wypowiedzi) 
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1. KARTA PROGRAMOWA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „STRA-
TEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU” 

♦ POD PATRONATEM: Związku Powiatów Polskich oraz Konwentów Starostów 
Powiatowych Województw: Opolskiego i Śląskiego 

♦ PATRONAT NAUKOWY: prof. dr hab. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz, 
Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, Politechnika Opol-
ska; prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk, Politechnika Śląska 

♦ PATRONAT MEDIALNY: Tygodnik „Wspólnota”, Radio Katowice, TVP Kato-
wice 

♦ MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI: ośrodek rekreacyjny w Korbielowie, 20 
i 21 październik 2000 r. 

♦ ORGANIZATORZY KONFERENCJI (w kolejności alfabetycznej): 

� -  DOM WSPÓŁPRACY POLSKO – NIEMIECKIEJ, 
� -  ELEKTROWNIA „ŁAZISKA” S.A. 
� -  STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH, 
� -  STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE, 
� -  STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU, 
� - STOWARZYSZENIE dla WSPÓŁPRACY na rzecz ENERGETYKI RE-

GIONALNEJ, 
� -  ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW. 

♦ CELE KONFERENCJI: przekazanie wiedzy o standardach ekoenergetycznych 
UE i doświadczeniach krajów członkowskich w zarządzaniu energią na poziomie 
powiatu i gminy. Wymiana poglądów i doświadczeń. Wypracowanie stanowiska 
w sprawie strategii ekoenergetycznej powiatu. Promocja ekologicznych technologii 
zaopatrzenia w energię i utylizacji odpadów. 

♦ TEZY KONFERENCJI: 

1. Standardy UE i doświadczenia krajów członkowskich: Danii, Niemiec i Szwe-
cji w zakresie zarządzania środowiskiem i energią, z uwzględnieniem miejsca 
i roli odpowiedników polskiego powiatu. 

2. Pojęcie, uwarunkowania i zakres strategii ekoenergetycznej powiatu w warun-
kach polskich: 

 strategia ekoenergetyczna o wymiarze ponadgminnym jako zadanie publiczne 
powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i utylizacji odpadów, 

 współzależność strategii ekoenergetycznej powiatu z gospodarką przestrzenną 
i ochroną środowiska o zasięgu ponadgminnym, 

 strategia ekoenergetyczna na poziomie powiatu wobec uwarunkowań ustawo-
dawczych i przewidywanych zadań. 
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3. Sformułowanie strategii ekoenergetycznej powiatu nie naruszającej suwerenno-
ści właściwych terenowo gmin i kompetencji organów nadzorujących. 

4. Środki własne i pomocowe na realizację strategii ekoenergetycznej powiatu - 
zasady i tryb pozyskiwania środków zewnętrznych. Źródła i procedury finansowa-
nia przedsięwzięć ekoenergetycznych. 

♦ UCZESTNICY KONFERENCJI: Rady i Zarządy Powiatów Ziemskich i Grodz-
kich, Urzędy: Marszałkowski i Wojewódzki oraz Urząd Regulacji Energii, partne-
rzy zagraniczni, eksperci, zainteresowane instytucje i organizacje. 

2. PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „STRATEGIA EKO-
ENERGETYCZNA POWIATU” 

333320.10.20004444PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI 

08.00-09.00 Śniadanie. Omówienie programu pierwszego dnia konferencji. 

09.00-10.00 Część oficjalna , w tym: wystąpienia gości honorowych i osób patronu-
jących.  
Pan Andrzej Zieliński – Starosta Żywiecki 

10.00-10.15 Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej dla powiatów polskich. 
Pan Thaddäus Schäpe – Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko 
– Niemieckiej. 

10.15-10.40 Stowarzyszenie dla Współpracy na rzecz Energetyki Regionalnej dla 
powiatów polskich 
Pan Włodzimierz Rago – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 

11.00-11.40 Konferencja prasowa + bufet kawowy 

SESJA PLENARNA PRZEDPOŁUDNIOWA – BLOK PROGRAMOWY (prowa-
dzi moderator) 

11.50-12.15 „Strategia ekoenergetyczna powiatu na podstawie doświadczeń duń-
skich”. 
Pan Niels Freese – Radca ds. Ochrony Środowiska i Energii w Amba-
sadzie Królestwa Danii w Polsce. 

12.15-12.40 „Strategia ekoenergetyczna powiatu w świetle standardów UE i do-
świadczeń niemieckich”. 
Pan Dipl. Ing. Andreas Hübner – GERTEC GmbH Ingienieurgesell-
schaft, Essen. 

12.40-13.00 „Słońce świeci i wiatr wieje dla powiatów” w połączeniu z ekspozycją 
kolektorów słonecznych. 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 25 

Pan Adam Skorut – Generalne Przedstawicielstwo Firmy SOLAHART 
w Polsce. 

13.00-14.00 Obiad + bufet kawowy 

d. c. SESJI PLENARNEJ PRZEDPOŁUDNIOWEJ 

14.05-14.30 „Refleksje prawne na temat działalności publicznej powiatu w zakresie 
strategii ekoenergetycznej”. 
Pan prof. dr hab. Wiesław Kozub–Ciembroniewicz –  Uniwersytet Ja-
gielloński. 

14.30-14.55 „Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za gospodarkę ekoenerge-
tyczną na swoim terenie”. 
Pan prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika Śląska. 

14.55-15.20 „Planowanie zaopatrzenia w energię. Refleksje na temat miejsca i roli 
powiatu”. 
Pani mgr inż. Elżbieta Cielecka. 

15.20-15.40 Przerwa – bufet kawowy 

SESJA PLENARNA POPOŁUDNIOWA – BLOK SPECJALISTYCZNY (prowa-
dzi prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk) 

15.45-16.10 „Nowoczesne sposoby wykorzystania energii alternatywnych, w tym 
odnawialnych. Ekonomika i konkurencyjność w stosunku do rozwiązań 
klasycznych w świetle doświadczeń duńskich”. 
Pan Leon Lerski – COWI – Consulting Engineers and Planners A/S, 
Lyngy, Denmark. 

16.10-16.35 „Perspektywy gospodarki odpadami w aspekcie uwarunkowań ustawo-
dawczych”. 
Pan prof. zw. dr hab. inż. Janusz Wandrasz – Politechnika Śląska. 

16.35-17.00 „Zasoby wód geotermalnych w Polsce i perspektywy ich wykorzysta-
nia”. 
Pan dr inż. Piotr Długosz i Pan dr inż. Stanisław Nagy  

17.00-17.20 Przerwa – bufet kawowy 

17.20-17.45 „Środki finansowe krajowe i zagraniczne na realizację przedsięwzięć 
w zakresie strategii ekoenergetycznej powiatu i wykorzystania energii 
alternatywnych, w tym odnawialnych”. 
Pan inż. Jan Huzarewicz – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

17.45-18.45 Konsultacje uczestników konferencji ze specjalistami zagranicznymi 
i krajowymi – do dyspozycji tłumacz języka angielskiego i niemieckiego. 
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18.45 Wspólna kolacja z pieczeniem i degustacją barana – przygrywa kapela 
podhalańska 

333321.10.20004444DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI 

08.00-09.00 Wspólne śniadanie. Omówienie programu drugiego dnia konferencji. 

09.00-12.00 Wycieczka Uczestników konferencji do elektrowni szczytowo-pompowej 
„Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka - Żar” S.A. w Międzybrodziu 
Żywieckim. 

12.00-12.25  „Znaczenie paliw odnawialnych dla lokalnych firm energetycznych” 
Pan Krzysztof Kowalczyk – PEC Lubań Sp. z o.o. 

12.25-13.25 Obiad + bufet kawowy 

SESJA PLENARNA POPOŁUDNIOWA (prowadzi prof. dr hab. Wiesław Kozub – 
Ciembroniewicz) 

13.30-15.00 FORMUŁOWANIE STRATEGII EKOENERGETYCZNEJ POWIATU – w 
przypadku potrzeby, w grupach tematycznych: 

• Strategia ekoenergetyczna jako zadanie własne powiatu. Bezpie-
czeństwo energetyczne i ekologiczne powiatu. Uwarunkowania 
prawne, organizacyjne i kompetencyjne. 

• Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania energią na poziomie 
powiatów grodzkich. Strategia ekoenergetyczna powiatów przygra-
nicznych. Współpraca euroregionów. 

• Energia alternatywna, w tym odnawialna oraz utylizacja odpadów 
i ścieków w strategii ekoenergetycznej powiatu. 

PLENARNA SESJA ZAMYKAJĄCA 

15.00-16.00 Prezentacja wypracowanych wniosków, dyskusja, przyjęcie wniosków – 
prowadzi Pan prof. dr hab. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz. 

16.00-16.30 Podsumowanie konferencji, podjęcie uchwały, powołanie Zespołu do 
opracowania wyników konferencji – prowadzi Pan Andrzej Zieliński – 
Starosta Żywiecki 

17.00    Kolacja 

3. WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 
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ROZMOWA Z NIELSEM FREESE, RADCĄ HANDLOWYM AMBASADY 
KRÓLESTWA DANII W POLSCE 

Co Pana zdaniem jest dla polskiej energetyki największym problemem? 

Z całą pewnością jest to kwestia oszczędności energii. Polska ma tu ogromne moż-
liwości, co wynika z dużych strat jakie obecnie są ponoszone przy przesyle i poborze 
energii zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych. Oznacza to, 
że konsumpcja energii w Polsce jest stanowczo za duża. Dlatego należy w jak naj-
większym stopniu wdrażać do eksploatacji różnego rodzaju urządzenia, których zasto-
sowanie przyniesie znaczne oszczędności energii. Podjęcie odpowiednich przedsię-
wzięć doprowadzi do zmniejszenia produkcji energii co wpłynie na obniżenie kosztów 
jakie ponoszą Polacy za pobór energii. 

Oprócz działań prowadzących do oszczędności energii bardzo istotne wydaje się 
być przestawienie produkcji energii, która wykorzystuje do tego celu w głównej 
mierze węgiel. 

Pod względem ekologii węgiel nie jest najlepszym źródłem energii. Wykorzysty-
wanie tego nośnika przy produkcji energii niesie ze sobą emisję do atmosfery szko-
dliwych związków siarki i węgla, czego przykrym następstwem są kwaśne deszcze 
oraz degradacja klimatu. 

Węgiel jako źródło energii jest naturalnie korzystny dla polskiej gospodarki, jak 
i dla ludzi mieszkających na Śląsku i pracujących przy jego wydobyciu. Jednak 
z punktu widzenia ekologii nie jest to sprzyjająca sytuacja. 

Potrzebna jest więc alternatywa dla tego nośnika energii. Już dziś, obserwując pol-
ską energetykę, coraz bardziej widoczna jest tendencja stopniowego ograniczania wy-
korzystywania węgla na rzecz bardziej ekologicznego paliwa jakim jest gaz naturalny. 
Zmiany te zachodzą jednak wolno i niewiele wnoszą w aktualny krajobraz polskiej 
energetyki, ale oczywiście należy się z nich cieszyć. 

Można doszukać się pewnej analogii pomiędzy Danią a Polską. Kryzys energe-
tyczny w 1973 roku zapoczątkował podjęcie szeregu działań, które w ciągu dwu-
dziestu lat przyniosły ogromne korzyści duńskiej energetyce. Czy Polska ma 
przekształcić rynek energetyczny na wykorzystujący tańsze i ekologiczne źródła 
energii, jak to niewątpliwie udało się w Pana kraju? 

Oczywiście że jest to jak najbardziej możliwe. W Danii zmiany znacznie ograni-
czające zużycie oleju opałowego następowały stosunkowo wolno. Mimo to wpłynęły 
korzystnie na naszą energetykę, która choć nie jest jeszcze w pełni ukształtowana i ma 
również słabe strony (czego przykładem może być zużycie węgla) jest na dobrej dro-
dze do osiągnięcia celu. Polska ma szansę uniknąć szeregu błędów jakie popełniło 
wiele państw, w tym także Dania, i wdrażać na swoim rynku tylko sprawdzone roz-
wiązania. 

Przykładem odzwierciedlającym wykorzystywanie przez Polskę wiedzy zagranicz-
nych specjalistów w tej dziedzinie jest wzrastające zaangażowanie rządu premiera 
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Buzka w projekt budowy rurociągu, który dostarczałby gaz do waszego kraju z Danii i 
Norwegii. 

Polityka Polski aprobująca podobne przedsięwzięcia, jak również pomoc innych 
państw gotowych do współpracy dają realne szanse i możliwości do uzdrowienia wa-
szego rynku energetycznego w znacznie krótszym czasie niż dokonała tego Dania. 
Aby tak się stało Polska musi jednak zdecydowanie i konsekwentnie inwestować w tę 
gałąź gospodarki, która należycie funkcjonująca jest źródłem znacznych dochodów 
zasilających skarb państwa. 

Pomoc rządu duńskiego w tworzeniu rynku energetycznego w Polsce jest okazją 
do promowania rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, które 
rzadko wdrażane w naszych warunkach, w Pana kraju stanowią coraz większą 
część w ogólnym bilansie energetycznym. Jak na tym tle wypada Polska pod 
względem liczby wdrażanych technologii? Jak Pan ocenia ogólną wiedzę wśród 
społeczeństwa w naszym kraju o tego typu metodach pozyskiwania energii? 

Wiedza Polaków na temat tych rozwiązań jest dosyć obszerna i stale się powięk-
sza. Problemem w coraz powszechniejszym wykorzystywaniu technologii energii od-
nawialnej są czynniki ekonomiczne, znacznie przewyższające koszty eksploatacji wę-
gla. Nie oznacza to jednak, że energia odnawialna nie jest w tym względzie konkuren-
cyjna. 

Przy wykorzystywaniu węgla dla celów energetycznych ponoszone są „niewidocz-
ne” koszty związane z degradacją środowiska naturalnego, a to wpływa na zwiększe-
nie ryzyka zachorowań ludzi i innych uciążliwości. W tym kontekście „ekonomicz-
ność” węgla jest tylko pozorna, gdyż z całą pewnością jego eksploatacja znacznie 
przewyższy „zyski”, jakie będzie trzeba w przyszłości przeznaczyć na ratowanie za-
nieczyszczonego często w sposób nieodwracalny środowiska naturalnego. 

Ekologiczny charakter odnawialnych źródeł energii, pomimo sporych początko-
wych kosztów wdrożenia, jest inwestycją znacznie przewyższającą walory stosowania 
urządzeń zasilanych węglem. Jednak konieczność przeznaczenia w pierwszej fazie 
projektu większej ilości środków niż to ma miejsce przy „węglowych” inwestycjach, 
oznacza dla Polski trudności w rozpowszechnianiu wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii. 

Czy rząd mógłby wymusić pewne działania mające na celu rozwój tej branży? 
Tego typu inicjatywy były wdrażane także w Danii, gdzie na początku lat dzie-
więćdziesiątych wszedł w życie specjalny program konwersji promujący i wspiera-
jący modernizację istniejących ciepłowni na obiekty opalane biomasą. Czy stwo-
rzenie podobnego projektu w Polsce byłoby szansą na rozwój energii odnawial-
nej? 

Decyzję o tego typu przedsięwzięciach musi podjąć rząd polski, który ma bardzo 
trudne zadanie przy reformie przemysłu wydobywczego. Do rozwoju nowych rozwią-
zań pozyskiwania energii potrzebne są inicjatywy, czego przykładem jest Fundacja 
EkoFundusz wspierająca tego rodzaju inwestycje. Jest to jednak kropla w morzu po-
trzeb rynku energetycznego w Polsce. 
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Jakie rodzaje odnawialnych źródeł energii mają Pana zdaniem największą szansę 
rozwoju w Polsce? 

Ogromną szansę rozwoju na polskim rynku ma wykorzystywanie biomasy w po-
staci słomy lub drewna. Czynnikiem sprzyjającym tym rozwiązaniom jest leśnictwo, 
które dysponuje ogromnymi zasobami drewna. To samo dotyczy wykorzystywania 
geotermii, która także ma przyszłość w polskich warunkach. Istnieją opracowania, 
gdzie udokumentowane są liczne źródła, z których można pozyskiwać ten rodzaj al-
ternatywnej energii. Wykorzystywanie energii wiatru w polskich warunkach również 
ma perspektywy czego potwierdzeniem jest zainteresowanie duńskich firm, które już 
dziś zgłaszają gotowość do wejścia na polski rynek. 

Kolejne przedsięwzięcie, w którego realizację jest zaangażowana strona duńska, 
stanowi program „Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu lokalnym”. Czy 
projekt ten jest odpowiednikiem wdrażanego w Danii w 1979 roku programu 
„Heat Supply Act” (Plany zaopatrzenia w ciepło miast i gmin). Jakie oczekiwania 
są związane z tym projektem?  

Rzeczywiście, program realizowany w Polsce był także wdrażany w Danii dwa-
dzieścia lat temu. Przynosi wymierne efekty i doświadczenie, które staramy się prze-
kazać stronie polskiej reprezentowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii 
(KAPE) i Politechnikę Warszawską. 

Nasze wspólne działania wynikają z obowiązujących przepisów z 1997 roku za-
wartych w ustawie Prawo energetyczne. Z jego treści wynika, że każda gmina jest 
zobowiązana do przygotowania planu zagospodarowania energetycznego na swoim 
obszarze. Oprócz tego w opracowaniu tym musi znaleźć się propozycja gminy zasto-
sowania odpowiednich rozwiązań technicznych wynikających ze specyfiki terenu 
i warunków panujących w danym regionie. Analiza tych czynników ma pomóc 
w tworzeniu tanich w obsłudze, odpowiednio dopasowanych i efektywnych systemów 
zaopatrzenia w ciepło. 

Projekt realizowany wraz z KAPE i Politechniką Warszawską ma na celu pomoc 
gminom w przygotowaniu tych planów poprzez doradztwo jak również koordynację 
wszelkich działań w zakresie tworzenia gospodarki cieplnej w danym regionie. 

Czy nie odnosi Pan wrażenia, że polskie gminy przy tego typu projektach są po-
zostawione same sobie, nie mają odpowiedniego wsparcia technicznego ani do-
radztwa przy określonych zadaniach inwestycyjnych? 

Moim zdaniem, podstawowym problemem gmin w Polsce są finanse a właściwie 
ich brak, co prowadzi do konieczności redukowania kosztów także przy realizacji róż-
nego rodzaju inwestycji. Są też takie przypadki, kiedy gmina predysponowana do 
wdrożenia systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę, ze względu na brak 
pieniędzy jest zmuszona zastosować tańsze rozwiązanie, nie zawsze dla niej najko-
rzystniejsze. 

Jaki organ zatwierdzał projekty proponowane przez poszczególne gminy podczas 
wdrażania programu „Heat Supply Act” w Danii? 

Tę rolę w Danii spełnia specjalnie powołany urząd centralny, obejmujący swoimi 
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kompetencjami obszar całego kraju. Funkcjonowanie tego organu i jego szerokie 
uprawnienia wynikają z tego, że nasz sektor energetyczny nie działa na całkowicie 
wolnym rynku, gdzie o wszystkim decyduje konkurencja. 

Na przykład gazownictwo jest w rękach państwa - z powodu specyfiki tej branży, 
która wymaga ogromnych nakładów aby mogła przynosić określone zyski. 

Obecnie rynek regulowany jest przez ustawę Prawo energetyczne. Jak Pan ocenia 
ten dokument, który przez wielu specjalistów uznawany jest za bardzo nowocze-
sny? 

Z moich obserwacji wynika, że polski rynek energetyczny jest gotowy na jego 
uwolnienie, jak również spełnia wymogi związane z konkurencyjnością. 

Prywatyzacja polskiej branży energii, w moim odczuciu, zachodzi bardzo szybko 
i sprawnie. Porównując polską energetykę do duńskiej, wasz kraj ma bardzo nowo-
czesny pod względem merytorycznym model działania całego rynku jak i poszczegól-
nych segmentów branży energetycznej. Za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest ustawa 
z 1997 roku Prawo energetyczne, która, mam nadzieję (ze względu na udział przed-
stawicieli Danii przy tworzeniu tej ustawy), spełni oczekiwania polskiego rynku. 

Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiał Jarosław Guzal* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 31 

* źródło: „Rynek Instalacyjny”, lipiec – sierpień 2000 
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POZYSKIWANIE ENERGII Z ŹRÓDEŁ ALTERNATYWNYCH 
Autor: Adam Skorut - SOLAHART 

W poniższym referacie, chciałbym państwu przybliżyć sposoby odzyskiwania 
energii z naturalnych źródeł, którymi są słońce i wiatr. Nasza firma ma bogate trady-
cje w konstruowaniu urządzeń do pozyskiwania energii, której zasoby są nieskończe-
nie wielkie. Również znajdą tu państwo zagadnienia o tematyce ekologicznej, ekono-
micznej a także wiele ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących urządzeń 
słonecznych. 

1.0 
Historia firmy SOLAHART 

W każdym niemal miejscu na kuli ziemskiej, nazwa SOLAHART jest synonimem 
jakości w słonecznym ogrzewaniu wody. Poczynając od skromnych początków w pio-
nierskich czasach w Zachodniej Australii. Reputacja firmy wzrastała przez niemal 
wiek. 
• 1901: S W HART zostaje założona i rozpoczyna działalność w biznesie 
• 1905: Produkuje swój pierwszy kolektor słoneczny 
• 1953: S W HART prezentuje swój pierwszy słoneczny system ogrzewania wody 

termosyfon 
• 1972: Pracownicy S W HART & Co. dokonują zakupu firmy. 
• 1978: SOLAHART prezentuje system ogrzewania wody 300L/80GE 
• 1979: Fabryka Shell nabywa 50% własności od pracowników S W HART & Co. 
• 1982: SOLAHART komercjalizuje wersje 302J oraz 302K swoich systemów sło-

necznych. 
• 1984: Grupa Jamesa Hardi’ego zyskuje przewagę nad udziałowcami S W HART & 

Co. i SOLAHART wkracza na drogę ekspansji 
• 1987: James Hardie wykupuje udziały Shell’a w spółce i firma nazywa się odtąd 

HARDIE ENERGY PRODUCTS 
• 1994: Johan Holdings wykupuje Solahart od Jamesa Hardiego 
• 1995: SOLAHART kontynuuje swój wzrost 
 
SOLAHART - DZIŚ 

Hale produkcyjne Solahart zajmują około 3-ech hektarów powierzchni w Welshpool w 
Zachodniej Australii. Wszelkie operacje produkcyjne, handlowe i administracyjne 
prowadzone są na tym terenie. 

• 1998 SOLAHART ZOSTAJE ZAKUPIONE PRZEZ SOUTHCORP LIMITED 

1.1 
Strategia firmy 

Na przedstawionej dalej mapce zaznaczono główne ośrodki naszej firmy 
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Silne i uznane marki na całym świecie współpracujące z naszą firmą 

 

Naszym głównym celem jest rozwój i ciągłe ulepszanie technologii, dzięki czemu na-
sze produkty są najlepsze i uznane na całym świecie. Wykorzystując je oszczędzamy 
środowisko i zapewniamy sobie komfort. 

1.2 
Ekologia 

To bardzo istotne zagadnienie, gdyż przy obecnym stanie środowiska i postępującej 
degradacji może okazać się, że to co pozostawimy naszym dzieciom i wnukom będzie 
pustynią, na której nie będzie można oddychać i żyć. Wykorzystanie naszych produk-
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tów da im szansę na normalną egzystencję w środowisku, które nie jest jeszcze cał-
kiem zrujnowane, a nawet ma szansę się odrodzić. Korzystając z źródeł odnawial-
nych, wykorzystujemy ostatnią szansę jaka nam pozostała. Polska jest jednym z kra-
jów, w których nakład finansowy na ochronę środowiska jest niewielki. Jednak ob-
serwujemy poprawę, przykładem może być kredyt z Banku Ochrony Środowiska na 
nasze urządzenia. Jest to najbardziej korzystny kredyt na rynku polskim, co ułatwia 
dostęp do najnowszych technologii wykorzystujących energię słońca. 

Wykres przedstawiający emisje dwutlenku węgla do atmosfery oraz jego kondensacje. 

Poniżej przedstawione jest zestawienie poszczególnych sektorów emitujących CO2 do 
atmosfery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia największe zanieczyszczenie zawdzięczamy 
energetyce. Możemy wydatnie zmniejszyć emisje szkodliwych substancji do atmosfery 
pokrywając zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło z źródeł odnawialnych. 
Ogrzewając wodę kolektorami słonecznymi możemy zaoszczędzić 70% energii w skali 
roku.  
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1.3 
Ekonomia a ekologia. 

Na przykładzie analizy efektów instalacji SOLAHART w Domu Opieki Społecznej 
w Dębcach 

Poniżej znajduje się zestawienie zużycia gazu i wody w latach 1999 i 2000 

  Rok 1999     

Miesiąc  ZuŜycie gazu ZuŜycie wody gaz/woda 

Marzec 7672 173      44,35     

Kwiecień 5230 149      35,10     

Maj 4246 150      28,31     

Czerwiec 2441 150      16,27     

Lipiec 1607 150      10,71     

Sierpień 1598 153      10,44     

w sumie 22794 925      24,64     

    

    

  Rok 2000     

Miesiąc  ZuŜycie gazu ZuŜycie wody gaz/woda 

Marzec 6190 180 34,38 

Kwiecień 5686 185 30,73 

Maj 2113 243 8,69 

Czerwiec 1387 308 4,50 

Lipiec 1633 244 6,69 

Sierpień 1377 171 8,05 

w sumie 18386 1331 13,81 
 

W roku 1999, przed zainstalowaniem naszego systemu rachunek za gaz w miesiącach 
marzec-sierpień wyniósł 22794m3x0.8zł=18235.2zł 

W roku 2000 wyniósł 18386m3x0.8zł=11031.6zł 

Porównując zużycie wody w roku 1999 wynoszące 925m3 do roku 2000 gdzie zużycie 
wody wyniosło1331m3 okazuje się, że aby ogrzać gazem taką ilość wody jak w roku 
2000 musimy dostarczyć (1331m3/925m3)x22794m3=32798.71m3 gazu. 

Odejmując więc ilość zużytego gazu w roku 2000 od teoretycznie potrzebnej ilości 
gazu w tym roku okazuje się że oszczędzamy (32798.71m3-18386m3)x 0.8zł = 
11530.16 zł. Roczna redukcja emisji wynosi około 20 Ton rocznie (emisja z elek-
trowni węglowej) 
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Poniżej przedstawione są krzywe zużycia gazu i wody w latach 1999 i 2000 
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Z powyższych rozważań wynika, że instalując nasz system nie tylko dbają państwo 
o ochronę środowiska ale również o własną kieszeń. 

Biorąc pod uwagę ciągle rosnące ceny paliw, inwestycja w urządzenia biorące energię 
z „niczego” jest bardzo opłacalna. Wymaga to jednak zmiany mentalności ludzkiej. 
Ludzie w Polsce boją się jeszcze „nowinek technicznych” i patrzą z niedowierzaniem 
na urządzenia pozyskujące energię ze słońca i wiatru, traktując je bardziej jako cieka-
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wostkę niż opłacalną inwestycję. Należy spojrzeć w przyszłość i powiedzieć sobie 
otwarcie, koszt energii uzyskiwanej metodą konwencjonalną nie spadnie, lecz będzie 
ciągle rósł. Jedyna metoda oszczędności to inwestycja w urządzenia wykorzystująca 
źródła odnawialne. Nasze środowisko naturalne, umiera coraz szybciej. Jeżeli nie 
przestaniemy go niszczyć to nie będą nam potrzebne już kotłownie, elektrownie, fa-
bryki, mieszkania, domy, bo po co zmarłemu to wszystko? 

2.0 
Stosowane rozwiązania 

Poniżej znajduje się przekrój kolektora, na którym pokazany jest sposób pobierania i 
przekazywania energii ze słońca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czarny chrom - używany jest w kolektorze jako absorber, jak wiadomo czarny kolor 
najlepiej pochłania promieniowanie z zakresu promieniowania o krótkiej fali, czyli 
takiego jakie pochodzi ze słońca, promieniowanie nie jest odbijane, lecz pochłaniane. 

Warstwa niklu - użyta została jako przewodnik ciepła, który przekazuje dalej promie-
niowanie cieplne płycie absorpcyjnej, ta z kolei akumuluje ciepło i przekazuje je no-
śnikowi energii, którym może być specjalny płyn lub woda. 

Czarny chrom 

Promieniowanie 
słoneczne 

Promieniowanie 

Warstwa niklu 

Promieniowanie 

Płyta absorpcyjna 

Promieniowanie 
cieplne 

Droga przepływu no-
śnika energii w kolek-
torze 
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Unikalną technologię stanowi Oyster. 

 

Jest to najnowszy produkt Solahart. Jego konstrukcja jest wyjątkowa i zapewnia mak-
symalną wydajność. Różnica jest bardzo prosta, w przypadku gdy standardowe roz-
wiązania posiadają jedynie 6 ścieżek, to nasz kolektor posiada ich aż 35. Ścieżki te 
stanowią pofalowaną, jednolitą powierzchnie, w której przepływa specjalny nośnik 
energii jest nim płyn „Hartgard”. Ten płyn jest odporny na bardzo niskie temperatury, 
do –30o., dlatego nadaje się świetnie do naszego klimatu. Również jest on świetnym 
nośnikiem energii. W połączeniu z technologią termosyfon stanowi najwydajniejsze 
urządzenie do pozyskiwania energii ze słońca. Systemy termosyfonowe charakteryzują 
się całkowitym brakiem automatyki, działają na zasadzie grawitacji. Ciepły nośnik 
przemieszcza się do góry a zimny opada do kolektora. Zbiornik z wodą musi znajdo-
wać się powyżej kolektora. Zapewnia to wieloletnią wytrzymałość urządzenia bez 
jakichkolwiek napraw. Gwarancja na nasze urządzenia wynosi 12 lat. 

Oyster (bok i góra) 
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Należy dodać, że kolektory Oyster są wyjątkowo wytrzymałe, zawdzięczają to tłoczo-
nej tacy i izolacji o wysokim zagęszczeniu. Gęstość izolacji wynosi 60kg m3. Wy-
trzymałość termiczna wynosi 180oC. 

Kolejnym rewolucyjnym rozwiązaniem jest sito molekularne zapobiegające przedo-
stawaniu się wilgoci do kolektora. 

 

3.0 
Energia wiatru i fotoogniwa  

Kolejnym sposobem uzyskiwania energii jest wykorzystanie siły wiatru. Za pomocą 
specjalnych turbin. Najlepiej komponują się one w połączeniu z fotoogniwami. Takie 
połączenie zapewnia maksymalną wydajność w ciągu całego roku. Ilustruje to poniż-
szy wykres. 

 

 
 

Lato 
Lato 

Zima 

Dni wietrzne 

Dni słoneczne 
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Jak widać energia dostarczana przez fotoogniwa i turbiny wzajemnie się uzupełnia, 
zapewniając nam dostawy energii przez cały rok. 

 
• Whisper 175 
• Jest bardzo mocną turbiną powietrzną, w ciągu miesiąca można z niej uzyskać 

500KWh przy średniej sile wiatru 5 m/s 
• Wysokość konstrukcji wynosi 4.25 m 
• Konstrukcja wykonana jest z aluminium o wysokiej jakości 
• Opracowana o wieloletnie doświadczenia 
 
• średnica wirnika:3.0 m 
• waga:30 kg   
• prędkość startowa:3.1 m/s 
• napięcia: 12, 24, 32, 48 VDC  
• moc szczytowa: 3200 W @ 12 m/s 
 

 
 
Bibliografia : 
 
Monsess Mhayes – Oyster Technology 
Monbfast C.Grant – Australian GreenHouse Office 
Southwest Windpower – Renewable Energy 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH ZA GOSPO-
DARKĘ ENERGETYCZNĄ NA SWOIM TERENIE 
Autor: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – POLITECHNIKA ŚLĄSKA 

1. Wstęp 

Można wyróżnić dwa zasadnicze aspekty odpowiedzialności samorządów teryto-
rialnych, a zwłaszcza ich Zarządów, za gospodarkę energetyczną: 

� aspekt prawny, wynikający z obowiązujących przepisów; 

� aspekt społeczno-polityczny wynikający z odpowiedzialności Zarządów i Rad po-
szczególnych samorządów przed swoimi wyborcami. 

Uwarunkowania społeczno-polityczne w głównej mierze powinny wpływać na do-
datkowe, autonomiczne działania samorządów terytorialnych mające na celu zapew-
nienie odpowiednich warunków do życia lokalnym społecznościom. Istotną role 
w tych działaniach powinny spełniać zasady racjonalnego i gospodarczego działania. 

W miarę rozwoju kultury społeczno-politycznej drugi z wymienionych aspektów 
będzie wypierać działania wymuszone przez przepisy prawne. 

Wymienione aspekty powinny się wzajemnie uzupełniać tworząc system zabezpie-
czający w najwyższym stopniu tzw. jakość życia. 

2. Odpowiedzialność prawna samorządów terytorialnych za gospodarkę energe-
tyczną na swoim terenie 

Ogólne zadania samorządów wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 
a w szczególności z następujących zapisów: 

♦ art. 16.2: 

Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysłu-
gującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje 
w imieniu własnym i na własny rachunek. 

♦ art. 163: 

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Kon-
stytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. 

♦ art. 166.1: 

Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są 
wykonywane przez jednostkę samorządową jako zadania własne. 

Szczegółowo odpowiedzialność samorządów terytorialnych za gospodarkę energe-
tyczną na podległym im terenie precyzuje: 

♦ Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. 96r., nr13, poz. 74): 

art. 7 ust. 1: 

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W szczególności zadania własne obejmują zaopatrzenie w energię elektryczną, 
cieplną i gaz. 
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♦ Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. 97r., nr 54, poz. 348): 

art. 18: 

• Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w te 
nośniki energii na obszarze gminy. 

• Gmina realizuje zadania dotyczące planowania i organizacji zaopatrzenia 
w energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy zgodnie z założe-
niami polityki energetycznej państwa oraz ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

art. 19: 

• Zarząd Gminy opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, który powinien określać: 

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i 
paliwa gazowe przez odbiorców i użytkowników, 

3) możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów 
energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła, energii 
elektrycznej i paliwa gazowe oraz zagospodarowania ciepła odpadowego 
z instalacji przemysłowych, 

4) zakres współpracy z innymi gminami. 

• Projekt założeń podlega uzgodnieniu z właściwym Wojewodą w zakresie 
zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa. 

1) Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w ener-
gię i paliwa na obszarze województwa. 

2) Wojewoda bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z poli-
tyką energetyczną państwa oraz z obowiązującymi przepisami. 

• Rada Gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

art.20: 

• Zarząd Gminy opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, który powinien zawierać propozycje w zakre-
sie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło 
wraz z uzasadnieniem ekonomicznym. 

• Rada Gminy uchwala plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe. 

Opracowanie to stanowić będzie niezbędny materiał do opracowania planu jako 
obowiązkowego zadania samorządów i pozwoli ocenić możliwości utworzenia własne-
go przedsiębiorstwa ciepłowniczego na terenie miast i wsi dla realizacji racjonalizacji 
gospodarki cieplnej i poprawy stanu ochrony środowiska. 
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Z ustawy Prawo Energetyczne wynikają dwa podstawowe obowiązki gmin w za-
kresie zabezpieczania ich zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: 

a) opracowanie „Projektu założeń do planu energetycznego zaopatrzenia gminy”; 

b) opracowanie „Projektu planu energetycznego zaopatrzenia gminy”. 

♦ Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 91r., nr 114, poz. 492): 

art. 3: 

Ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego obywatela, organów administracji 
publicznej, a także jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych 
prowadzących działalność wpływającą na przyrodę. 

3. Przykładowe działania wynikające z uwarunkowań społeczno-politycznych 

3.1. Zadania samorządów terytorialnych w zakresie zapewnienia mieszkańcom 
odpowiednich warunków ekologicznych 

 Przedsięwzięcie racjonalizujące gospodarkę energetyczną gminy są równocześnie 
działaniami proekologicznymi. Mniejsze zużycie nośników energetycznych prowadzi 
do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do otoczenia. W związku z tym działa-
nie gmin polegające na uporządkowaniu i modernizacji gospodarki energetycznej mo-
gą liczyć na finansowe wsparcie z funduszy proekologicznych. 

 Obok zadań wynikających z przepisów obowiązujących w Polsce, Zarządy gmin 
mają wobec swoich mieszkańców moralny obowiązek inicjowania i realizacji dalszych 
przedsięwzięć poprawiających „jakość życia”. Działania samorządów terytorialnych w 
tym zakresie mają najczęściej na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji.  

 Poprawę można w tym zakresie uzyskać przez stosowanie odpowiednich bodźców 
ekonomicznych w celu zachęcenia mieszkańców do stosowania akumulacyjnego 
ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania gazowego budynków mieszkalnych. Prefe-
rowane sposoby ogrzewania pozwalają na wyeliminowanie spalania substytucyjnych 
ilości paliw stałych. 

 Interesującą i dyskutowaną propozycją w tym zakresie jest dotowanie paliwa bez-
dymnego wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczeń. W tablicy 1 porównano 
energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne efekty związane ze stosowaniem paliwa 
bezdymnego oraz energetycznego węgla kamiennego. 

Tab.1. Porównanie wskaźników energetycznych i ekonomicznych węgla kamiennego 
i paliwa bezdymnego [3]. 

Oznaczenie Jednostka Węgiel Paliwo bezdymne 
Skład 
Woda 
Popiół 
Części lotne 
Siarka 

 
% 
% 
% 
% 

 
3-18 
3-15 
29-33 
0.27-1.3 

 
0.6-47 
10-12 
6-10 
0.5-0.6 

Wartość opałowa MJ/kg 24-26 27-28 
Emisja 
CmHn 
CO 

 
mg/MJ 
mg/MJ 

 
700-3 000 
2 000-5 500 

 
135-300 
2 000-4 000 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 44 

SO2 
NOx 
sub. Smoliste 
benzo(a)piren 

mg/MJ 
mg/MJ 
mg/MJ 
mg/MJ 

350-750 
110-180 
480-700 
400-600 

125-185 
20-70 
50-200 
20-80 

Cena zł/t 140 250-270 

3.2. Działania organizacyjne racjonalizujące gospodarkę energetyczną 

 W niektórych krajach Unii Europejskiej (np. w Niemczech) bardzo dobre efekty 
ekonomiczne udało się uzyskać dzięki zatrudnieniu w urzędach samorządów teryto-
rialnych specjalistów - adytorów energetycznych. 

 Komunalny audytor energetyczny powinien być etatowym urzędnikiem opłacanym 
z funduszy publicznych. 

Do zadań adytora powinno należeć: 

♦ permanentne kontrolowanie stanu technicznego komunalnych urządzeń energe-
tycznych: 

• oświetlenia miejskiego, 

• rurociągów przesyłowych nośników energetycznych, 

• komunalnych źródeł energii, 

• urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

• termoizolacji budynków, itp.; 

♦ nadzorowanie systemów monitorowania emisji substancji szkodliwych; 

♦ określenie stopnia nowoczesności stosowanych urządzeń energetycznych, 

♦ występowanie do zarządów odpowiednich samorządów terytorialnych z wnioskami 
dotyczącymi modernizacji gospodarki energetycznej na podległym terenie; 

♦ opracowanie warunków technicznych przetargów publicznych związanych 
z przedsięwzięciami energetycznymi oraz bezpośrednie uczestniczenie w pracach 
komisji przetargowych; 

♦ ocenienie zasadności wniosków i postulatów mieszkańców związanych z gospo-
darką energetyczną. 

Spełnienie powyższych zadań wymaga odpowiedniego przygotowania fachowego 
komunalnych audytorów energetycznych. Między innymi w tym celu utworzono na 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach nową 
specjalizację „energetykę komunalną”, realizowaną w ramach studiów inżynierskich 
na kierunku „inżynieria środowiska”. Studia zostały zlokalizowane w Oddziale Poli-
techniki Śląskiej w Rybniku.  

Program studiów [4] obejmuje nie tylko przedmioty ogólne, ogólnotechniczne 
i specjalizacyjne ale również zagadnienia prawne i ekonomiczne. Przewiduje się co-
roczne wykształcenie około 60 specjalistów z zakresu energetyki komunalnej. 
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4. Energetyka komunalna – nowa specjalność na Wydziale Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

4.1. Ogólna charakterystyka studiów 

 Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, na Wydziale Inżynierii Środowiska 
i Energetyki w październiku 1999 r., powołano nową specjalność – energetykę komu-
nalną, realizowaną w ramach kierunku studiów - inżynieria środowiska. 

Przewiduje się że studia będą miały charakter dwustopniowy: inżynierski obejmu-
jący 7 semestrów lub magisterski obejmujący 10 semestrów. 

Zgodnie z decyzją Rady Wydziału przez pierwsze 4 semestry niezależnie od rodzaju 
studiów oraz przewidywanej ich specjalności realizowany będzie zunifikowany pro-
gram wspólny dla wszystkich studiów Wydziału. 

Będzie on obejmował przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę, chemię, in-
formatykę) oraz ogólnotechniczne (podstawy techniki, materiały konstrukcyjne, rysu-
nek techniczny, geometrię wykreślną, geodezję, mechanikę techniczną, mechanikę 
płynów, wytrzymałość materiałów, technikę wytwarzania, elementy maszyn, budow-
nictwo, elektrotechnikę z elektroniką, biologię środowiskową, podstawy techniki 
cieplnej, podstawy automatyki). 

Na semestrach od 5 do 7 niezależnie od rodzaju studiów przewiduje się prowa-
dzenie procesu dydaktycznego dla poszczególnych specjalizacji. W przypadku energe-
tyki komunalnej będą one poświęcone przedmiotom kierunkowym (technologii wody i 
ścieków, instalacjom, ogrzewnictwu, wentylacji i klimatyzacji, gospodarce wodno-
ściekowej, podstawom ekologii), przedmiotom specjalistycznym (energetyce komu-
nalnej, elektroenergetyce, telekomunikacji, gospodarce odpadami komunalnymi orga-
nizacji robót) oraz przedmiotom oraz przedmiotom ob.. Ponadto na 7 semestrze stu-
denci wykonują pracę końcową i kończą naukę na studiach inżynierskich lub wykonu-
ją pracę kontrolną i kontynuują naukę na studiach magisterskich.  

 Na studiach magisterskich prowadzone będą rozszerzone wykłady z zakresu: ma-
tematyki, fizyki, chemii ogrzewnictwa i wentylacji, biotechnologii. Ponadto przewidu-
je się zajęcia z badań operacyjnych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, 
pomiarów i monitoringu środowiskowego, niekonwencjonalnych źródeł energii, ener-
getycznego wykorzystania odpadów i biomasy.  

Równocześnie na 10 semestrze studiów magisterskich wykonywana będzie praca 
dyplomowa.  

Począwszy od semestru 3 do końca studiów prowadzone będą wykłady z ekono-
mii, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, rachunku ekonomicznego, prawa, 
socjologii oraz języków obcych. Przewiduje się , że łączny czas zajęć na studiach in-
żynierskich wyniesie ok. 2500 godz., na magisterskich natomiast 3500 godz.. 

Zgodnie z wymaganiami stawianymi studiom na kierunku „inżynieria środowiska” 
co najmniej 40% godzin dydaktycznych powinno być poświęcone zajęciom praktycz-
nym: ćwiczeniom tablicowym, projektowaniu i laboratorium. 

4.2. Charakterystyka absolwenta 
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 Przewiduje się, że absolwenci studiów inżynierskich będą przygotowani do nastę-
pującej działalności: 

♦ doradztwa technicznego z zakresu energetyki i ochrony środowiska na szczeblu 
lokalnych środków zarządzania (urzędów gminnych) 

♦ monitorowania i atestowania obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi 
urządzeń i instalacji w zakresie ciepłownictwa, chłodnictwa, klimatyzacji i ochro-
ny środowiska, 

♦ nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i in-
stalacji komunalnych, 

♦ eksploatacji energetycznych urządzeń i instalacji komunalno-bytowych, 

♦ nadzorowania wykonania i eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z oczysz-
czaniem wody i ścieków, 

♦ nadzorowanie wykonanie i kierowanie eksploatacją urządzeń związanych ze skła-
dowaniem i zagospodarowaniem odpadów. 

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie jako: 

♦ audytorzy gminni i powiatowi z zakresu gospodarki komunalnej, 

♦ kierownicy lub mistrzowie nadzorujących wykonawstwo i eksploatację komunal-
nych urządzeń i instalacji z zakresu:  

• ciepłownictwa, 

• klimatyzacji, 

• wodociągów i kanalizacji, 

• wentylacji, 

• oczyszczania wody i ścieków, 

• składowania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

• projektanci prostszych obiektów z zakresu energetyki komunalnej 

Zakłada się , że studia będą miały charakter sprzyjający w ukształtowaniu tzw. 
„inżyniera europejskiego” pierwszego szczebla. 

Absolwenci studiów magisterskich będą przygotowani do rozwiązywania zadań 
z zakresu: 

♦ projektowania urządzeń i instalacji energetyki i inżynierii środowiska, 

♦ matematycznego modelowania procesów i obiektów przy wykorzystaniu nowocze-
snej techniki obliczeń komputerowych, 

♦ prawnych i ekonomicznych problemów energetyki komunalnej ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony środowiska. 

Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci będą mogli być zatrudnieni: 

♦ w biurach projektowych i konsultingowych 

♦ administracji samorządowej wszelkiego szczebla, 
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♦ w instytucjach naukowych 
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PLANOWANIE ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ. MIEJSCE I ROLA POWIA-
TU W PLANOWANIU EKOENERGETYCZNYM 
Autor: Elżbieta Maszczyńska – Cielecka – ENERGO-ECO-SYSTEM 

1. Wprowadzenie 

Głęboka transformacja ustrojowa i gospodarcza Polski zaowocowała szeregiem 
zmian w różnych dziedzinach życia gospodarczego kraju. 

 Strategia rozwoju polskiej energetyki w pierwszych latach transformacji ujęta zo-
stała w dokumencie „Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku”, przyję-
tym przez Radę Ministrów RP w październiku 1995 r. Przy opracowaniu tego doku-
mentu wykorzystano ścieżki rozwoju makroekonomicznego, dotyczące również sekto-
ra energetycznego, które opierały się na danych i wynikach prognostycznych z lat 
1993 i 1994. 

 Bardzo ważnym krokiem na drodze rozwoju polskiej polityki energetycznej była 
ustawa „Prawo energetyczne” (UPE). Ustawa ta z dnia 10 kwietnia 1997 r., mimo 
krótkiego okresu obowiązywania, była wielokrotnie nowelizowana. Najobszerniejszej 
nowelizacji dokonano ustawą z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy „Prawo ener-
getyczne”, która weszła w życie z dniem 14 czerwca 2000 r. UPE określa min. zasa-
dy i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, działalność przedsiębiorstw 
energetycznych, a także organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią 
(Ar. 1., ust. 1.). 

Kompetencje w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe przypisane są zgodnie z ustawą przede wszystkim gminom, w 
zakresie koordynacji planowania na obszarze województwa samorządowi wojewódz-
twa, zaś w zakresie badania zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa 
wojewodzie. 

 Ustawa „Prawo energetyczne” w art. 13, 14 i 15 zobowiązuje Ministra Gospodar-
ki do przygotowania w porozumieniu z właściwymi ministrami, założeń polityki ener-
getycznej państwa, przedstawiających długoterminową, na okres nie krótszy niż 15 
lat, prognozę rozwoju gospodarki paliwami i energią oraz długofalowy program dzia-
łania państwa w celu realizacji wniosków wynikających z prognozy.  

 W wyniku postanowień (art. 13, 14 i 15) UPE powstał nowy dokument „Założenia 
polityki energetycznej Polski do roku 2020” przyjęty przez Radę Ministrów 22 lutego 
2000 roku. 

Kluczowe cele społeczno – gospodarcze polityki energetycznej państwa (art. 1 ust. 2 
UPE) to: 

- tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, 

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 

- oszczędne i racjonalne użytkowanie paliw i energii, 

- rozwój konkurencji, 

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli, 

- ochrona środowiska przyrodniczego, 
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- wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, 

- minimalizacja kosztów oraz ochrona interesów odbiorców. 

2. Decentralizacja organizacyjno – techniczna systemów energetycznych jednym 
ze strategicznych kierunków działań państwa. 

Głównym celem strategii decentralizacji państwa w sektorze energetycznym jest 
udzielenie wsparcia organom samorządowym w sprawniejszym wykorzystaniu warun-
ków lokalnych do stymulowania rozwoju na obszarze gminy czy regionu. 

Stwarza to możliwość do urzeczywistnienia idei zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego kraju; jednakże strategia decentralizacji organizacyjno – technicznej powinna 
pociągnąć za sobą konieczność zmiany dotychczasowej filozofii rozwoju krajowych 
systemów elektroenergetycznego i gazowniczego. 

 Głównie (zgodnie z „Założeniami polityki energetycznej Polski do 2020 roku”) 
należy dążyć do: 

- rozwoju rozproszonych źródeł małej mocy, produkujących energię elektryczną 
i ciepło w skojarzeniu, 

- przyspieszenia wykorzystania lokalnych zasobów energii głównie odnawialnej 
(przede wszystkim biomasy, energii geotermalnej), czy odpadowej, jak rów-
nież gazu z małych złóż pozasystemowych, 

- rozwoju lokalnych rynków energetycznych (tworzenie przedsiębiorstw multie-
nergetycznych, różnego rodzaju przedsiębiorstw doradczych, wykonawczych 
i instytucji finansowych). 

Sieciowe przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane są do pilnego opracowania 
takich planów rozwojowych, w których priorytet będą miały działania inwestycyjne 
uwzględniające przede wszystkim potrzeby i warunki życia społeczności lokalnej. 

2.1. Tworzenie rynku energii 

Ustawa „Prawo energetyczne” powierza planowanie i organizację zaopatrzenia  
w energię i paliwa gazowe organom samorządu gminnego, które na obszarze swojego 
działania winny stać się aktywnym realizatorem polityki energetycznej państwa. Nale-
ży zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 3 pkt. 4) UPE określenie „gmina” rozumiane jest 
szerzej tj. jako gminy oraz związki międzygminne w zakresie uregulowanym ustawą 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, z późniejszymi zmianami. 

Do zadań własnych gminy (Art. 18., ust. 1. UPE) w zakresie zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy: 

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe na obszarze gminy, 

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie 
gminy, 

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gmi-
ny, dla których gmina jest zarządcą. 
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Sposób realizacji tychże zadań określa art. 18 UPE, ustęp 2, a mianowicie: 

gmina realizuje je zgodnie z: 

- założeniami polityki energetycznej państwa [11],  

- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,  

- albo ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy” 

Wykonanie przydzielonego gminie zadania ujętego w art. 18., ust. 1., pkt. 1.) tj. pla-
nowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy, jego zakres i procedury tworzenia dokumentów prawnych związa-
nych z zaopatrzeniem w wyżej wymienione nośniki energii zostały szczegółowo okre-
ślone w art. 19 i 20 UPE. 

Są to dokumenty prawne procesu planowania na obszarze gminy uchwalone przez 
radę gminy a mianowicie: 

- założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
(art. 19. UPE) 

oraz 

- plan zaopatrzenia w w/w nośniki energii (art. 20. UPE); tu zarząd gminy zo-
bligowany jest do opracowania projektu w/w planu, gdy plany przedsiębiorstw 
energetycznych nie zapewniają realizacji założeń tegoż planu; istotnym jest by 
projekt planu wykonywany na podstawie uchwalonych przez radę gminy zało-
żeń był z nimi zgodny. 

„Założenia do planu” są podstawowym elementem planowania energetycznego gminy; 
jak zaznaczono powyżej istnieje możliwość rezygnacji z opracowywania „Planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” względnie opracowywania 
tylko jego części. 

Stwierdzenie to oparto na tezie, że modernizacja i rozwój systemów energetycznych 
może bazować na planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych (art. 16 
UPE). Jednakże praktyka wykazuje, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła najczęściej 
planów tych bądź jeszcze nie mają wcale, bądź są one nieaktualne. 

 Zgodnie z ustawa z dnia 26 maja 2000 roku o zmianie ustawy – Prawo energe-
tyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555 z dnia 14 czerwca 2000 roku), która wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia, ulega zmianie brzmienie art. 16; m.innymi ustęp 2; art. 16 obli-
guje przedsiębiorstwo energetyczne do: 

- sporządzania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego  
i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło 
na okresy nie krótsze niż trzy lata. 

Należy podkreślić, że obowiązek sporządzania tych planów dotyczy nie tylko przed-
siębiorstw zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych i energii elek-
trycznej ale także ciepła. 

Na uwagę zasługuje przepis (art. 16, ust. 4), który nakazuje sporządzanie w/w planów 
rozwoju tak, aby zapewniały one minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych 
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przez przedsiębiorstwo energetyczne, by w konsekwencji nie powodowały one w po-
szczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości 
dostaw. 

3. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we. 

Zgodnie z art. 19 UPE zarząd gminy (związku międzygminnego) zobligowany został 
do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe”. 

3.1. Procedura tworzenia „Założeń do planu zaopatrzenia w energię i paliwa 
gazowe” [2] 

Istotnymi elementami proceduralnymi powinny być: 

- podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowywania „Projektu założeń”, 
uchwała powinna określić jego zakres a zatem czy wykonywany on będzie dla 
kilku gmin (przy zawiązaniu np. związku międzygminnego), jednej gminy lub 
tylko jej części. Decyzja ta powinna należeć do zarządu związku, porozumie-
nia międzygminnego względnie zarządu gminy. 

- przystąpienie do opracowywania projektu założeń; 

Uwaga: 
przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane zostały przez UPE (art. 19, ust. 4) 
do nieodpłatnego udostępniania zarządowi gminy (związku lub porozumienia 
międzygminnego) planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na energię i paliwa gazowe, 

- opiniowanie „Projektu założeń” przez samorząd województwa w zakresie ko-
ordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie 
zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa, 

- wyłożenie „Projektu założeń” do publicznego wglądu na 21 dni, po uprzednim 
powiadomieniu o tym w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości; 

- składanie przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne za-
interesowane zaopatrzeniem w nośniki energii na obszarze gminy (związków 
gmin) wniosków, zastrzeżeń i uwag do „Projektu założeń”; powinny one być 
złożone w czasie 21 – dniowego terminu upublicznienia „Projektu założeń”. 
Tu intencją ustawodawcy jest nadanie tej części procedury ustalania „Projektu 
założeń” charakteru szerokiej konsultacji społecznej; 

- rozpatrzenie przez radę gminy wniosków, zastrzeżeń i uwag i uchwalenie 
przez nią „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe”.  

3.2. Co powinien zawierać „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe ?” 

„Projekt założeń” powinien uwzględniać: 
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- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe; 

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  
i paliw gazowych; 

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  
i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elek-
trycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysło-
wych; 

- zakres współpracy z innymi gminami. 

3.2.1. Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Ocena stanu aktualnego zapotrzebowania na energię i paliwa gazowe. 

Dla dokonania oceny stanu aktualnego zapotrzebowania na nośniki energii należy 
przede wszystkim: 

- ustalić dane wejściowe, a więc: 

- charakterystykę gminy, tzn. środowisko przyrodnicze, jej warunki klimatycz-
ne, uwarunkowania gospodarcze, demograficzne, powiązania komunikacyjne 
itp., 

- aktualną strukturę zapotrzebowania w nośniki energii; 

- zdefiniować infrastrukturę gminy wraz z systemami organizacyjnymi i stanem 
własnościowym; będzie to przede wszystkim: 

- aktualna charakterystyka zasilania gminy w ciepło uwzględniająca: 

o lokalizację i charakterystykę istniejących odbiorców ciepła, 

o centralne systemy ciepłownicze, 

o lokalne i indywidualne systemy zaopatrywania odbiorców w ciepło. 

Trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia gminy najistotniejszym elementem 
planowania energetycznego jest zaopatrzenie w ciepło, stanowiące największy 
udział w bilansie energetycznym. 

 Znaczna część systemów zaopatrywania odbiorców w ciepło jest własnością 
gminy, czy to bezpośrednio, czy też poprzez na ogół skomunalizowane przedsię-
biorstwa energetyki cieplnej. 

- aktualna charakterystyka systemu elektroenergetycznego gminy 
uwzględniająca: 

o identyfikację istniejących odbiorców energii elektrycznej, 

o charakterystykę miasta w zakresie zasilania elektroenergetycznego, wa-
runki budowy linii i stacji elektroenergetycznych wraz z oceną nieza-
wodności i jakości działania, 

o identyfikację i ocenę istniejących stacji elektroenergetycznych, powią-
zań międzystacyjnych oraz podsystemów elektroenergetycznych. 
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- aktualna charakterystyka systemu zaopatrzenia gminy w paliwa gazo-
we uwzględniająca: 

o identyfikację istniejacych odbiorców paliw gazowych, 

o charakterystykę sieci gazowniczych oraz stacji redukcyjno – pomiaro-
wych, 

o źródła zasilania i zaopatrzenia w paliwa gazowe; 

- sporządzić bilans aktualnego zapotrzebowania mocy i energii cieplnej, mocy 
i energii elektrycznej oraz mocy i energii w paliwie gazowym z podziałem 
gminy na rejony bilansowe; 

- określić zużycie paliw z wszystkich sektorów energetycznych; 

- obliczyć emisję zanieczyszczeń. 

Dla opracowania charakterystyk systemów energetycznych gminy niezbędne są plany 
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w zakresie zaspokojenia obecnego 
i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło; za-
wartość tychże planów ujmuje art. 16 ust. 3 UPE. 

Prognoza zmian zapotrzebowania na energię i paliwa gazowe. 

Dla określenia przewidywanych zmian przede wszystkim należy uzyskać: 

- dane dotyczące rozwoju demograficznego, terytorialnego gminy lub związku 
gmin, wzrostu budownictwa, modernizacji, rozwoju przemysłu itd. w okresie 
perspektywicznym; 

- plany przedsiębiorstw energetycznych (plany te przywołano także poprzednio 
przy omawianiu „Oceny stanu aktualnego zapotrzebowania na energię i paliwa 
gazowe”) zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła sporządzonych dla rozważanego obszaru, dotyczące 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło oraz propozycje tychże przed-
siębiorstw, niezbędne do opracowania projektu założeń; 

- informacje o planowanych obiektach ogrzewanych; 

- informacje o planowanych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych. 

Zgodnie z wymogami UPE prognozując zmiany zapotrzebowania na energię  
i paliwa gazowe należy przyjmować horyzont czasowy nie krótszy niż 15 lat. 

 Opracowanie prognozy określającej potrzeby energetyczne gminy (związku gmin) 
w odległym horyzoncie czasowym wymaga dokładnego określenia rynku odbiorców 
energii oraz uwzględnienia szeregu uwarunkowań zewnętrznych. 

Wśród czynników zewnętrznych wymienić należy przede wszystkim: 

- ogólny stan gospodarki krajowej, 

- koniunkturę w przemyśle, 

- strukturę cen paliw i nośników energii, 
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- czynniki ekologiczne. 

Z punktu widzenia gminy (związku gmin) najważniejszą częścią planowania energe-
tycznego jest zaopatrzenie w ciepło, które stanowi największy udział w bilansie ener-
getycznym. 

Z reguły prognozując zmienność zapotrzebowania na ciepło w odległym horyzoncie 
czasowym przyjmuje się, kierując się prawdopodobnym rozwojem ekonomicznym 
gminy i standardem życiowym jej mieszkańców, następujące warianty: 

- wariant stagnacyjny, 

- wariant zrównoważony, 

- wariant optymistyczny. 

Aby sporządzić wariantowe bilanse prognozowanego zapotrzebowania mocy i energii 
uprzednio przeprowadza się: 

- identyfikację przyszłych odbiorców nośników energii, 

- weryfikację podziału gminy na rejony bilansowe, 

- weryfikację systemów zasilania gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. 

Wykonane bilanse docelowego zapotrzebowania na nośniki energii pozwalają na 
stwierdzenie, że mimo rozwoju ekonomicznego gminy i podwyższenia standardu ży-
ciowego jej mieszkańców zapotrzebowanie na moc i energię nie wzrasta, lub wzrasta 
nieznacznie. 

Najważniejsze działania wpływające na obniżenie zużycia mocy i energii omówiono 
w dalszej części referatu. 

3.2.2. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 
i paliw gazowych. [3] 

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 
przy ekologicznym jej przetwarzaniu jak i na energooszczędne a zarazem ekologiczne 
wykorzystanie poszczególnych nośników energii. 

Od dłuższego czasu obserwuje się zmianę struktury zużycia pierwotnych nośników 
energii, polegającą na ograniczeniu zużycia węgla i jednocześnie wzroście udziału 
paliw węglowodorowych. W Polsce wraz z transformacją gospodarki spadło zapotrze-
bowanie na węgiel kamienny przy równoczesnym szybkim wzroście zużycia gazu roz-
prowadzanego w systemie gazowniczym; zmienia się jednakże w sposób istotny cha-
rakter jego użytkowania. 

Jednocześnie wzrasta świadomość potrzeby zachowania nieodnawialnych zasobów 
przyrody, jakimi są m.innymi organiczne paliwa kopalne, dla następnych pokoleń. 

Dla przykładu podano w tabeli nr 1 Strukturę pozyskania energii pierwotnej w Polsce 
w latach 1990 – 1998 [11]. 

Tabela 1. Struktura pozyskania energii pierwotnej w Polsce w latach 1990 – 1998 
 1990 1992 1994 1996 1998 
Węgiel kamienny 82,39 80,77 78,69 78,97 75,87 
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Węgiel brunatny 13,73 14,53 13,66 12,83 14,53 
Ropa naftowa 0,16 0,22 0,29 0,31 0,41 
Gaz ziemny 2,42 2,90 3,20 3,05 3,66 
Energia wodna 0,11 0,14 0,15 0,16 0,22 
Biomasa, wiatr, energia geotermalna itp. 1,18 1,45 4,00 4,68 5,31 
Źródło danych: Bank Danych Gospodarki Paliwowo – Energetycznej ARE S.A. 

Z tabeli tej jasno wynika, że udział węgla wyraźnie spada, natomiast rośnie udział 
ropy naftowej i gazu ziemnego; nastąpił również wzrost wykorzystania energii odna-
wialnej. Podobnie kształtuje się struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce w latach 
1990 – 1998, którą zamieszczono w tabeli nr 2. 

Tabela 2. Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce w latach 1990 - 1998  
 1990 1992 1994 1996 1998 
Węgiel kamienny 62,25 62,27 58,33 57,80 50,64 
Węgiel brunatny 13,59 14,03 13,65 12,19 13,99 
Ropa naftowa 13,98 14,30 15,48 16,85 20,20 
Gaz ziemny 9,00 8,10 8,58 8,72 10,19 
Biomasa, wiatr, energia geotermalna itp. 1,18 1,30 3,96 4,44 4,98 

Źródło danych: Bank Danych Gospodarki Paliwowo – Energetycznej ARE S.A. 

Źródła ciepła i energii elektrycznej w świetle strategii zintegrowanego zarządzania 
energią i środowiskiem. 

Zgodnie ze strategią zintegrowanego zarządzania energią (założenia) i środowiskiem 
[11] obecnie coraz częściej podejmuje się działania nakierowane na skuteczną elimina-
cję źródeł zanieczyszczeń a nie skutków. 

Aktualnie wytwarzanie nośników energii ukierunkowane jest na: 

- wprowadzanie układów gazowo – parowych opartych bądź na wykorzystaniu 
gazu ziemnego, względnie na zgazowaniu węgla, zintegrowanym z układem 
elektrowni (elektrociepłowni); układy gazowo – parowe charakteryzują się 
znacznie wyższą sprawnością wytwarzania energii z równoczesną redukcją 
emisji szkodliwych produktów spalania; zatem występują tu dwa pozytywne 
efekty ekologiczne: 

- zmniejszenie zużycia paliwa 

oraz 

- zmniejszenie jednostkowej emisji szkodliwych substancji, 

- coraz intensywniejsze wprowadzanie gazu ziemnego do energetyki komunalnej 
i przemysłowej (także gazu z odmetanowania kopalń), co zapewnia (oprócz 
wysokiej sprawności) znaczne korzyści ekologiczne poprzez: 

o eliminację emisji tlenków siarki i pyłów, 

o redukcję emisji tlenków azotu, 

o ograniczenie emisji CO2 (gazu w dużym stopniu odpowiedzialnego za 
efekt cieplarniany). 
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Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na efekt skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej; dotyczy to zarówno źródeł dużych jak i małych mocy, gdzie instaluje się 
bądź to turbiny gazowe, bądź układy z silnikami spalinowymi zasilanymi gazem. 

Skojarzone źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wyposaża się w zasobniki 
ciepła, umożliwiające maksymalizację produkcji energii elektrycznej w okresach jej 
wysokich cen, przy czym w tych okresach odbiorcy ciepła zasilani są z rozładowywa-
nych zasobników; podobny proces można realizować przy dynamicznym wykorzysta-
niu sieci ciepłowniczych. 

Sieci ciepłownicze i węzły cieplne 

Sieci przesyłowe wraz z węzłami cieplnymi będące jednym z trzech elementów syste-
mów ciepłowniczych podlegają obecnie również (jak cały system) gruntownej moder-
nizacji. 

Ich modernizacja głównie ma na celu: 

- wydłużenie żywotności sieci i zminimalizowanie ubytków wody sieciowej, 

- zapewnienie lepszego rozdziału obciążeń i obniżenie temperatury wody siecio-
wej, 

- poprawę gospodarki mocą i zmniejszenie strat ciepła, 

- pomiar ilości ciepła. 

 

Wydłużenie żywotności sieci osiągnąć można poprzez: 

- poprawę jakości wody sieciowej, 

- montaż w węzłach cieplnych odmulaczy najnowszej generacji z elementami 
magnetycznymi. 

 

Zminimalizowanie ubytków wody sieciowej osiągnąć można poprzez wymianę: 

- skorodowanej sieci „tradycyjnej” na sieć z rur preizolowanych, 

- nieszczelnych kompensatorów sieciowych na kompensatory nowej generacji 
(mieszkowe), 

-  nieszczelnej armatury na sieci i w węzłach cieplnych. 

 

Zapewnienie lepszego rozdziału obciążeń i obniżenie temperatur wody sieciowej moż-
liwe będzie przy: 

- współpracy źródeł na wspólną sieć; współpraca ta możliwa będzie jednak do-
piero po przygotowaniu źródeł, sieci i przepompowni do bezpiecznej zmiany 
obciążeń hydraulicznych w zależności od temperatury zewnętrznej. 

- wprowadzaniu stopniowej automatyzacji i modernizacji węzłów cieplnych; 
węzły cieplne wyposażone powinny być w skuteczne odmulacze, wysoko-
sprawne wymienniki, armaturę kulowa, hermetyczne pompy cyrkulacyjne, au-
tomatykę hydrauliczną (regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu 
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i regulatory ciepłej wody), UAR pogodowej centralnego ogrzewania 
i ewentualnie ciepła technologicznego oraz liczniki ciepła. 

 

Poprawę gospodarki mocą i zmniejszenie strat ciepła uzyskać można poprzez: 

- obniżenie maksymalnych temperatur sieci ze 150/70°C do poziomu 100/50°C 
lub 90/40°C w systemach np. geotermalnych, 

- zmniejszenie strat przesyłu przy zastosowaniu do budowy nowych sieci roz-
dzielczych i wymiany starych na rury preizolowane, 

- zastosowanie telemetrii do zbierania informacji o parametrach pracy sieci 
i zdalnego jej sterowania z wybranych punktów sieci (pozwoli to na trafne po-
dejmowanie decyzji), 

- budowę dyspozytorni (w przypadku jej braku) z komputerowym podglądem 
parametrów ruchowych. 

 

Pomiar ilości ciepła prowadzony powinien być: 

- w źródłach sprzedających ciepło (liczniki ciepła oraz przepływomierze na ma-
gistralach wyprowadzających ciepło ze źródeł a także na magistralach przy 
przepompowniach sieciowych), 

- w węzłach cieplnych u odbiorców (liczniki ciepła wraz z automatyką węzłów). 

Odbiorcy ciepła 

Racjonalne ogrzewanie w budownictwie energooszczędnym 

Kraje wysoko uprzemysłowione wprowadziły już traktowane priorytetowo progra-
my racjonalnego wykorzystania energii i energooszczędnego budownictwa. Zaowo-
cowało to budownictwem „przyjaznym człowiekowi” i zarazem doprowadziło do 
znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 

Zużycie energii w typowym energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym 
i użyteczności publicznej uległo znacznej redukcji. W krajach tych całkowite zapo-
trzebowanie na energię do celów grzewczych wynosi średniorocznie ~100 kWh/m2 
powierzchni użytkowej (np. tradycyjna technologia skandynawska). W budownictwie 
tzw. „niskoenergetycznym” gdzie stosuje się najnowsze osiągnięcia i zalecenia bu-
downictwa energooszczędnego, zapotrzebowanie na energię do centralnego ogrzewa-
nia jest często nawet mniejsze niż połowa wymienionej wartości (w krajach skandy-
nawskich ~20 kWh/m2 i stanowi niecałe 30% całkowitych obciążeń). W tradycyjnym 
budownictwie energooszczędnym (kraje Europy Zachodniej) zapotrzebowanie energii 
na cele ogrzewcze stanowi z reguły ok. 50% całkowitych obciążeń energetycznych 
(do niedawna obciążenie to wahało się w granicach 60-70% obciążeń całkowitych). 
Pozostałe 50% obciążenia jest to zapotrzebowanie na energię ogrzewania wody użyt-
kowej, do oświetlenia i do urządzeń gospodarstwa domowego. Tak znaczne zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych jest wynikiem stosowania 
najnowszych energooszczędnych technologii. Należy przy tym zwrócić uwagę na 
wzrastający wpływ wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Wszystkie te 
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wymogi dotyczące budownictwa energooszczędnego związane są jednakże z dużymi 
nakładami inwestycyjnymi. 

W Polsce do niedawna brak było jakichkolwiek działań i programów związanych 
z oszczędnością energii. Stąd też występuje jeszcze wysoka energochłonność gospo-
darki, w tym duże zużycie energii w budownictwie, szczególnie w sektorze komunal-
no – bytowym. 

Sektor komunalno – bytowy obejmujący budynki mieszkalne oraz budynki uży-
teczności publicznej, w 40% obciąża całkowitą ilość zużywanej energii pierwotnej. 
Wykonane szacunki wskazują, że do zaspokojenia potrzeb do celów grzewczych (c.o.) 
i sanitarnych (c.w.u.) zużywane jest obecnie co najmniej 60–70% całego zużycia 
energii w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej; zaznaczyć 
jednak należy, że to zużycie energii jest uzależnione nie tylko od zachowania odbior-
ców, ale również od przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 

Zużycie energii na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest 
w Polsce (w przybliżeniu) dwukrotnie wyższe niż w rozwiniętych krajach Europy. 
Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) nasz kraj zajmuje pod tym 
względem jedno z czołowych miejsc w Europie. 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło Es (określający standard cieplny 
budynku) czyli rocznego zużycia energii do celów grzewczych na 1m2 powierzchni 
ogrzewanej części budynku jest wysoki; wskaźnik ten uwzględnia także sprawność 
systemu grzewczego w uśrednionym sezonie grzewczym i ewentualnie wbudowanego 
źródła ciepła. W budynkach starszych wynosi on średnio ok. 250 kWh/m2 przy czym 
w skrajnych przypadkach dochodzi do 470 kWh/m2 (dla budynków wykonanych 
w latach 80–tych w okresie dominacji budownictwa wielkopłytowego). 

Przeprowadzona przez Krajową Agencję Poszanowania Energii analiza [12] stan-
dardu energetycznego budynków w Polsce w oparciu o wskaźnik Es wykazała jak duże 
możliwości zaoszczędzenia energii może dać przeprowadzenie termomodernizacji bu-
dynków (tabela nr 3.) 

Tabela 3. Rozkład standardu energetycznego budynków mieszkalnych w Polsce. 
Standard energetyczny Es [kWh/m2] Udział [%] 
150-200 4 
200-250 20 
250-300 24 
300-350 24 
350-400 20 

Pow. 400 8 

Dane w tabeli 3 przygotowano na podstawie analizy audytów energetycznych budyn-
ków przeprowadzonych w latach 1995 – 1998. 

Przyjmuje się, że w warunkach polskich budynek po kompleksowej termomoderniza-
cji powinien osiągnąć standard cieplny wyrażony wskaźnikiem Es na poziomie ok. 140 
kWh/m2. Oczywiste jest jednak, że decyzja o podjęciu termomodernizacji budynku 
poprzedzona być musi audytem energetycznym uwzględniającym m.innymi: 

- lokalne ceny ciepła, 
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- stan techniczny budynku itp. 

W celu wspomagania w Polsce inwestycji energooszczędnych zatwierdzono Ustawę 
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 
r., Dz. U. nr 162, poz. 1121) obowiązującą od 1 stycznia 1999 r. 

Zgodnie z Ustawą (art. 1.1.) wspierane będą przedsięwzięcia termomodernizacyjne 
mające na celu: 

- zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych i bu-
dynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego 
zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytko-
wej, 

- zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilają-
cych je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli zostały podjęte działania mające na 
celu zmniejszenie zużycia energii dostarczonej do budynków, o których mowa 
w literze a), 

- całkowitą lub częściowa zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła 
niekonwencjonalne (tj. źródła, które nie wykorzystują w procesie przetwarza-
nia energii spalania organicznych paliw kopalnych), w tym odnawialne. 

Ustawa w art. 2 w sposób przejrzysty określa co należy rozumieć pod pojęciem 
„przedsięwzięcia termomodernizacyjne”, jak i zasady przyznawania tzw. premii ter-
momodernizacyjnej (art. 2.6. oraz art. 4 i art. 5.1.). 

Akty wykonawcze do „Ustawy...” przewidują min. minimalny zakres inwestycji ter-
momodernizacyjnej, tak aby po termomodernizacji budynek zużywał nie więcej niż 
29-37,4 kWh/m3 na rok. 

Ograniczanie zużycia energii cieplnej w istniejących ogrzewanych budynkach wyzna-
czają trzy główne kierunki działań: 

- rozwój techniki regulacji ogrzewań, mający na celu coraz skuteczniejsze dosto-
sowywanie mocy cieplnej urządzeń grzejnych do jej aktualnego zapotrzebowa-
nia; 

- termomodernizacja budynków, której głównym zadaniem jest zmniejszenie za-
potrzebowania na moc cieplną i obniżenie zużycia energii; 

- tworzenie systemu rozliczeń użytkowników; ma ono na celu stymulować 
wprowadzenie uzasadnionej konsumpcji energii. 

Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego czy też użyteczności publicznej, będą-
ce jednym z głównych odbiorców ciepła, powinny z uwagi na energooszczędność cha-
rakteryzować się następującymi cechami: 

- usytuowanie ich w terenie i rozwiązanie przestrzenne maksymalnie sprzyjające 
ochronie cieplnej budynku, 

- wysokie parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, a także 
przegród wewnętrznych, dzielących pomieszczenia o różnych wartościach 
temperatury wnętrz – znacznie wyższe niż obecnie wymagane w normach, 
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- dobre rozwiązanie wentylacji wnętrz, co w bardziej zaawansowanych rozwią-
zaniach oznacza zastosowanie wentylacji mechanicznej, przy jednoczesnej 
maksymalnej szczelności przegród zewnętrznych, 

- instalacja grzewcza o bardzo wysokiej sprawności, zaopatrzona w urządzenia 
pomiarowe, regulacyjne i automatykę pogodową, 

- przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, zmniejszają-
cego zużycie energii dostarczonej do budynku, 

- wprowadzenie odzysku ciepła z układów wentylacji i klimatyzacji. 

Reasumując skuteczna realizacja polityki racjonalizacji energii i paliw wymaga szere-
gu instrumentów o charakterze: 

- regulacji bezpośrednich (normy prawne), 

- stymulacji rynkowych (ekonomiczno – fiskalnych), 

- wspomagającym (informacja, edukacja, badania i rozwój), 

Zgodnie z „Założeniami polityki energetycznej Polski do roku 2020”: 

1) Minister Gospodarki w porozumieniu z właściwymi ministrami w terminie do 
końca III kwartału 2000 roku: 

- dokona przeglądu przepisów prawa w celu wyeliminowania barier prawnych 
uniemożliwiających modernizację systemów energetycznych (ciepłownictwo, 
energia elektryczna, itp.) w jednostkach finansowanych z budżetu centralnego i 
budżetów jednostek samorządów terytorialnych, w szczególności przy zasto-
sowaniu metody finansowania inwestycji modernizacyjnych przez trzecią stro-
nę i eksploatacji w systemie Przedsiębiorstw Usług Energetycznych (ESCO), 

- spowoduje wydanie przepisów umożliwiających kontynuowanie działalności 
modernizacyjnej ze środków gromadzonych z tytułu zaoszczędzonej energii, 

- opracowuje instrumenty prawne, finansowe i organizacyjne, umożliwiające ra-
cjonalizację użytkowania energii w jednostkach finansowanych z budżetu cen-
tralnego i jednostkach samorządów terytorialnych, 

2) Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w oparciu o wnioski z monitoringu 
skutków funkcjonowania ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o wspieraniu przedsię-
wzięć termomodernizacyjnych, po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, podejmie działania umożliwiające uwzględnienie ich w ustawie budże-
towej na rok 2001 i wystąpi od Ministra Finansów o zwiększenie zakresu inwestycji 
objętych ustawą. 

3.2.3. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów pa-
liw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji prze-
mysłowych. 

Przedstawiony w tytule zapis UPE obliguje autorów „Projektu założeń” i „Projektu 
planu zaopatrzenia w energię” do rozpatrzenia możliwości i celowości wykorzystania 
paliw odnawialnych takich jak odpady drewnopochodne, słoma, biogaz czy lokalny 
gaz ziemny (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 roku Dz. U. 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 61 

Nr 13, poz. 119 – w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł 
niekonwencjonalnych oraz zakres tego obowiązku ze źródeł niekonwencjonalnych), 
reguluje ponadto zasady zbytu wytworzonej w ten sposób energii oraz określa sposób 
kształtowania ceny za tą energię. Obowiązek zakupu energii ze źródeł niekonwencjo-
nalnych po cenie ustalonej na poziomie najwyższych cen zakupu energii ze źródeł 
konwencjonalnych stanowi znaczącą preferencję dla rozwoju energetycznych źródeł 
niekonwencjonalnych. 

Nowelizacja „Prawa energetycznego” uwzględnia również wykorzystanie lokalnych 
odnawialnych źródeł energii. Koniecznym jest, aby bilansując potrzeby energetyczne 
gminy zawsze dążyć do maksymalnego wykorzystania lokalnych zasobów energii, 
biorąc pod uwagę pewność dostaw jak i niską podatność na koniunkturalną zmianę cen 
spowodowaną zmianami zewnętrznymi. 

Wykorzystanie paliw odnawialnych w lokalnych źródłach energii 

Znamienną cechą nowoczesnych systemów ciepłowniczych w świecie (gdzie decyduje 
ekonomia i ekologia) jest udział energii alternatywnych (energii paliw odnawialnych) 
tj. spalania śmieci, słomy, odpadów drewnopochodnych i biogazu. Tego rodzaju roz-
wiązania dominują zwłaszcza w Danii, Szwecji i Niemczech, tj. w krajach o warun-
kach klimatycznych zbliżonych do polskich. 

Wykorzystanie paliw odnawialnych w lokalnych źródłach energii ma bardzo ważne 
znaczenie zarówno dla danego regionu jak i całego kraju, bowiem: 

- zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 
szczególnie emisję CO2, którego emisję dla biomasy przypisuje się „zero”, 

- poprawia wykorzystanie odpadów w gospodarce drewnem (wióry drzewne) i w 
rolnictwie (słoma), zwiększając jednocześnie opłacalność produkcji i lokalne 
zatrudnienie, 

- ogranicza zużycie węgla, a zatem wpływa na zmniejszenie degradacji środowi-
ska naturalnego w wyniku jego wydobywania (zasolenie wód, szkody górnicze 
itp.), 

- ogranicza import paliw, 

- zmniejsza koszt przewozu paliw na duże odległości. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Znaczenie odnawialnych źródeł energii, jako źródeł ekologicznie czystych, wzrosło 
w sposób istotny z uwagi na duży udział konsumpcji energii pozyskiwanej poprzez 
spalanie paliw kopalnych. 

Produkty spalania tychże kopalin, przede wszystkim dwutlenek węgla, tlenki azotu 
i dwutlenek siarki w sposób istotny przyczyniają się do skażenia środowiska natural-
nego. 

W Ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne z dnia 26 maja 2000 roku (art. 
19, ust. 3) przewiduje się ogłoszenie Rozporządzenia, na mocy którego przedsiębior-
stwa energetyczne zajmujące się obrotem lub przesyłaniem i dystrybucją energii elek-
trycznej lub ciepła zobligowane zostaną do zakupu energii elektrycznej i ciepła rów-



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 62 

nież ze źródeł odnawialnych. Do tej pory przeszkodą wzrostu wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej jest brak kompleksowych uregulowań finansowych, preferujących 
wykorzystanie tychże źródeł energii.  

Koszty pozyskania energii ze źródeł odnawialnych były i są nadal wyższe od kosztów 
pozyskania energii ze źródeł tradycyjnych. W wielu przypadkach należy się liczyć 
z kosztami rezerwowania dostaw energii z systemów sieciowych. 

Rozważając odnawialne źródła energii wymienić należy przede wszystkim: 

- energię wód geotermalnych, 

- energię promieniowania słonecznego, 

- energię wiatru, 

- energię wodną. 

Zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych [9] 

W wielu cieplnych procesach przemysłowych występują odpadowe nośniki energii, 
które mogą być wykorzystane w sposób opłacalny. Wykorzystanie energii odpadowej 
prowadzi do oszczędności paliw podstawowych, przez co ulega zmniejszeniu koszt 
wytworzenia produktu głównego. Przedsięwzięcie takie wymaga często mniejszych 
nakładów niż pozyskiwanie nieodpadowych paliw podstawowych. Wykorzystanie 
energii odpadowej zmniejsza nakłady na transport i przetwarzanie paliw oraz wywołu-
je pozytywny efekt ekologiczny. 

Energia odpadowa to energia bezużytecznie odprowadzana do otoczenia, jednak dzięki 
stosunkowo wysokiej jakości (egzergii) nadająca się do dalszego wykorzystania 
w sposób ekonomicznie uzasadniony. 

Zagospodarowanie energii odpadowej z procesów przemysłowych może odbywać się 
wewnątrz zakładu produkcyjnego lub na jego zewnątrz. Wewnętrzna metoda wyko-
rzystania energii odpadowej podnosi efektywność procesu technologicznego. Ze-
wnętrzne wykorzystanie energii odpadowej polega na wytworzeniu nośnika energii dla 
odbiorców zewnętrznych. Podaż energii odpadowej zależy od charakteru procesu 
technologicznego w jakim ona powstaje, jest więc wymuszona i nie może być dosto-
sowana do zapotrzebowania. Występują okresowe nadmiary lub niedobory wytwarza-
nej energii. Dla przeciwdziałania tym efektom konieczne jest instalowanie zasobników 
energii lub źródeł szczytowych. Zewnętrzne wykorzystanie energii odpadowej jest 
przeważnie mniej efektywne i bardziej kapitałochłonne niż wewnętrzne. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dostęp do danych obrazujących aktualny stan go-
spodarki energetycznej zakładów przemysłowych, a w szczególności dotyczących ich 
zamierzeń na przyszłość jest utrudniony z uwagi na rynkowy charakter gospodarki 
(konkurencja, tajemnica zakładowa, wywiad gospodarczy). 

Uzyskanie ogólnych danych obwarowanych klauzulą poufności jest jednak również 
jednym z warunków prawidłowego prognozowania zapotrzebowania na ciepło w bliż-
szej i dalszej przyszłości. 

3.2.4. Zakres współpracy z innymi gminami 

Współpraca z innymi gminami powinna uwzględniać przeprowadzenie optymalnej 
kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło w otoczeniu rozpatrywanej 
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gminy (gmin względnie związków międzygminnych), gdzie system ciepłowniczy 
obejmuje swoim zasięgiem szereg gmin. Bowiem jedynie tak rozumiana optymalna 
modernizacja może przynieść wyraźne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a tym 
samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i obniżenie kosztów zaopatrzenia 
w ciepło [1]. 

Rozpatrując systemy elektroenergetyczny i gazowniczy, które z reguły mają charakter 
regionalny lub ponadregionalny, należałoby uwzględnić wzajemną wymianę informa-
cji dotyczących większego niż pojedyncza gmina obszaru (sąsiadujące gminy) w celu 
stworzenia pojętego w szerszym zakresie modelu współpracy. 

Dotychczasowa praktyka oparta o partykularne interesy poszczególnych gmin (przed 
uchwaleniem UPE) bardzo często powodowała indywidualne ich działania, mimo 
oczywistych korzyści wynikających z możliwości współpracy, co powodowało 
w efekcie zaprzepaszczenie oczekiwanych rezultatów. 

Współpraca gmin wymagać będzie skoordynowanych działań przez wszystkich 
uczestników procesu wytwarzania, przesyłu, rozdziału, przetwarzania i użytkowania 
energii cieplnej. Zadaniem samorządu województwa, zgodnie z UPE jest koordynacja 
współpracy z innymi gminami w zakresie planowania i zaopatrzenia w paliwa i ener-
gię. Zatem samorząd województwa powinien inspirować poszczególne gminy do po-
dejmowania wspólnych projektów energetycznych. 

4. Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Jak wspomniano wyżej, zgodnie z art. 20, ust. 1 UPE w przypadku gdy plany przed-
siębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji „Założeń do planu zaopatrze-
nia...” zarząd gminy zobligowany jest do opracowania „Projektu planu zaopatrzenia 
w energię i paliwa dla obszaru gminy bądź jej części, który musi być zgodny z „Zało-
żeniami...” uchwalonymi przez radę gminy. 

Jeżeli natomiast plany przedsiębiorstw energetycznych zapewniają realizację „Założeń 
do planu...” przyjętych przez radę gminy, można by teoretycznie zrezygnować 
z opracowania „Projektu planu...” pamiętać jednak należy, że gmina zobligowana jest 
do posiadania kompleksowego „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe”, który zawierać powinien pełny program modernizacji i inwestycji 
związany z rozważanym terenem. 

4.1. Procedura tworzenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe” [2] 

Istotnymi elementami procedury powinny być: 

- analiza porównawcza zarządu gminy stopnia pokrycia potrzeb gminy ujętych w 
„Założeniach do planu...” z planami i propozycjami przedsiębiorstw energe-
tycznych oraz podjęcie decyzji o przystąpieniu do opracowywania „Planu za-
opatrzenia...”, 

- opracowanie przez zarząd gminy „Projektu planu...”, 

- opiniowanie przez wojewodę „Projektu planu...” celem stwierdzenia zgodno-
ści z „Założeniami do planu...”, 
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- uchwalenie przez radę gminy „Planu zaopatrzenia...”, 

- negocjacje z podmiotami mogącymi przyjąć zlecenie wykonania i sfinansowa-
nia całości lub części prac objętych „Planem zaopatrzenia...”, 

- podjęcie uchwały przez radę gminy wskazującej tę część „Planu zaopatrze-
nia...”,z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne. 

4.2. Co powinien zawierać „Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczna i paliwa gazowe” ?. 

Projekt planu powinien zawierać: 

- propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnie-
niem ekonomicznym, 

- harmonogram realizacji zadań, 

- przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródła ich 
finansowania. 

Gmina (związek międzygminny) powinna sama przeprowadzić pełną, długookresową 
analizę ekonomiczną i ocenę wynikających z niej skutków, ponieważ pozwoli to na 
obiektywny wybór korzystnego dla odbiorców rozwiązania. 

W wyniku wprowadzenia racjonalnego planowania przez gminy zaopatrzenia  
w energię i paliwa gazowe oraz prawidłowo pojętej konkurencji, na podstawie długo-
okresowych analiz optymalizacyjnych, możliwe będzie doprowadzenie do ogranicze-
nia tempa wzrostu, a nawet do zmniejszenia poziomu opłat ponoszonych przez od-
biorców. Długookresowe analizy ekonomiczne mogą bowiem wykazać, że w określo-
nych obszarach gminy będzie nieopłacalna rozbudowa wszystkich trzech systemów 
sieciowych a bardziej opłacalne będzie ograniczenie ilości sieci doprowadzonych do 
tych obszarów gminy. W wyniku tego może się okazać, że do określonych obszarów 
gminy opłacalne będzie doprowadzenie tylko dwóch układów sieciowych (np. sieci 
gazowej i elektroenergetycznej albo sieci cieplnej i elektroenergetycznej), a w skraj-
nym przypadku, przy bardzo dużym rozproszeniu budynków, opłacalne może się oka-
zać doprowadzenie tylko sieci elektroenergetycznej. [1] 

5. Podsumowanie i wnioski 

- Celem zasadniczym „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe” jest stworzenie ładu energetycznego na terenie gminy. 

- Ustawa „Prawo energetyczne” określa precyzyjnie zadania własne gmin;  
m. innymi do tychże zadań należy planowanie i organizacja zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

Ustawa w art. 19 i 20 wyraźnie precyzuje zakres i procedury tworzenia dwóch 
dokumentów prawnych procesu planowania na terenie gminy, uchwalonych 
przez radę gminy tj.: 

- założeń do planu zaopatrzenia w energię, 

- planu zaopatrzenia w energię. 
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Te dwa dokumenty stanowią część prawa lokalnego i mają umożliwić: 

o z jednej strony uczestnictwo w procesie planowania istotnych podmio-
tów, które mają reprezentować interesy państwa, regionu oraz gospo-
darki i społeczności gminy, 

o z drugiej strony szansę konsensusu w koordynacji planów gmin  
i przedsiębiorstw energetycznych, zaopatrujących gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, co następuje już na etapie założeń 
do planu. 

- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe musi jedno-
cześnie uwzględniać całokształt gospodarowania przestrzenią i energią w gmi-
nie; ważnym elementem spinającym działania gminy i przedsiębiorstw energe-
tycznych jest „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy”, jak 
i „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny”. 

- Korzyści wynikające z wykonywania „Planu zaopatrzenia w energię” należy 
rozpatrywać: 

o z punktu widzenia gminy lub związków międzygminnych, które mają 
możliwość zrealizowania własnej polityki energetycznej i ekologicznej 
oraz takich celów jak: 

� bezpieczeństwo zaopatrzenia, koszty usług energetycznych, po-
prawa środowiska, akceptacja społeczna, 

o z punktu widzenia przedsiębiorstw energetycznych, które będą mogły 
oczekiwać poprawnie określonego przyszłego lokalnego rynku energii, 
uniknięcie nietrafnie podjętych inwestycji po stronie wytwarzania, prze-
syłu i dystrybucji energii jak również wiarygodnych danych dotyczą-
cych popytu na energię, 

o z punktu widzenia odbiorcy, który oczekiwać może dzięki integracji 
strony podażowej i popytowej energii, dostępności do usług energe-
tycznych po możliwie najniższych kosztach. 

- Gminy na lokalnym rynku energii pogodzić muszą interesy: 

- użytkownika energii, który chciałby zużyć w swoich obiektach jak najmniej 
energii, 

oraz 

- producenta i dystrybutora energii, który z kolei chciałby sprzedać jak najwię-
cej i jak najdrożej; 

a zatem gminy działać muszą jako regulator [8] lokalnego rynku energii poprzez 
„Plan zaopatrzenia w energię...”, bowiem muszą reprezentować interes społeczeń-
stwa w tworzeniu przyjaznego środowiska, bezpiecznego i akceptowanego spo-
łecznie systemu zaopatrzenia w energię przy zachowaniu tworzonego konkuren-
cyjnego rynku energii. 
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Ustawy i akty prawne 

- Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami; 

- O samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.; 

- O wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego pań-
stwa z dnia 24 lipca 1998 r.; 

- O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 
r.; 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 13, 
poz.119) w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł 
niekonwencjonalnych i zakresu tego obowiązku. 
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ZASOBY WÓD TERMALNYCH W POLSCE I PERSPEKTYWY ICH WYKO-
RZYSTANIA 
Autorzy: Piotr Długosz – PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A., 
             Stanisław Nagy – AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

1. Wstęp 

Wydobywanie i utylizacja energii wód termalnych1 z warstw wodonośnych na du-
żą, przemysłową skalę jest zagadnieniem stosunkowo nowym w Polsce, jeżeli nie li-
czyć wykorzystywania wód do celów balneologicznych. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych staraniem Polskiej Akademii Nauk wybudowano w Bańskiej Niżnej 
i przekazano do doświadczalnej eksploatacji geotermalny zakład pilotowy 
(J.Sokołowski, W.Bujakowski, P. Długosz, 1993). Równocześnie w roku 1993 rozpo-
częto realizowaną przez spółkę PEC “Geotermia Podhalańska” inwestycję geotermal-
ną polegającą na zmianie struktury źródła energii pierwotnej w rejonie Podhala. Na 
północy Polski - w Pyrzycach – wdrożono geotermalną ciepłownię wspomagana ga-
zem ziemnym. W miejscowości Mszczonów wykorzystano niskotemperaturowe (40oC) 
zasoby wody wydobywane z piaskowcowych warstw kredowych jako źródło wstępnie 
podgrzanej wody termalnej. 

Budowane zakłady geotermalne pokazują możliwości szerszego wykorzystania 
złóż geotermalnych w Polsce w celach ciepłowniczych. Celem niniejszego wykładu 
jest przedstawienie zasadniczych problemów technologicznych związanych z poszuki-
waniem, projektowaniem i eksploatacją złóż geotermalnych oraz utylizacją energii 
wód termalnych. Zagadnienia te zbliżone są w swej istocie do problemów poszukiwa-
nia i eksploatacji węglowodorów, szczególnie w przypadku eksploatacji wód termal-
nych metodą wielootworową z powrotnym zatłaczaniem wody. 

2. Występowanie wód termalnych 

Czynnikiem decydującym o występowaniu wód termalnych jest strumień cieplny 
ziemi. Zgodnie z teorią płyt kontynentalnych najlepsze warunki do uwalniania ciepła 
z płynnej magmy panują na krawędziach płyt tektonicznych, a więc w strefach młode-
go wulkanizmu i współcześnie aktywnych tektonicznie, a także w ryftach oceanicz-
nych. W rejonach tych tworzą się charakterystyczne dodatnie anomalie geotermalne, 
gdzie płyny i przegrzane pary wodne wykorzystywane są do produkcji energii elek-
trycznej. Zależność pomiędzy tektoniką płyt, a istnieniem anomalii geotermalnych 
przedstawił E.Bullard (1973).  

Strumień cieplny ziemi charakteryzowany jest przez gradient geotermiczny ozna-
czający przyrost temperatury na jednostkę przyrostu głębokości. Na wielkość gradien-
tu wpływ ma przede wszystkim głębokość zalegania ciał magmowych, a także budowa 
geologiczna, tektonika, przewodnictwo cieplne skał, przemieszczanie się mediów zło-
żowych: ropy, gazu, wody. Zróżnicowanie wartości strumienia cieplnego w obrębie 
poszczególnych partii skorupy ziemskiej pozwala wydzielać regionalne prowincje geo-

                                           
1 Pod pojęciem ‘wody termalne’ przyjęło się rozumieć takie wody podziemne, które charakte-

ryzują się temperaturą wyŜszą od 20 oC. (jest to równieŜ definicja zgodna z ustawą Prawo Geo-
logiczne i Górnicze). 
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termalne. Wewnątrz określonej prowincji w oparciu o właściwości geotermiczne i 
hydrogeologiczne wyodrębnia się jednostki mniejszego rzędu: okręgi, baseny, subba-
seny.  

W oparciu o kryterium gradientu geotermicznego wyróżnić można za H.C.H 
Armsteadem (1983) trzy oddzielne typy obszarów geotermalnych:  

• obszary nietermalne; gradient geotermiczny zmienia się w zakresie od 10 
do 40 °C/km. Jest to normalna wartość gradientu, którą spotykać można 
w skałach krystalicznych i w obszarach platformowych,  

• obszary semitermalne o gradientach geotermicznych do 70 °C/km,  

• obszary hipertermalne; klasa ta zawiera specjalne tereny skorupy ziemskiej 
gdzie anomalnie wysokie temperatury występują blisko powierzchni ziemi.  

Klasyfikacja Armestrada odzwierciedla główne sposoby wykorzystania energii 
geotermalnej. Z jednej strony są to zastosowania mediów o wysokiej entalpii: płynu 
i pary wodnej, do napędzania turbin generujących energię elektryczną, z drugiej stro-
ny mamy wykorzystanie złóż o relatywnie niskiej entalpii, głównie w ciepłownictwie, 
choć także do celów rekreacyjnych, balneologicznych, czy w hodowli. Ta sfera zasto-
sowań nosi nazwę wykorzystania bezpośredniego i rozwija się na obszarach o normal-
nym gradiencie geotermicznym.  

Z drugiej strony, występowanie samego tylko wysokiego gradientu geotermiczne-
go nie jest warunkiem wystarczającym dla istnienia użytkowych zasobów geotermal-
nych. Energia geotermalna jest pierwotnie zmagazynowana w skale, czyli stanowi 
źródło energii o dużym stopniu dyspersji.  

Możliwość wykorzystania złoża geotermalnego jest determinowana głównie przez 
właściwości hydrogeologiczne zbiornika geotermalnego. Nie wszystkie obszary geo-
termalne mają odpowiednie warunki hydrogeologiczne i stanowi to poważne ograni-
czenie możliwości wykorzystania wartościowych zasobów geotermalnych.  

Z tego punktu widzenia można wydzielić dwa ogólne rodzaje systemów hydroter-
malnych:  

• systemy naturalne, z których energia może być wydobyta przy pomocy wody 
lub pary wodnej zawartych w ośrodku skalnym,  

• systemy sztuczne, obejmujące suche gorące skały, gdzie dla odbioru ciepła od 
skał woda musi być wprowadzona do ośrodka skalnego.  

Naturalne systemy hydrotermalne obejmują płyny i pary zawarte w formacjach 
porowatych, bądź szczelinowatych ogrzane do wysokiej temperatury przez dostarcza-
nie ciepła z głębokich partii skorupy ziemskiej.  

Naturalne systemy hydrotermalne obejmują dwa podstawowe typy struktur geolo-
gicznych.  

Pierwszą z nich tworzą głębokie regionalne zbiorniki sedymentacyjne zawierające 
z reguły wody zmineralizowane, które są gorące dzięki temu tylko, że leżą na odpo-
wiednio dużej głębokości. W tym przypadku nie jest konieczny jakiś specjalny mecha-
nizm ogrzewania. Taki typ zbiornika reprezentują np utwory mezozoiczne na Niżu 
Polskim.  
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Drugi typ stanowią systemy o dominacji szczelin (Rys. 1), w którym wody infil-
trują na dużą głębokość, tam są ogrzewane a potem wydostają się na powierzchnię 
przez uskoki i systemy szczelin, jak ma to miejsce np. w niecce podhalańskiej. 

 

 

Rys. 1 Schemat występowania wód termalnych w zbiornikach szczelinowych (R.Harrison, N.D. Mortimer, 
O.B.Smarason - 1990) 

Przydatność naturalnego systemu hydrotermalnego jako źródła energii cieplnej za-
leży od dwóch głównych czynników: 

1. temperatury płynu.  

2. wydajności możliwych do uzyskania ze zbiornika, 

Temperatury są w głównej mierze zdeterminowane gradientem geotermicznym 
struktury geologicznej oraz cyrkulacją ciepła. Wydajności są zależne od ciśnienia pły-
nu w formacji, zdolności uzupełniania sczerpanych zasobów oraz od łatwości prze-
pływu przez pory, pęknięcia w skałach. Na trwałość zarówno temperatury, jak i wy-
dajności wpływa cały szereg czynników hydro-strukturalnych takich jak: charakter 
krążenia wód w zbiorniku, tektonika i stopień jednorodności zbiornika, intensywność 
wymiany wód z innymi poziomami wodonośnymi i inne.  

Najbardziej ogólny schemat podziału wód termalnych (obejmujący także złoża 
przegrzanej pary wodnej) cytowany jest przez J.C.Rowley’a w ‘Handbook of Geo-
thermal Energy’ (1982). Wyszczególnia on 4 klasy wód termalnych (I klasa – temp 
<100oC, II klasa temp 100-150oC, III klasa 150-250oC, IV klasa – powyżej 250oC). 
W Polsce występują wody termalne w klasie I i II. 

3. Wody termalne w Polsce 

Wiedzy o występowaniu wód termalnych w Polsce dostarczały od lat wiercenia 
strukturalne, naftowo-gazowe i złożowe. Opróbowanie otworów pod kątem właściwo-
ści hydrogeologicznych miało charakter badań dodatkowych wykonywanych przy oka-
zji prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. W oparciu o zgromadzony 
materiał i stosunkowo bogatą literaturę poświęconą temu zagadnieniu możliwe jest 
obecnie uzyskanie zgeneralizowanego obrazu występowania wód termalnych o poten-
cjalnym znaczeniu użytkowym (‘Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego’ - red. 
W.Górecki 1990, ‘Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim’ - red. 
W.Górecki, 1995, ‘Atlas geosynoptyki naftowej Polski’ - red. J.Sokołowski, 1987 ).  
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Występowanie wód termalnych na terenie Polski związane jest z trzema różnymi pro-
wincjami (R.Ney, J.Sokołowski, 1987) 

• prowincja wewnątrzplatformowa Europy północno-zachodniej i środkowej, 
która na terenie Polski obejmuje większą część obszaru niżowego,  

• prowincja przedgórska Karpat,  

• prowincja orogeniczna Karpat,  

• region sudecko-śląski.  

Najdokładniej rozpoznane jest występowanie wód termalnych na obszarze wewnątrz-
platformowym Niżu Polskiego. System basenów sedymentacyjnych charakteryzuje się 
tu rozległością występowania i stosunkowo słabym zaangażowaniem tektonicznym. 
Największe rozprzestrzenienie mają baseny: dolnokredowy i dolnojurajski. Niewąt-
pliwie baseny te stanowią najbardziej perspektywiczne i realne do pozyskania źródło 
energii geotermalnej. Bazują na nich projekty już zrealizowane, jak i będące w fazie 
realizacji (Pyrzyce, Mszczonów, Szczecin, Żyrardów, Uniejów, Skierniewice). Udo-
kumentowane temperatury wynoszą od 20 do 70 oC. W głębszych partiach struktur 
synklinalnych istnieją możliwości udokumentowania zasobów wód o temperaturach 
powyżej 80 oC (W.Górecki 1990). Czynnikiem niekorzystnym jest wzrastająca wraz 
z głębokością mineralizacja. Jedynie w strefach zasilania zbiorników wynosi ona kilka 
gramów na dm3. W pogrążonych głębiej partiach mineralizacja przekracza 100 g/dm3 i 
jest to poważne utrudnienie w wykorzystaniu tych wód. Zbiorniki wód termalnych 
rozwinięte na Niżu Polskim występują w obrębie zakrytych struktur geologicznych, 
gdzie wpływ współczesnych czynników atmosferycznych jest niewielki. Pomimo tego 
zbiorniki są zasilane wodami infiltrującymi współcześnie. W pracy „Atlas wód geo-
termalnych Niżu Polskiego” pod red. W. Góreckiego wyróżniono (A. Szczepański 
1990) kilka schematów zasilania zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego. Zasi-
lanie o największym natężeniu ma miejsce w rejonach wychodni utworów mezozoicz-
nych, a więc w peryferyjnych rejonach struktur synklinalnych. Mniej intensywne jest 
zasilanie poprzez półprzepuszczalne utwory czwartorzędowe lub trzeciorzędowe zale-
gające na wychodniach kredowych, bądź jurajskich oraz poprzez okna hydrogeolo-
giczne w podłożu czwartorzędu.  

W pogrążonych głębiej partiach zbiorników zachodzi zasilanie poprzez przesącza-
nie wody z poziomów nadległych. Jednostkowe natężenie zasilania pionowego w ta-
kich przypadkach jest zwykle niewielkie ze względu na półprzepuszczalny charakter 
nadkładu zbiornika. Jeśli jednak wziąć pod uwagę dużą powierzchnię przesączania, to 
można stąd wysnuć wniosek o znaczących ilościach wody zasilających w ten sposób 
głębokie zbiorniki. Ważnym elementem zasilania są też przepływy wzdłuż stref tekto-
nicznych. Bazę drenażową zbiornika dolnojurajskiego i dolnokredowego stanowią 
współczesne cieki powierzchniowe wraz z systemami pradolin (A. Szczepański 1990). 
Elementem umożliwiającym drenaż są te same cechy strukturalno-tektoniczne, które 
umożliwiały zasilanie, lecz przy odwrotnie skierowanym gradiencie hydraulicznym. 
Stopień rozpoznania zbiorników jest na tyle słaby, że nie ma podstaw do precyzyjnego 
lokalizowania stref zasilania i drenażu.  

W prowincji orogenicznej Karpat wody termalne występują w utworach kredowych 
i trzeciorzędowych, natomiast w prowincji przedgórskiej Karpat w utworach kambryj-
skich, dewońsko-karbońskich, jurajskich, kredowych i mioceńskich. Częścią prowin-
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cji orogenicznej Karpat jest zbiornik podhalański. Odznacza się on niewielką po-
wierzchnią i znacznym zaangażowaniem tektonicznym charakterystycznym dla zapa-
dliska przedgórskiego. Wody termalne występują tu w triasowych utworach podfli-
szowych, osiągających miąższość nawet do 700 m. Z otworów odwierconych otrzy-
mano wodę o niskiej mineralizacji i temperaturze 86-93 oC. Strefa zasilania znajduje 
się na północnych stokach Tatr, gdzie zlokalizowane są wychodnie utworów eocenu 
i triasu . 

Region sudecko-śląski nie zawiera rozległych zbiorników wód termalnych. Wydzielo-
ne zostały baseny: północno-sudecki, wewnątrz-sudecki, opolski, górnośląski, basen 
podłoża krystalicznego Sudetów (R.Ney, J.Sokołowski 1987, J.Sokołowski i inni 
1995). Na obecnym etapie rozpoznania masywu sudeckiego za najbardziej perspekty-
wiczny jeśli chodzi o wykorzystanie wód termalnych uznać można rejon Cieplice - 
Jelenia Góra. Kolektorem wody są tu szczelinowe granity karbońskie. Wody posiadają 
niską mineralizację - do 0,66 mg/dm3, a ich temperatura wynosi od 20 oC do 62 oC. 
Wody o temperaturze 30÷35 oC występują także w kilku innych miejscach, np. w 
Lądku Zdroju, czy Grabinie k/Niemodlina. Za rejon perspektywiczny w aspekcie po-
szukiwań wód termalnych w Sudetach uważa się masyw Snieżnika, rejon Dusznik 
Zdroju, Jeleniowa-Kudowy, Szklarskiej Poręby i Świeradowa (J.Dowgiałło 1987). 
W rejonie Dusznik według J. Dowgiałły (1973) znajduje się znaczna anomalia geo-
termalna, w obrębie której na głębokości 1000 m. można się spodziewać wód o tem-
peraturze 100 oC. Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na brak pełnego rozpozna-
nia wgłębnej budowy masywu sudeckiego, nie można formułować jednoznacznej oce-
ny co do możliwości uzyskania w Sudetach wód termalnych o znaczeniu użytkowym.  

 
Rys. 2 Mapa występowania wód termalnych w Polsce (Z. Płochniewski, 1994, zmodyfikowana) 

Ilustracją występowania zbiorników wód termalnych jest mapa pokazana na rys. 2. 
Przedstawia ona zasięg występowania wód termalnych w zbiornikach dolnokredowych 
i dolnojurajskich na Niżu Polskim, a także w obrębie utworów mezozoicznych i trze-



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 72 

ciorzędowych Niecki Podhalańskiej. Są to struktury, z którymi związane są najwięk-
sze nadzieje na rozwój ciepłownictwa geotermalnego w Polsce. 

4. Przykład podhalańskiego geotermalnego systemu ciepłowniczego 

Przykładem wykorzystania ciepła geotermalnego w Polsce jest rozwiązanie zasto-
sowane na Podhalu. Ciepłownia geotermalna Bańska-Szaflary, w której odbiór ciepła 
z eksploatowanej wody termalnej jest realizowany poprzez wymienniki ciepła, jest 
zlokalizowana w miejscowości Bańska Niżna – w pobliżu odwiertów Bańska IG-1 
i Bańska PGP-2. System geotermalny tworzą dodatkowo dwa odwierty zatłaczające 
Biały Dunajec PAN-1 – Biały Dunajec PGP-1. Woda termalna o temperaturze (na 
głowicy) około 86 oC wypływa samoczynnie na powierzchnię i doprowadzana jest do 
płytowych wymienników ciepła, w których ogrzewa wodę obiegu technologicznego. 
Woda termalna po oddaniu ciepła zatłaczana jest poprzez filtry i odwiert zatłaczający 
z powrotem do złoża, gdzie ponownie nagrzewa się do temperatury około 86 oC. 

Tab. 1 Wybrane parametry zbiornika dolnojurajskiego na tle jednostek geologicznych2 oraz 
szacowana moc cieplna przypadająca na jeden dublet geotermalny 

 
Lp. 

 

Jednostka 
geologiczna 

 

Głębo-
kość 

występo-
wania 
stropu 

MiąŜ-
szość 
utwo-
rów 
[m] 

Temperatura 
(strop utwo-

rów) [oC] 

 

Minerali-
zacja 

[g/dm3] 

 

Spodziewa-
ne wydajno-
ści z jedne-
go otworu 

[m3/h] 

Maksymalna 
hipotetyczna 
moc cieplna 

[MW]3 

Średnia 
hipotetycz-

na moc 
cieplna 
[MW]4 

l 

 

S część Syne-
klizy Perybał-

tyckiej 

600- 1500 

 

0-230 

 

do 40 

 

2-50 

 

od 50 do150 

 

3.5 - 

2 

 

Synklinorium 
Pomorskie 

250 - 
2000 

0 - 1050 

 

20-60 

 

10-150 

 

od 50 do150 

 

7 7 

3 

 

W i NW część 
Wyniesienia 
Mazursko-

Suwalskiego 

900-1100 

 

60 - 150 

 

do 40 

 

2-100 

 

od 50 do 
150 

 

3.5 - 

4 

 

W część Obni-
Ŝenia Podla-

skiego 

1050- 
1300 

 

0-150 

 

do 40 

 

-2-50 

 

od 50 do 
150 

 

3.5 - 

5 

 

Synklinorium 
Warszawskie 

1350-
2800 

30-1150 

 

40-85 

 

2-150 

 

od50 do 150 

 

11 5 

6 

 

W skrawek 
Synklinorium 
Lubelskiego 

1000 - 
1400 

 

0-150 

 

20-40 

 

-2 

 

do 100 

 

2 - 

7 

 

Antyklinorium 
Pomorskie 

 

50-800 

 

100 - 1050 

 

30 

 

~2 - 100 
(czasem 
do 150) 

>150 

 

2 - 

8 

 

Antyklinorium 
Kujawskie 

100 - 
1900 

500 - 1300 

 

40-80 

 

10- 150 

 

>150 

 

10.5 4.4 

9 

 

ObrzeŜe Gór 
Świętokrzy-
skich (NW 

część Antykli-
norium) 

300 - 800 

 

250 - 850 

 

40-60 

 

~2-50 

 

od 100 
do150 

 

7 0.9 

                                           
2 dane zamieszczone w rubrykach 2-7 na podstawie „Atlasu zasobów energii geotermalnej na 

niŜu polskim” - red. W.Górecki, 1995 
3 przy załoŜeniu maksymalnej wydajności z otworu przy schłodzeniu wody termalnej do 20oC, 

co oznacza konieczność wykorzystania pomp ciepła w ciepłownictwie 
4 przy załoŜeniu maksymalnej wydajności z otworu przy schłodzeniu wody termalnej do 55oC  
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10 

 

Synklinorium 
Szczecińskie 

400 - 
2700 

280 - 950 

 

40-85 

 

50-150 

 

>150 

 

11.4 5.3 

11 

 

Synklinorium 
Mogileńsko-

Łódzkie 

450 - 
3400 

 

20-600 

 

40-120 

 

~2-150 
(czasem  

150) 

od l00 do 
150 

 

17.5 11.4 

12 

 

NW części 
Synklinorium 

Miechowskiego 

750-1500 

 

60 - 70 m 

 

20-60 

 

~2 

 

do 150 

 

7 0.9 

13 

 

N i NW części 
Monokliny 

Przedsudeckiej 

75-1150 

 

20 - 800 m 

 

20-50 

 

~2-100 

 

do150 

 

5.3 - 

14 

 

N fragment 
Monokliny 
Śląsko-

Krakowskiej 

400-1000 
m 

 

200 - 300 
m 

 

20 – 40 

 

~2 

 

do 100 

 

2 - 

Drugi obieg zamknięty jest obiegiem wody sieciowej dostarczającym ciepło do 
węzłów cieplnych odbiorców, gdzie wymiana ciepła następuje poprzez wymienniki 
ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Trzeci to obieg 
wody w instalacji centralnego ogrzewania u odbiorcy. 

Z wymienionych wyżej obiektów ciepło jest dostarczane, poprzez infrastrukturę cie-
płowniczą, do odbiorców na Podhalu. W skład całego projektowanego systemu cie-
płowniczego wchodzą także dwie kotłownie szczytowe opalane gazem ziemnym, zlo-
kalizowane w Zakopanem i Nowym Targu. Będą one dostarczać ciepło w przypadku 
szczytowego zapotrzebowania, głównie podczas występowania bardzo niskich tempe-
ratur otoczenia.  

Rurociągi przesyłowe zaprojektowane zostały na następujące obciążenia mocą cieplną: 

• linia przesyłowa do Nowego Targu – 46 MW, 

• linia przesyłowa do Zakopanego     – 63 MW, 

przy zakładanej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem wody sieciowej 
wynoszącej 40 oC. 

Otwory eksploatacyjne i zatłaczające zlokalizowane są w takich odległościach, aby 
czas dotarcia frontu wody schładzanej nie był krótszy od przewidzianego czasu pracy 
instalacji ciepłowniczej. Taki uproszczony - przykładowy schemat krążenia wód ter-
malnych w wyidealizowanych warunkach złożowych dla złoża podhalańskiego poka-
zany jest na rys. 3. 
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Rys. 3 Przykładowy i uproszczony schemat przepływu wód termalnych w układzie eksploatacyjno-chłonnym 
(dublecie); izolinie opisują hydroizohipsy. 

Temperatura wypływającej wody z otworów eksploatacyjnych wynosi około 86 oC 
przy założonym strumieniu objętości około 670 m3/h z obu otworów. Eksploatowana 
woda termalna wypływając z otworów kierowana jest poprzez filtry i rurociągi do 
wymienników ciepła skąd dalej poprzez rurociągi podawana jest do otworów zatłacza-
jących. Ciepłownia geotermalna wyposażona jest w dwa identyczne płytowe wymien-
niki ciepła. Strona pierwotna obu wymienników jest podłączona do wymienników wo-
dy kotłowej wszystkich kotłów, natomiast strona wtórna jednego z wymienników bę-
dzie połączona z gałęzią zasilającą Nowy Targ, a strona wtórna drugiego z gałęzią 
zasilającą Zakopane. Wielkość ciepła przesyłanego przy użyciu wymiennika będzie 
wynosiła 23,5 MW. Kotłownia szczytowa (w Zakopanem) spełniać ma rolę rezerwo-
wych źródeł ciepła dla systemu grzewczego w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania 
na ciepło oraz w przypadku przerwy w pracy ciepłowni geotermalnej. Sumaryczna 
moc kotłowni wynosi 50 MW. Oprócz tego każda kotłownia szczytowa jest wyposa-
żona w stację uzdatniania wody, system ekspansyjny i pompy uzupełniające. Sieć 
przesyłowa wody grzewczej będzie służyć do transmisji ciepła do instalacji użytkow-
ników. Składa się ona z rurociągów transmisyjnych i rurociągów sieci lokalnych. Sieć 
grzewcza podłączona jest także do kotłowni szczytowej w Zakopanem. Sieć grzewcza 
jest połączona z wymiennikami ciepła w węzłach cieplnych użytkowników indywidu-
alnych (jeden wymiennik do centralnego ogrzewania, a drugi do ciepłej wody użytko-
wej).  

5. Szacowanie ryzyka geologiczno-złożowego i problemy techniczne 

Sukces zarządzania złożem geotermalnym zależy również od właściwego oszaco-
wania ryzyka geologicznego w danym rejonie, który jest przedmiotem wykorzystania 
energii wód termalnych. To ryzyko można w znaczny sposób ograniczyć poprzez wła-
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ściwe zinterpretowanie informacji geologicznej dostępnej w archiwach krajowych oraz 
dzięki wprowadzeniu szeregu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych wykorzysty-
wanych w poszukiwaniach złóż węglowodorów, w tym technik poszukiwawczych, 
wiertniczych, dowiercania złoża i udostępniania spodu odwiertów i technologii eks-
ploatacji. Wiele nowości technologicznych jest obecnie dostępnych i wdrażanych 
w Polsce. Niektóre z nich pokazano w tablicy 2. Oprócz szacowania ryzyka geolo-
gicznego konieczne jest także przezwyciężenie szeregu możliwych trudności związa-
nych z technologią wydobywania i zatłaczania solanek o dużej mineralizacji. Związa-
ne jest to przede wszystkim (m.in.) z następującymi zagadnieniami szczegółowymi: 

• sposobem udostępniania spodu odwiertów geotermalnych, 

• systemem zagłowiczenia, 

• problemem detekcji i eliminacji uszkodzenia strefy przyodwiertowej, 

• problemem związany z wytrącaniem się związków chemicznych 
w odwiercie i złożu, 

• problemem ochrony korozyjnej. 

Tab. 2. Wybrane i dostępne technologie w poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorowych 
i geotermalnych 

 
Geofizyka Geologia Eksploatacja InŜynieria złoŜowa 
Sejsmika 2D konwencjonalne 

metody oceny rdzeni 
Modelowanie optymali-
zacji kosztów 

komputerowo wspo-
magana analiza geofi-
zyki wiertniczej 

Sejsmika 3D mikroskopia elektro-
nowa 

Automatyka zbierania 
danych eksploatacyjnych 

interpretacja testów 
hydrodynamicznych 

Tomografia odwier-
towa 

analiza obrazów Symulacja dopływu   
do odwiertów 

konwencjonalne anali-
zy rdzeni 

Profilowanie VSP analiza zdjęć roe-
ntgenowskich 

Symulacja pracy sieci 
napowierzchniowej 

metody rezonansu 
magnetycznego 

 analiza izotopów 
trwałych 

Symulacja przepływów w 
odwiertach 

analiza składu płynów 
złoŜowych 

 tworzenie modeli 
depozycji minerałów 

Analiza węzłowa analiza krzywej pro-
dukcji 

 tworzenie modeli 
diagentycznych 

Zastosowanie wgłębnych 
pomp  

metody bilansu maso-
wego 

 modelowanie struk-
turalne 

 symulacja przepływów 
masy i energii  

 automatyczne kore-
lowanie warstw 

  

6. Aspekt ekologiczny przedsięwzięcia 

Pozytywne aspekty wykorzystania energii geotermalnej (w ciepłownictwie) za-
miennie względem elektrociepłowni opalanych węglem i koksem, a komplementarnie 
względem gazu ziemnego są powszechnie znane. Stosowanie czystej energii geoter-
malnej w regionach o dużym skażeniu lub o wyjątkowym znaczeniu dla środowiska 
naturalnego (np. Podhale) może być współdecydujące w podejmowaniu strategicznych 
decyzji wdrażających dany projekt. Jednakże każda działalność ludzka może prowa-
dzić do niepożądanych efektów ekologicznych; takie zagrożenia mogą także występo-
wać (chwilowo) w trakcie wdrażania projektu (wiercenie) jak i eksploatacji (np. za-
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grożenie hałasem). Te zagrożenia są minimalne w porównaniu do ogromnych zysków 
ekologicznych.  

Jednym z przykładów korzyści ekologicznych jest Podhale. Jakość powietrza na 
Podhalu (P. Długosz, 1996) pogorszyła się wraz ze wzrostem liczby gospodarstw do-
mowych i liczby budynków administracyjnych, opalanych węglem. Jakość powietrza 
w Zakopanem i sąsiadujących gminach jest znacznie gorsza aniżeli dopuszczają to 
standardy polskie i zachodnioeuropejskie. Koncentracja pyłów zawieszonych i dwu-
tlenku siarki, przeciętnie około 150 mikrogramów na metr sześcienny w okresie zi-
mowym, wywołuje znaczne pogorszenie się stanu zdrowia i warunków wegetacji flory 
i fauny. Zanieczyszczenie powietrza redukuje znacznie widzialność, czasami komplet-
nie zasłaniając widoki pobliskich gór. 

Przystosowanie 15 000 domów i budynków dla zasilania energią geotermalną 
spowoduje prawdopodobnie wyeliminowanie 300 000 ton węgla rocznie. Emisja py-
łów zawieszonych, dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla spadnie 
o około 93-98%. Szczegółowo projekt wyeliminuje (P. Długosz, 1996) emisję nastę-
pujących czynników zanieczyszczających: 

Tab. 3 Redukcja emisji ( w 1000 t ) (P. Długosz. 1996): 
 

Czynniki  
zanieczyszczające 

 
Rocznie 

Czas Ŝycia 
(40 lat ) 

Pyły 9,3 372 
SO2 10,5 424 
NOx 0,2 8 
CO2 350,0 14.000 

Wyeliminowanie tych zanieczyszczeń da znaczącą poprawę zdrowia i wegetacji 
roślin oraz polepszy przejrzystość powietrza. Ogrzewanie geotermalne zredukuje 
koszty i zniszczenie spowodowane przez transport węgla i koksu z rejonu Górnego 
Śląska, oraz zniszczenia dróg i skażenie wywołane ciężarówkami w okolicach dróg 
dojazdowych. Wyeliminowanie zużycia węgla rozwiąże także poważny problem usu-
wania popiołów, które użytkownicy wrzucają obecnie do koryt rzek, obniżając jakość 
wody pitnej. 

7. Podsumowanie 

Pomimo że Polska nie posiada źródeł geotermalnych umożliwiających wykorzy-
stanie energii wód termalnych do produkcji energii elektrycznej to istniejące zasoby 
umożliwiają zagospodarowanie ciepła geotermalnego do celów ciepłowniczych, rekre-
acyjnych i balneologicznych. W rejonach o szczególnym znaczeniu turystycznym 
aspekty te w połączeniu z proekologicznym charakterem pokazują możliwości ich wy-
korzystania po wcześniejszej analizie ekonomicznej przedsięwzięcia. Przykłady wyko-
rzystania energii w rejonie Podhala i Pyrzyc pokazują taką opłacalność – zarówno 
energetyczną i ekonomiczną jak również ekologiczną i turystyczną. 
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ŚRODKI FINANSOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE NA REALIZACJĘ 
PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE STRATEGII EKOENERGETYCZNEJ PO-
WIATU I WYKORZYSTANIA ENERGII ALTERNATYWNYCH, W TYM OD-
NAWIALNYCH 
Autor: Jan Huzarewicz – WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA     
          I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH 

TEZY REFERATU: 

1. Wprowadzenie, 

1.1. ewolucja sposobu finansowania zadań proekologicznych, 

1.2. przykładowe zadania inwestycyjne finansowane ze środków WFOŚiGW, 

2. Przedsięwzięcia inwestycyjne możliwe do finansowania ze środków pomoco-
wych, w tym zadania z zakresu: 

2.1. ograniczania niskiej emisji, 

2.2. ograniczania emisji pyłowo-gazowej (w tym redukcja gazów cieplarnianych 
i redukcja transgranicznego transportu zanieczyszczeń) 

2.3. oszczędności energii cieplnej (energii chemicznej paliw) 

2.4. ograniczenie emisji ze środków transportu, 

2.5. wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, 

2.6. finansowanie „Planów zaopatrzenia w energię gmin” 

2.7. obiekty i instalacje dla zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów, 

2.8. ekologiczne zamykanie składowiska odpadów (z uwzględnieniem wykorzysta-
nia gazów składowiskowych) 

2.9. modelowe i systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami 

3. Krajowe środki celowe na finansowanie przedsięwzięć i działań mających na 
celu osiągnięcie efektów ekologicznych i energetycznych, 

3.1. Narodowy, Wojewódzkie, Powiatowe, Gminne Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady finansowania 
przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach), 

3.2. warunki i zasady pozyskiwania dofinansowania 

4. Zagraniczne środki celowe na finansowanie przedsięwzięć i działań mających 
na celu osiągnięcie efektów ekologicznych i energetycznych, 

4.1. Fundacja EkoFundusz 

4.2. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

4.3. Bank Światowy (programy pilotowe PGI i PDP realizowane przez WFOŚiGW) 

4.4. ISPA 

4.5. inne 

4.6. warunki i zasady pozyskiwania dofinansowania 
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5. Propozycje i uwagi zgłaszane przez uczestników spotkania do „Listy przed-
sięwzięć priorytetowych ...” i „Zasad dofinansowania ....” obowiązujących 
w WFOŚiGW w Katowicach. 

Ad.1. 

Zmiany w gospodarce w kierunku jej urynkowienia a także coraz ściślejsza współpra-
ca z krajami Unii Europejskiej i dążenie do stowarzyszenia się z krajami Europy Za-
chodniej wywołują szczególne zainteresowanie problematyką ekoenergetyki. Od 1991 
roku bowiem polityka Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony środowiska jest 
połączona z ogólną polityką gospodarczą. Uznano m. innymi, że wszelkie inicjatywy 
w zakresie rozwoju energetyki powinny uwzględniać potrzeby ochrony środowiska, 
w tym wykorzystanie energii alternatywnych oraz ze źródeł odnawialnych. 

W Polsce w 1989 roku powstał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, przejmując finansowanie inwestycji proekologicznych o znaczeniu ponadre-
gionalnym. Od 1993 roku działają Wojewódzkie i Gminne Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej uczestniczące w finansowaniu zadań o charakterze regio-
nalnym i lokalnym. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej, w roku 1999 powsta-
ły Powiatowe FOŚiGW. 

Powstanie Funduszy znacznie przyspieszyło realizację inwestycji proekologicznych 
np. w chwili obecnej WFOŚiGW w Katowicach przyjmuje i rozpatruje pozytywnie 
kilkaset wniosków inwestycyjnych rocznie, a dofinansowanie w postaci pożyczek 
i dotacji na zadania inwestycyjne wyniesie w roku 2000 ponad 200 mln zł. 

Ad 2. 

Środki pomocowe służące realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska przezna-
czone mogą być przede wszystkim na zakupy i montaż urządzeń technologicznych 
mających wpływ na jakość środowiska. Jednakże każda jednostka dofinansowująca 
tego typu inwestycje (Fundusze, Fundacje, Banki) wypracowała własne, niezależne 
zasady finansowania, ponadto procedury przyznawania środków w poszczególnych 
funduszach różnią się między sobą. Dotyczy to także formularzy wniosków. Zamie-
rzając skorzystać ze środków pomocowych (w tym Narodowego lub wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) należałoby wcześniej skontakto-
wać się biurem tych funduszy w celu uzyskania aktualnej informacji o zasadach przy-
znawania środków i procedurach z tym związanych. 

Ad. 2.1. – 2.9. 

W poszczególnych punktach przedstawiona zostanie krótka charakterystyka poszcze-
gólnych działań z omówieniem szczególnych cech poszczególnych przedsięwzięć. 

Ad.3. 

Istotnymi krajowymi źródłami finansowania zadań z zakresu działań proekologicznych 
są fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Znaczący udział w tej dziedzi-
nie ma również Fundacja EkoFundusz. 

Aktualnie funkcjonują: 
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- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

- powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

- gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Fundusze te, których dochody stanowią m. innymi środki z opłat za gospodarcze ko-
rzystanie ze środowiska i kar za naruszanie warunków tego korzystania, zgodnie 
z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska mogą przeznaczać swoje środki na 
finansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, ochronę 
przyrody i urządzanie terenów zieleni, a ponadto na monitoring środowiska, edukację 
ekologiczną, profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach przekroczeń norm ochrony 
środowiska, prace badawcze. 

Jedynie w stosunku do powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej ustawa ogranicza wydatkowanie środków do wspierania przedsięwzięć związanych 
ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów. 

Dla większości realizatorów zadań są w zasadzie dostępne środki Narodowego oraz 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Fundusze te posiadają osobowość prawną i mogą przeznaczyć swoje środki m. innymi 
na: udzielanie preferencyjnych pożyczek i dotacji, dopłaty do oprocentowania kredy-
tów bankowych, przedsięwzięcia kapitałowe. 

Sposób wykorzystania środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
reguluje ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. nr 49 z 1994 roku 
poz. 196 wraz z późniejszymi zmianami).  

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze są instytucjami autonomicznymi, nie 
powiązanymi organizacyjnie. 

Każdy z tych funduszy, co roku określa listę przedsięwzięć (programów) prioryteto-
wych przewidzianych do dofinansowania oraz zasady przyznawania środków. 

W dokumentach tych określa się rodzaje przedsięwzięć przewidzianych do dofinanso-
wania i warunki na jakich to dofinansowanie może nastąpić. 

W dziedzinie związanej z polityką energetyczną możliwe jest m. innymi uzyskanie 
dofinansowania na zadania związane z : 

- ograniczeniem emisji pyłowo- gazowej, w tym ograniczeniem niskiej emisji, 

- oszczędnością energii, 

- ograniczeniem emisji ze środków transportu, 

- wykorzystaniem alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, 

- wykorzystaniem metanu odpadowego (z kopalń, składowisk odpadów itp. ), 

- wykorzystaniem odpadów. 

Możliwe jest ponadto pozyskanie środków na opracowanie planów zaopatrzenia 
w energię gmin. 

Ad.4. 
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Poniżej przedstawiono skrócone informacje o możliwościach pozyskiwania środków 
na działania proekologiczne ze źródeł zagranicznych: 

Ad.4.1. 

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 roku przez Ministra Finansów dla efek-
tywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagra-
nicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwer-
sja długu). 

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć uznanych za istotne przez spo-
łeczność międzynarodową oraz ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych tech-
nologii z krajów wspierających Fundację. 

W dziedzinie ochrony powietrza priorytetem EkoFunduszu jest ograniczenie emisji 
gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi oraz ograniczenie transgranicznego trans-
portu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji. 

W celu zmniejszenia emisji gazów, powodujących zmiany klimatu Ziemi EkoFundusz 
wspiera realizację projektów związanych przede wszystkim z oszczędnością energii, 
poprawą efektywności jej wykorzystania, a poza tym promuje możliwie szerokie uży-
cie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. 

Wsparcie finansowe obejmuje dotację w granicach 20-30 %, w szczególnych przypad-
kach 50% kosztów zadania. 

Ad.4.2. 

Informacja o wspieraniu przedsięwzięć przez Fundację Współpracy Polsko-
Niemieckiej w zakresie ochrony środowiska dostępna jest u współorganizatora Konfe-
rencji. W skrócie można jedynie nadmienić, że Fundacja udziela dotacji na projekty 
związane z ochroną środowiska do wysokości 30% wartości inwestycji a maksymalna 
kwota pomocy może sięgać ok. 1 mln. zł. 

Ad.4.3. 

W chwili obecnej trwają negocjacje pomiędzy Bankiem Światowym a władzami wo-
jewództwa śląskiego dotyczące możliwości zaangażowania środków Banku w działania 
mające na celu likwidację niskiej emisji. Wychodząc naprzeciw tym poczynaniom 
WFOŚiGW w Katowicach uruchomił tzw. „Pilotowy Program Ochrony Powietrza na 
Terenie Województwa Śląskiego” skierowany do: 

	 osób fizycznych realizujących działania ograniczające niską emisję w swoich do-
mach lub mieszkaniach oraz w swoich firmach (program PDP), 

	 wybranych gmin i podmiotów z terenu tych gmin ograniczających niską emisję 
w obiektach służby zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty, 
kultury, bezpieczeństwa publicznego, obronności i ochrony bezpieczeństwa pań-
stwa oraz w obiektach mieszkalnych. 

Ad.4.4.-4.5. 

Z zagranicznych źródeł finansowania zadań wymienić trzeba fundusze przedakcesyj-
ne, w tym fundusz ISPA ukierunkowany na wsparcie inwestycji ekologicznych o zna-
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czącym wymiarze dla ochrony środowiska, których koszt wynieść musi co najmniej 
5 mln euro. 

Do takich zadań zaliczono przykładowo przedsięwzięcia związane ze zmniejszeniem 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie odnoto-
wuje się przekroczenie norm w tym zakresie. 

Ad.4.6. 

Każda z powyższych jednostek dysponująca środkami zagranicznymi i dofinansowują-
ca zadania proekologiczne posiada własne zasady i procedury finansowania dlatego 
rozpoczęcie inwestycji winno być poprzedzone uzyskaniem aktualnej informacji 
o zasadach przyznawania środków i procedurach z tym związanych. 

Ad.5. 

Przedstawienie zapytania do uczestników Konferencji o ich uwagi i propozycje doty-
czące możliwości finansowania przedsięwzięć proekologicznych (w tym z zakresu 
strategii ekoenergetycznej powiatu). 
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ZNACZENIE PALIW ODNAWIALNYCH DLA LOKALNYCH FIRM ENER-
GETYCZNYCH 
Autor: Krzysztof Kowalczyk – PEC LUBAŃ Sp. z o.o. 

Od kilku lat temat odnawialnych źródeł energii pojawia się w z różnym natęże-
niem. Niezależnie od argumentów używanych w trakcie dyskusji o roli i znaczeniu 
odnawialnych źródeł energii należy przyjąć za fakt, że niewiele ponad sto lat temu 
praktycznie 100 % zapotrzebowania na energię opierało się na OZE (drewno, energia 
wód, energia wiatru). 

W związku z tym, przedmiotem oceny może być potencjalna skala wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w energetyce nie zaś sam fakt czy korzystać z tych zaso-
bów. 

Stanowisko to od pewnego czasu zaczyna być oficjalnym stanowiskiem w gre-
miach decyzyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w Założeniach do 
polityki energetycznej Polski do 2020 r. jak również w Strategii rozwoju energety-
ki odnawialnej opracowywanej przez Ministerstwo Środowiska. 

W krajach Unii Europejskiej temat ten już dawno przestał być dyskutowany, zaś 
poszczególne państwa inwestują poważne kwoty w badania nad technologiami pozwa-
lającymi na masowe korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 

Największy potencjał energetyczny tkwi w biomasie tzn. drewnie, słomie i spe-
cjalnie uprawianych roślinach. Bilans zasobów odnawialnych źródeł energii w Polsce 
nie odbiega od tego schematu choć według niezależnych od siebie opracowań zasoby 
te są zróżnicowane. 

W Polsce również realizowane są projekty wykorzystujące odnawialne źródła 
energii, co prawda w zdecydowanie mniejszej skali niż w krajach zachodnich. Postę-
pująca integracja z Unią i przyjmowanie obowiązujących tam norm powinna skutko-
wać ułatwionym wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii do gospodarki, w tym 
szczególnie do firm ciepłowniczych o małej i średniej wielkości. 

Porównując bowiem zapotrzebowanie na nośniki energetyczne w średniej wielko-
ści ciepłowni (10 – 20 MW) oraz możliwości produkcyjne słomy z areału o promieniu 
około 30 km okazuje się, że te wielkości są do siebie zbliżone. 

Aby przejść do analizy możliwości zastosowania biomasy konieczne jest zaakcep-
towanie faktu, że słoma, drewno, itp. „odpadki” to wysokoenergetyczne paliwo, zaś 
jedynym problemem jest stworzenie systemu gospodarczego i logistycznego zdolnego 
do sprawnego przetworzenia wymienionych surowców w towar o określonych cechach 
użytkowych. 

Jednym z przykładów udanego zastosowania paliw odnawialnych w praktyce cie-
płowniczej jest kotłownia na słomę rozdrobnioną o mocy 1 MW w kotłowni miejskiej 
PEC Lubań Sp. z o.o. 

W oparciu o ten obiekt prezentujemy warunki lokalne zaopatrzenia w paliwo, 
technologię obiektu, warunki eksploatacji oraz dane na temat kosztów eksploatacji 
i redukcji zanieczyszczeń. 
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Koncepcja zastosowania paliw odnawialnych w systemie grzewczym miasta Lu-
bań. 

Od 15 grudnia 1998 roku w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. 
pracuje kotłownia o mocy 1 MW opalana słomą. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Lubań Spółka z o.o. jest lokalną firmą energetyczną obsługującą w zakresie pro-
dukcji i dostawy ciepła miasto Lubań. Udziały w Spółce w 100 % objęła Gmina Miej-
ska Lubań. 

W naszych realiach jest to pierwsza w regionie Dolnośląskim i jedna z pierwszych 
w Polsce kotłowni na słomę, dostarczająca ciepło na potrzeby miejskiego systemu 
grzewczego. 

Korzenie przedsięwzięcia sięgają początków lat 90-tych. Zaostrzenie norm w zakresie 
emisji szkodliwych substancji z kotłowni, postawiło firmę przed koniecznością wybo-
ru technologii ograniczającej negatywne oddziaływanie na środowisko. Wśród rozwa-
żanych koncepcji znalazły się min. instalacja odsiarczania, zamiana węgla na gaz, olej 
opałowy lub biomasę. 

Ocena poszczególnych wariantów wykazała jasno, że jedynie zastąpienie części węgla 
słomą pozwala liczyć w dłuższej perspektywie na obniżenie kosztów produkcji i uzy-
skiwanie dodatniej rentowności. Pozostałe metody generowały zwiększone koszty eks-
ploatacji. Ponadto jedynie zastosowanie biomasy w sposób definitywny ograniczało 
emisję CO2 do atmosfery. 

Po bilansie ekonomicznie dostępnych zasobów słomy w promieniu 30 km od Lubania, 
paliwa odnawialne (oszacowane zasoby wynoszą około 10 000 do 12 000 ton słomy 
rocznie) stały się podstawowym elementem strategii rozwoju firmy. Według wstęp-
nych ocen wynika, że docelowo z odnawialnych źródeł energii będzie pochodzić do 40 
% ciepła zużywanego przez miasto Lubań (około 100 000 GJ/rok). 

Pierwszym, zakończonym etapem wdrażania programu energetycznego wykorzystania 
biomasy jest właśnie kotłownia na słomę o mocy 1 MW w Lubaniu. Obiekt ten oprócz 
produkcji ciepła, z dużym powodzeniem pełni również rolę dydaktyczną. Jako obiekt 
referencyjny, jest dostępny dla zainteresowanych wykorzystaniem słomy na cele ener-
getyczne.  

Technologia 

Wybrana do realizacji technologia spalania słomy rozdrobnionej, została dobrana spe-
cjalnie do polskich warunków, tzn. do słomy o zmiennej jakości i dużej różnorodności 
kształtu bel. 

W wyniku porozumienia z duńską firmą REKA A/S uruchomiona została w polskich 
przedsiębiorstwach produkcja wyposażenia dla zautomatyzowanej kotłowni na słomę o 
mocy 1 MW (obecnie dostępna jest również oferta na kotły o mocy 3,5 MW).  

Kotłownia wyposażona jest w kocioł typu WCO-80/S o mocy 1 MW. Podstawowe 
urządzenia, wyprodukowane na licencji duńskiej firmy REKA A/S dostarczyły firmy 
„Waryński Toruń Sp. z o.o.” i Zakład Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. 

Dokumentacja techniczna kotłowni została wykonana przez pracowników PEC Lubań 
Sp. z o.o. przy współpracy z firmą Elear z Jeleniej Góry. Montaż kotłowni w oparciu 
o własną dokumentację techniczną wykonali pracownicy Spółki. 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 86 

Kotłownia pracuje w układzie automatycznym. Posiada układ regulacji mocy kotła 
w zakresie od 20 do 100 % oraz układ optymalizacji procesu spalania. Zapewnia to 
pracę ze sprawnością około 84 %. 

Stół podawczy o długości 13 m, na który ładowana jest słoma zapewnia autonomiczną 
prace w okresie od 6 do 24 godzin. 

Kocioł zużywa około 300 kg słomy na godzinę i jest przystosowany do spalania słomy 
w postaci bel, praktycznie ze wszystkich pras występujących w Polsce. Doświadczenia 
z rocznej eksploatacji potwierdziły, że najkorzystniejsze w zastosowaniu są prostokąt-
ne bele wielkogabarytowe. 

Na potrzeby kotłowni wybudowany został magazyn słomy o powierzchni 800 m2 
i wysokości składowania do 5 m. Zapas słomy w magazynie pokrywa dwumiesięczne 
zapotrzebowanie kotła z nominalną wydajnością. 

Dodatkowo zakupiona została wielkogabarytowa prasa wysokiego zgniotu do zbioru 
słomy wraz z ciągnikiem rolniczym do jej napędu. Sprzęt ten gwarantuje przygotowa-
nie słomy na potrzeby kotłowni.  

Powstała kotłownia produkuje energię cieplną na potrzeby miasta Lubań stanowiąc na 
dzień dzisiejszy 4% mocy systemu grzewczego miasta. 

Organizacja dostaw paliwa 

Organizacja dostaw słomy odbywa się o długoterminowe umowy. W pierwszym okre-
sie dotyczą one sprzedaży słomy „na pokosie”. Prasowanie słomy i jej transport przy-
jął na siebie PEC Lubań. W tym celu został zakupiony ciągnik Ursus 1614 o mocy 
155 KM, prasa Fortschritt GBP 540 oraz przyczepa rolnicza. Ponadto do zbioru 
i stertowania słomy wykorzystywane są dwie ładowarki będące na wyposażeniu firmy. 

Kilkuprocentowy udział w dostawach słomy mają dostawcy zewnętrzni.  

Dwumiesięczny zapas słomy przechowywany jest w magazynie przy kotłowni. 

Pozostała część słomy składowana jest w większości na placach składowych PEC Lu-
bań w pryzmach, zabezpieczonych przed opadami. Niewielką część słomy przechowu-
je się w dwóch stodołach udostępnionych przez rolników. 

W 1999 r zebrano 1 300 ton słomy z około 600 hektarów. Koszt pozyskania słomy 
(łącznie z kosztami transportu) wyniósł 83 zł za tonę. Zebrane doświadczenia powinny 
pozwolić na obniżenie tych kosztów w przyszłości. 

Koszty i finansowanie 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 149 750 zł, w tym poszczególne elementy: 

� Adaptacja pomieszczenia na kotłownię     – 20.664 zł 

� Technologia kotłowni wraz z montażem     – 434.299 zł 

� Inne koszty, m.in. opłata licencyjna i dokumentacja  – 187.188 zł 

� Magazyn słomy            – 185 850 zł, 

� Sprzęt do zbioru słomy          – 240 750 zł 

Koszty inwestycji zostały pokryte przez : 
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� Środki własne PEC Lubań Sp. z o.o.    – 649 750 zł 

� Pożyczka WFOŚ          – 500 000 zł 

Eksploatacja 

Kotłownia w Lubaniu pracuje nieprzerwanie od stycznia 1999 roku. W pierwszym 
półroczu jej eksploatacja odbywała się z ograniczoną wydajnością ze względu na nie-
wystarczające dostawy słomy.  

Po zakupie wysokowydajnego sprzętu do zbioru słomy, pracownicy Spółki w okresie 
letnim zgromadzili zapas słomy wystarczający na cały sezon grzewczy. 

Od czerwca 1999 roku kotłownia pracuje z mocą wynikającą z rzeczywistego zapo-
trzebowania, bez żadnych ograniczeń. 

W ciągu 1999 roku kotłownia zużyła 717 ton słomy, produkując 6730 GJ energii 
cieplnej. Stanowi to około 60 % praktycznych możliwości obiektu. 

Ograniczyło to zużycie węgla w Spółce o około 400 ton. 

Popiół i pyły stanowią około 3,5 % spalonej słomy. Wyniki badań potwierdziły przy-
datność popiołów jako substytutu nawozu mineralnego (zawartość potasu wynosi oko-
ło 16 %). 

W trakcie eksploatacji kotła spalano słomę wszystkich zbóż, rzepaku. 

Uruchomienie kotłowni nie spowodowało zwiększenia zatrudnienia. Obsługa obiektu 
wymaga zdecydowanie mniejszego nakładu robocizny i sprowadza się do załadunku 
paliwa na stół podawczy (zapas na około 6-8 godzin pracy) oraz okresowego czysz-
czenia kotła. 

Szczególną zaletą kotła na słomę jest jego wysoka dyspozycyjność, porównywalna 
z kotłami na paliwa ciekłe i gazowe. 

Efektem rocznej pracy kotła było : 

• Redukcja zanieczyszczeń o : 

- CO2  - 828,00 Mg 

- SO2  -     1,83 Mg 

- NOx -     0,85 Mg 

• Zmniejszenie kosztów paliwa o około 15 000 zł, 

• Wykorzystanie lokalnego odnawialnego źródła energii 

• Aktywizację środowiska rolniczego 

• Wdrożenie produkcji nowego typu kotłów do spalania biomasy 

Wnioski 

♦ Dotychczasowe doświadczenia w pełni potwierdziły przydatność słomy jako pali-
wa w systemie grzewczym PEC Lubań. 

♦ Warunkiem efektywnego stosowania słomy jako paliwa jest utrzymywanie jej wil-
gotności (średniej) na poziomie nie wyższym niż 30 %. Pożądane jest oczywiście 
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stosowanie maksymalnie suchego paliwa. Dobrej jakości słoma okazuje się bardzo 
efektywnym paliwem, pozwalającym na dużą dynamikę regulacji procesu spalania 
oraz uzyskiwanie sprawności powyżej 90 %. Jednocześnie wraz ze wzrostem wil-
gotności powyżej 25 % można oczekiwać pojawiania się problemów zarówno 
z blokowaniem się urządzeń transportowych, zmniejszeniem sprawności spalania 
czy podwyższoną wartością emisji tlenku węgla. Stąd pierwszoplanowe znaczenie 
ma zadbanie o jakość surowca przeznaczonego do spalania. Praktycznie każda 
słoma, oczywiście o określonej wilgotności nadaje się do spalania, zaś najlepsze 
właściwości tzn. najwyższą wartość opałową, brak tendencji do szlakowania wy-
kazuje słoma rzepakowa i gryczana. 

♦ Uruchomienie kotłowni spotkało się z pozytywną reakcją środowisk wiejskich. 
Podstawowy efekt jaki jest dostrzegany przez rolników to możliwość zmniejszenia 
kosztów uprawy wynikająca z pozbycia się słomy. Wielu chętnie zajęłoby się 
usługowym prasowaniem słomy, jednak koszty zakupu specjalistycznego sprzętu 
są jak na razie skuteczną barierą. Problem organizacji zbioru słomy jest oczywi-
ście sprawą ściśle lokalną. Otrzymywaliśmy bowiem oferty na zorganizowaną 
sprzedaż bardzo dużych ilości słomy z rejonów gdzie istnieją silne gospodarstwa 
dysponujące odpowiednim wyposażeniem. 

 

Sądzę, że przykład kotłowni zrealizowanej w Lubaniu pokazuje, że w Polsce jest 
możliwa realizacja przedsięwzięć wykorzystujących biomasę na szeroką skalę. 

Można jednoznacznie stwierdzić, że uruchomienie kotłowni na słomę ma zdecy-
dowanie szersze oddziaływanie niż tylko produkcja ciepła. 

Istnienie takiego obiektu stwarza możliwości : 

� rozwiązania problemu odpadów z produkcji rolnej – uniknięte koszty utylizacji 
słomy, 

� zwiększenia rynku dla produkcji rolnej – sprzedaż biomasy energetycznej i stymu-
lacja jej produkcji, 

� zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego – biomasa zaczyna stanowić poważną 
alternatywę dla paliw kopalnych (produkcja paliwa odbywa się praktycznie obok 
kotłowni), 

� dopływu na lokalny rynek pieniędzy za produkcję biopaliwa, 

 

Przesłanki te, są wystarczającą przyczyną do szerszego, aktywnego zajęcia się 
biomasą przez lokalne społeczności, co zresztą w ostatnim okresie daje się wyraźnie 
zauważyć. 

Ustawowy obowiązek opracowania przez gminy Założeń do Planu Energetycznego 
stwarza im szansę dokładnego przeanalizowania zarówno lokalnych zasobów surow-
ców energetycznych, w tym głównie biomasy, jak i ludzkiej aktywności. 

Duże zainteresowanie jakim cieszy się kotłownia wśród samorządowców potwierdza, 
że wymienione walory biopaliw są zauważane. 
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Kompleksowa ocena obszaru gminy jako rynku energii może wykazać, że gmina 
jako całość jest nie tylko konsumentem ale także potencjalnie poważnym producentem 
energii. Lubań i okolice są tu jednym z namacalnych przykładów. 

Należy zdawać sobie bowiem sprawę, że każdy hektar upraw zbożowych i rzepaku 
pozwala uzyskać słomę o wartości energetycznej do dwóch ton węgla . 

Zdecydowanie większe możliwości tkwią w specjalnych uprawach energetycznych 
stanowiących moim zdaniem naturalne przejście od wykorzystywanych obecnie pro-
stych rezerw jakie stanowi słoma do intensyfikacji produkcji i planowych upraw wy-
sokowydajnych roślin na potrzeby ciepłowni.  

O ile bowiem średni plon słomy wynosi 2 do 3 ton z hektara, o tyle uprawy energe-
tyczne mogą dostarczyć 15 do 30 ton suchej masy o wartości energetycznej do 400 
GJ/hektar rocznie. 

 

Obecny stan prawny w Polsce nie blokuje stosowania odnawialnych źródeł energii, 
zaś wprowadzane zmiany z różnym skutkiem, ale jednak promują tą dziedzinę. 

Wykorzystanie szans związanych z odnawialnymi źródłami energii zależy więc 
praktycznie tylko od inwencji i aktywności lokalnych społeczności oraz inwestorów. 
Rynek biopaliw zaczyna być intensywnie rozpoznawany i kwestią niedługiego okresu 
czasu jest rozpoczęcie jego intensywnej eksploracji. Urealnianie cen tradycyjnych no-
śników energii i presja na ograniczanie emisji gazów szklarniowych tylko przyśpiesza-
ją te procesy. 

 

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Lubań realizowany jest obecnie drugi 
etap Programu konwersji węgla na paliwa odnawialne. Jego efektem ma być zwięk-
szenia mocy kotłów na słomę do 8 MW i produkcja około 40 % ciepła ze słomy. 

W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest budowa dwóch kotłów na słomę o 
mocy 3,5 MW każdy. 

Ponadto zakup nowoczesnego sprzętu do zbioru słomy pozwolił na uruchomienie no-
wego kierunku działalności przedsiębiorstwa tzn. sezonowej produkcji paliwa. Planuje 
się coroczny zbiór około 7 000 ton słomy rocznie. 

 

Dalszy rozwój energetyki opartej o paliwa odnawialne warunkowany jest tylko po-
jawieniem się konkurencyjnych kosztowo technologii produkcji biomasy. Poza tym 
praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie aby udział biopaliw w bilansie energetycznym 
firmy zwiększył się jeszcze bardziej. 

Ostatnie zaś zawirowania na rynku paliw kopalnych i znaczące podwyżki cen paliw 
płynnych zdecydowanie poprawiły konkurencyjność lokalnych paliw odnawialnych 
w stosunku do innych nośników. 
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SŁOMA – NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ 
Autor: Ludwik Bednarz, METALERG S.C. 

1. Wprowadzenie 

Rosnące ciągle ocieplenie klimatu Ziemi na skutek efektu cieplarnianego i związane 
z tym wielkie powodzie, susze, huragany, topnienie lodowców Arktyki i Antarktydy 
oraz inne katastrofalne zjawiska klimatyczne zagrażają naszej cywilizacji. Społeczność 
świata, przywódcy i rządy poszczególnych krajów uświadamiają sobie coraz wyraź-
niej, że należy podejmować wszelkie możliwe kroki, ażeby przeciwdziałać tym zjawi-
skom, tym bardziej, że prognozy na przyszłość są wręcz katastroficzne. Poniższe wy-
kresy (Rys.1 i Rys.2) dotyczące wzrostu temperatury globalnej, temperatury Arktyki i 
topnienia lodowców Arktyki, opracowane przez amerykańską agencję klimatycznej 
NOAA nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do wspomnianych zagrożeń. Podob-
ne zjawiska dotyczą również Antarktydy. 
 

 
  Rys.1 Wzrost średniej temperatury globalnej i temperatury Arktyki 

  

 
 Rys.2. Topnienie lodowców Arktyki 
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Jak wiadomo różnice temperatur pomiędzy obszarami tropikalnymi i biegunami sta-
nowią siłę napędową globalnego systemu klimatycznego. Nadmiar ciepła, jaki groma-
dzi się w tropiku jest przenoszony do biegunów i tam wchłaniany. Ten nadmiar ciepła 
jest przenoszony częściowo potężnymi prądami podmorskimi a częściowo w postaci 
energii wiatrów, huraganów i sztormów poruszających się od tropiku do biegunów. 

Klimatolodzy obawiają się, że jeśli bieguny będą się ogrzewać szybciej niż obszary 
tropikalne, to siła tego globalnego systemu cyrkulacyjnego może ulec osłabieniu, ra-
dykalnie zmieniając obecnie panujące wiatry, prądy morskie i istniejące dotychczas 
rozmieszczenie stref opadowych. Może dojść do tego, że obszary uprawne, stanowią-
ce podstawę produkcji zbóż, mogą zmieniać się w skali globalnej w obszary pustynne. 
Istnieje także obawa, że rosnące ocieplenie może tak zakłócić oceaniczne systemy 
cyrkulacyjne, że np. może ulec osłabieniu Golfsztrom, który ogrzewa ogromne obsza-
ry półkuli północnej. I jeżeli to by się zdarzyło, to jak na ironię, ocieplenie globalnego 
klimatu może spowodować ochłodzenie na pewnych obszarach kuli ziemskiej. 

Zarówno klimatolodzy jak i eksperci ze zbliżonych dyscyplin naukowych są przeko-
nani, że głównym powodem tych już występujących i prognozowanych klęsk żywio-
łowych jest zwiększające się ciągle spalanie  

paliw kopalnych, takich jak produkty ropy naftowej, gaz ziemny i węgiel, które doła-
dowują do atmosfery nowe ilości dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. 
Dlatego przedstawiciele 160 krajów świata podpisali w Kyoto w 1997 roku protokół, 
który zobowiązuje wszystkie kraje uprzemysłowione do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w latach 2008 – 2012 średnio o 5,2% poniżej poziomu z 1990 roku.  

Chociaż nie jest to cel łatwy do osiągnięcia, to państwa Unii Europejskiej przyjęły na 
siebie zobowiązanie jeszcze większej redukcji dwutlenku węgla, bo aż o 8% w po-
równaniu z poziomem 1990 roku. 

Jednym ze sposobów zmniejszenia tej emisji jest zwiększenie udziału energii od-
nawialnej w całkowitej produkcji energii pierwotnej. W 1997 r. tylko 6% zużycia 
energii w krajach Unii Europejskiej pokrywano ze źródeł energii odnawialnej lecz 
miało to ulec radykalnym zmianom w latach następnych. Biała Księga Energii Odna-
wialnej Komisji Europejskiej opublikowana w grudniu 1997 r. postanawiała podwoje-
nie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2010 r. Biomasa jest 
tym sektorem, który ma się rozwijać najszybciej i powinien stanowić 74% całkowite-
go zużycia energii odnawialnej w Unii Europejskiej. Wymaga to oczywiście olbrzy-
miego wysiłku inwestycyjnego i taki wysiłek jest podejmowany. W okresie 1995 – 
2010 na inwestycje związane z energetycznym wykorzystaniem biomasy przeznaczy 
się w krajach Unii Europejskiej około 84 miliardy EURO. 

2. Planowany rozwój energetyki odnawialnej w Polsce 

Nasz kraj, który pretenduje do członkostwa w Unii Europejskiej, podejmuje również 
działania w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska, realizując postanowienia Rezolu-
cji Sejmu RP z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źró-
deł odnawialnych, tzn. 

- z energii słonecznej 

- z energii wiatrowej 
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- z energii wodnej 

- z energii geotermalnej oraz 

- z biomasy, 

opracowało w marcu br dokument pod nazwą „Strategia rozwoju energetyki odna-
wialnej”, w którym czytamy, między innymi, że obecnie udział energii odnawialnej ze 
wszystkich źródeł tej energii w Polsce kształtuje się na poziomie 2,5% całkowitego 
zużycia energii pierwotnej.  

Jak widać jesteśmy poważnie zapóźnieni w stosunku do krajów Unii Europejskiej, 
gdzie jak wspomniano wskaźnik ten wynosi 6%.  

Strategicznym celem naszego państwa według dokumentu Ministerstwa Środowiska 
jest uzyskanie 7,5% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii pierwot-
nej w 2010 r. oraz 14% w 2020 r., a w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wy-
niesie, odpowiednio, 12% oraz 21,3% (scenariusz pesymistyczny) i 29,6 (scenariusz 
optymistyczny). 

Osiągnięcie założonych wskaźników, chociaż w dalszym ciągu odbiegających znacznie 
od podobnych wskaźników w krajach Unii Europejskiej, będzie wymagało ogromnego 
wysiłku organizacyjnego i finansowego ze strony naszego państwa oraz jak najpełniej-
szego wykorzystania takich funduszy jak PHARE, ISPA czy SAPARD. 

Opracowana przez Ministerstwo Środowiska „Strategia rozwoju energetyki odnawial-
nej” została zatwierdzona przez rząd RP i stała się oficjalnym dokumentem rządo-
wym. 

3. Słoma – najłatwiej dostępne i najtańsze źródło energii odnawialnej 

Spośród wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej w naszym kraju, największy 
potencjał możliwy do szybkiego wykorzystania występuje w biomasie, a w szczegól-
ności w słomie. Według różnych szacunków w Polsce obecnie stoi do dyspozycji do 
wykorzystania w energetyce ok. 10 milionów ton słomy rocznie, co równoważy ok. 
7 milionów ton węgla, a wykorzystuje się na razie tylko znikomy jej procent. Cała ta 
ilość słomy jest do natychmiastowego wykorzystania dla celów energetycznych. Nale-
ży tylko z budżetu państwa dofinansować lokalne inwestycje w tym zakresie. 

Według G. Wiśniewskiego z EC BREC, 2000 potencjał energetyczny całej dostępnej 
ilości biomasy, przy pełnym jego wykorzystaniu, może stanowić ok. 22%, w tym po-
tencjał energetyczny słomy ok. 12% całkowitego zużycia energii pierwotnej w naszym 
kraju. 

Te procentowe wskaźniki odpowiadają niemal idealnie podobnym wskaźnikom w nie-
których krajach Unii Europejskiej, np. w Danii, która należy do krajów o najwięk-
szym zaawansowaniu w dziedzinie wykorzystania biomasy, a w szczególności słomy, 
do celów energetycznych. Ponadto, Duńczycy, którzy zbliżają się obecnie do prawie 
całkowitego wykorzystania zbędnej słomy dla celów energetycznych, rozpoczęli 
uprawę specjalnych roślin energetycznych o dużym uzysku masy z areału ziemi 
uprawnej i w ten sposób zamierzają podwoić w najbliższej przyszłości udział energii 
z biomasy w ogólnym zużyciu energii pierwotnej. Wprowadzana jest do uprawy trawa 
chińska, trzcina indyjska i inne rośliny, które dają ok. 15 – 20 ton masy z hektara, 
zamiast dotychczas uzyskiwanych 3 ton słomy z hektara przy produkcji zbóż. Mając 
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na uwadze nadprodukcję zboża w Europie, można bez szkody dla produkcji rolnej 
przeznaczyć pewne areały ziemi na uprawy energetyczne, zwłaszcza, że uprawy te 
udają się nawet na najgorszych klasach gleb. Jest to oferta szczególnie korzystna dla 
Śląska, ponieważ uprawy energetyczne można prowadzić na obszarach przekształco-
nych działalnością przemysłową, na których występuje zanieczyszczenie gleby cięż-
kimi metalami 

Doświadczalne uprawy tego rodzaju prowadzone są już także w Polsce, w różnych 
doświadczalnych placówkach rolniczych. Pewne osiągnięcia w tym zakresie posiada 
już u nas szereg rolniczych jednostek badawczych, między innymi Akademia Rolnicza 
w Lublinie – filia w Zamościu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie na Ślą-
sku i inne. Doświadczenia duńskie wskazują, że jest to droga, po której musimy iść, 
zwłaszcza, że nakłady inwestycyjne na instalacje do wykorzystywania energii ze sło-
my i roślin energetycznych są najniższe w porównaniu z nakładami na instalacje dla 
pozyskania energii wiatrowej, słonecznej czy geotermalnej. Nakłady inwestycyjne na 
budowę kotłowni na słomę, w zależności od indywidualnych warunków lokalnych 
kształtują się na poziomie 250 – 500 zł na 1 kW mocy cieplnej. Nakłady inwestycyjne 
na 1 kW mocy energii wiatrowej, wodnej, słonecznej czy geotermalnej są wielokrot-
nie wyższe. Ponadto te źródła energii odnawialnej, poza energią słoneczną, występują 
tylko w ściśle określonych punktach lub na niezbyt rozległych terytorialnie obszarach, 
natomiast pola uprawne występują na terenie całego kraju, za wyjątkiem pasm gór-
skich i większych kompleksów leśnych. Zatem biomasa w postaci słomy lub roślin 
energetycznych może być dostępna i wykorzystywana wszędzie.  

Dla osiągnięcia wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w latach 2010 
i 2020 przedstawionych w „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” najbardziej 
celowym jest, naszym zdaniem, skoncentrowanie działań i środków na energii z bio-
masy. Przede wszystkim należy dążyć do zagospodarowania w tym celu istniejącej 
nadwyżki słomy oraz do wprowadzenia upraw energetycznych na bazie dotychczaso-
wych doświadczeń krajowych i zagranicznych, zwłaszcza duńskich. Takie działanie 
może zapewnić szybsze osiągnięcie zaplanowanych efektów, tym bardziej, że w samej 
technologii spalania słomy posiadamy już duże doświadczenie krajowe w postaci uda-
nych wdrożeń patentów duńskich i w produkcji odpowiednich urządzeń przemysłu 
krajowego. 

4. Technologie spalania słomy w Polsce 

Pierwsze zainteresowanie energetycznym wykorzystaniem słomy w Polsce miało miej-
sce na początku lat 90-tych, czyli około 20 lat później niż w niektórych krajach Unii 
Europejskiej, które posiadały już w tym czasie wysoko zaawansowane technologie 
spalania słomy. Sięgnięto więc po te technologie. 

Pojawiły się zatem kotły na słomę, głównie z transferu technologii duńskiej. Zakupio-
no licencje na produkcję małych wsadowych kotłów na słomę o mocy cieplnej od 30 
do 500 kW o działaniu okresowym i załadunku ręcznym, z automatycznym lub półau-
tomatycznym sterowaniem procesu spalania. Kotły te przeznaczone są do ogrzewania 
domów i budynków inwentarskich w indywidualnych gospodarstwach rolnych, do 
ogrzewania szklarni, hodowli brojlerów, małych warsztatów itp. Produkcję licencyjną 
rozpoczęło kilka zakładów w Polsce.  
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Licencje na produkcję małych kotłów wsadowych zakupiono w duńskich firmach 
SKELTEK i PILEVANG.  

Szczególnie korzystny okazał się zakup licencji w firmie SKELTEK przez firmę ME-
TALERG z Oławy, gdyż już w pierwszym roku produkcji, tzn. w roku 1993 rozpo-
częto eksport tych kotłów do Danii. Eksport ten ciągle trwa i do tej pory wyeksporto-
wano już ponad 350 sztuk jednostek kotłowych, co dobitnie świadczy o zaawansowa-
nej technologii spalania słomy w tych kotłach.  

W kraju natomiast sprzedaż wsadowych kotłów na słomę do ubiegłego roku była nie-
wielka, pomimo zakrojonej na szeroką skalę promocji, prowadzonej przez poszcze-
gólnych producentów, pomimo prezentowania kotłów na Targach Poznańskich, na 
Polagrze i na innych regionalnych wystawach rolniczych. Natomiast sytuacja radykal-
nie zmieniła się w roku bieżącym. Przykład firmy METALERG dobitnie o tym 
świadczy.  

W latach 1993 – 1999 firma sprzedała ogółem taką ilość kotłów, która tworzyła suma-
ryczną moc cieplną zaledwie w wysokości 2600 kW a w roku bieżącym łączna ilość 
kotłów już sprzedanych i zamówionych do wykonania da moc cieplną ogółem ponad 
6300 kW. Firma rozbudowuje swój potencjał produkcyjny, ponieważ prognozy na rok 
przyszły i dalsze lata są jeszcze bardziej optymistyczne. Podobna sytuacja istnieje u 
innych producentów polskich. 

W tych samych latach, kiedy zakupiono licencje duńskie na produkcję małych wsado-
wych kotłów na słomę, zakupiono w Danii kilka kompletnych w pełni zautomatyzo-
wanych instalacji kotłowych o działaniu ciągłym na słomę rozdrobnioną o mocach 
cieplnych rzędu 2 – 3 MW. Są to głównie systemy duńskiej firmy Linka. Ogrzewają 
one małe osiedla mieszkaniowe na północnych obszarach Polski. 

W roku 1998 zbudowana została w Lubaniu Śl. automatyczna kotłownia na słomę 
o mocy cieplnej 1 MW w oparciu o urządzenia polskie i duńskie. 

Był to wspólny projekt duńskiej firmy Reka i Lubańskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej. Kocioł, pracując wspólnie z istniejącymi kotłami węglowymi, dostar-
cza ciepło dla miasta Lubania. Obecnie, w oparciu o zdobyte już doświadczenia, re-
alizowany jest tam następny projekt kotłowni na słomę o mocy 7 MW, w którym ok. 
75% urządzeń pochodzić będzie z produkcji krajowej i tylko 25% dostarczy firma 
Reka. Podobne projekty rodzą się już w innych miastach  

5. Aspekty ekonomiczne i społeczne energetycznego wykorzystania słomy 

Stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne instalacji kotłów na słomę w porównaniu 
z nakładami na instalację kotłów na paliwa kopalne (węgiel, gaz ziemny, olej opało-
wy) odstraszają potencjalnych inwestorów, ale ci którzy decydują się na zakup kotłów 
na słomę szybko przekonują się, że jest to zakup bardzo opłacalny, ze względu na 
wyjątkowo niskie koszty eksploatacji i szybki zwrot nakładów. 

Profesjonalny miesięcznik rolniczy „Top Agrar Polska” z miesiąca czerwca br. prze-
prowadził obliczenia cen energii cieplnej wytwarzanej ze słomy i paliw kopalnych. 
Rezultaty tych obliczeń przedstawia wykres z Rys. 3. Wynika z niego, że cena energii 
cieplnej ze słomy stanowi tylko ok. 45% ceny energii cieplnej z węgla, ok. 26% ceny 
energii cieplnej z gazu i tylko 18% ceny tej energii z oleju opałowego. Jak widać naj-
droższa energia cieplna jest z oleju opałowego. Należy zaznaczyć, że cenę oleju opa-
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łowego do obliczeń wzięto z miesiąca czerwca br. a do tej pory cena ta już poważnie 
wzrosła wskutek znacznej podwyżki podatku akcyzowego na paliwa płynne. Przed-
stawione dysproporcje cen w chwili obecnej już są znacznie wyższe. 
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Rys.3. Ceny energii cieplnej z różnych rodzajów paliw w zł/kWh 

Efektem ekonomicznym, ważnym dla społeczności lokalnych jest również to, że po-
datki związane z zakupem paliw, w przypadku spalania słomy, pozostają w gminie 
a nie są odprowadzane do zewnętrznych dostawców paliw.  

Ponadto, organizacja zbioru i dostaw słomy stwarza nowe miejsca pracy na wsi i za-
pewnia rolnikom większe dochody, ponieważ poza zbożem mogą sprzedawać nad-
wyżkę słomy, którą dotychczas spalali na polu. 

Nowe miejsca pracy powstają również u producentów kotłów wsadowych, u produ-
centów kotłów do ciągłego spalania słomy i innych urządzeń niezbędnych dla takich 
kotłów. 

Należy podkreślić, że te miejsca pracy powstają w zasadzie bezinwestycyjnie.  

6. Planowanie rozwoju energetyki cieplnej opartej na słomie w powiecie i gminie 

Kotłownie na słomę mogą powstawać tylko na tych obszarach wiejskich, gdzie upra-
wia się zboża. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że przeciętnie ok. 65% uzy-
skiwanej słomy zużywa się dla celów hodowlanych, tzn. dla hodowli trzody chlewnej 
i bydła a ok. 35% słomy zbywa i można ją wykorzystać dla celów energetycznych. 

Ponadto stwierdzono, że przeciętnie na 1 MW mocy kotłowni w sezonie grzewczym 
oraz na wodę użytkową w całym roku kalendarzowym zużywa się przeciętnie ok. 700 
ton słomy. 
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Przeciętny uzysk słomy z 1 ha wynosi ok. 3 ton. 

Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki, łatwo można obliczyć jaką ogólną moc mak-
symalną wszystkich kotłowni na słomę można planować w danej gminie lub powiecie. 

Można posłużyć się następującym równaniem: 

Moc maks. w MW = (Areał zbóź w ha x 3 tony x 0,35) : 700 ton/MW 

Równanie powyższe należy traktować, oczywiście, jako element pomocniczy w pla-
nowaniu uciepłownienia powiatów i gmin. 

7. Dotychczasowe energetyczne wykorzystanie słomy na terenie województw 
opolskiego i śląskiego. 

Na terenie województwa opolskiego zainstalowano dotychczas : 

- 14 kotłów na słomę o mocy 65 kW każdy 

- 1 kocioł na słomę o mocy 300 kW 

- 2 kotły na słomę o mocy 400 kW każdy 

Łączna moc wszystkich kotłowni wynosi 2,01 MW 

Na terenie województwa śląskiego zainstalowano dotychczas: 

- 2 kotły na słomę o mocy 65 kW każdy 

- 1 kocioł na słomę o mocy 400 kW 

- 1 kocioł na słomę o mocy 500 kW 

Łączna moc wszystkich kotłów wynosi 1,03 MW 

8. Wniosek końcowy 

Należy zdawać sobie sprawę, że omówione wyżej wdrożenia nie stanowią jeszcze 
znaczącego udziału energetyki opartej na słomie w ogólnym zużyciu energii pierwot-
nej, ale świadczą niezbicie o tym, że w naszym kraju otworzył się już rynek kotłów na 
słomę, zarówno w zakresie małych kotłów wsadowych jak i dużych jednostek kotło-
wych w pełni zautomatyzowanych. Ponadto, opanowaliśmy już zaawansowaną techno-
logię spalania słomy i stworzyliśmy bazę produkcyjną urządzeń niezbędnych dla tej 
technologii, którą można bardzo szybko rozwinąć bezinwestycyjnie. Jest to, jak do-
tychczas, w zasadzie proces spontanicznego rozwoju energetyki opartej na słomie, 
należy tylko go wspomóc organizacyjnie oraz odpowiednimi środkami finansowymi, a 
na znaczące efekty nie trzeba będzie długo czekać. 
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4. REKAPITULACJA DYSKUSJI 

Na bogatą treść konferencji składają się zaprezentowane wyżej wystąpienia autorów 
referatów orasz dyskusja, której początek stanowią odpowiedzi Respondentów ankiety 
rozesłanej w lipcu 2000 roku do wszystkich powiatów Polskich. Ponieważ, zarówno 
dyskusja na konferencji, jak i ww. wypowiedzi Respondentów, koncentrowały się 
w większości na ocenie stanu istniejącego i wnioskowaniu na tej podstawie o istotnych 
potrzebach w zakresie strategii ekoenergetycznej powiatu, autorzy wydawnictwa po-
stanowili sformułować niniejszą rekapitulację w dwóch podrozdziałach: 

4.1. Uporządkowany wykaz przedsięwzięć proponowanych przez Uczestników 
do realizacji po konferencji 

• Strategia ekoenergetyczna powiatu jako jego zadanie publiczne: rozwiązania usta-
wowe – kompetencyjne, relacje pomiędzy województwem, powiatem i gminą 
w zakresie ekoenergetyki komunalnej, koordynacja na poziomie powiatu, … 

• Współpraca powiatów w zakresie strategii ekoenergetycznej z bazą uzgodnień po-
nadpowiatowych realizowanych przez ZPP. 

• Strategia ekoenergetyczna powiatu z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku 
energetycznego (tryb przedsięwzięcia: konferencje lub warsztaty dla zainteresowa-
nych powiatów). 

• Systemy wspomagające zarządzanie energią na poziomie lokalnym. Rozwiązania 
informatyczne dla energetyki komunalnej. 

• Problem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla powiatu – jako zadanie 
publiczne samorządu powiatowego. 

• Koordynacja rozwoju i modernizacji systemów energetycznych na poziomie gmin 
i powiatów. 

• Opracowanie procedur umożliwiających sprawny przepływ informacji o rozwiąza-
niach UE i krajów członkowskich w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii i 
preferencji finansowych związanych z ich wdrażaniem. Współpraca międzynaro-
dowa. 

• Prawne, finansowe i techniczne aspekty wykorzystania energii niekonwencjonal-
nych ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji odpadów komunalnych. 

• Upowszechnienie (np. w trybie warsztatów) kompletnej informacji o możliwo-
ściach i sposobach krajowych i zagranicznych finansowania przedsięwzięć energo-
oszczędnych związanych z ochroną środowiska. 

• Kreowanie inicjatyw powiatowych w zakresie ekoenergetyki komunalnej. Wspar-
cie merytoryczne, organizacyjno – prawne i finansowe. 

• Wykorzystanie wszystkich możliwych form komunikacji celem wzajemnego in-
formowania się samorządów o inicjatywach, przedsięwzięciach i rozwiązaniach 
ekoenergetycznych. 

• Upowszechnienie praktyki powszechnej informacji i edukacji społeczeństw lokal-
nych o przedmiocie, sposobach i skutkach racjonalnego gospodarowania zasobami 
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energii, w tym ze źródeł odnawialnych. Współpraca w tym zakresie z odpowied-
nimi Funduszami OŚiGW, szkolnictwem różnych poziomów i zagranicą 

4.2. Wnioski z ogólnopolskiej konferencji „Strategia ekoenergetyczna powiatu” 

Komisja Wniosków w składzie (w kolejności alfabetycznej): 

1. Elżbieta Cielecka – ekspert Stowarzyszenia SWER 

2. Stanisław Cielecki – ekspert Stowarzyszenia SWER 

3. Niels Freese – Radca Ambasady Królestwa Danii w Polsce ds. Ochrony Środowi-
ska i Energetyki 

4. Jan Huzarewicz – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

5. Antoni Jankowski – Prezes Zarządu ZPP, Starosta Tarnogórski 

6. Jacek Kichman – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

7. Joachim Kozioł – prof. dr inż., Politechnika Śląska 

8. Wiesław Kozub–Ciembroniewicz – prof. dr n. praw., Uniwersytet Jagielloński 

9. Marek Krupa – Sekretarz Powiatu w Kazimierzy Wielkiej 

10. Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki 

11. Zbigniew Majka – Starosta Nyski 

12. Jolanta Nejman – Wicestarosta Zgierski 

13. Krzysztof Niewiara – prawnik ZPP 

14. Włodzimierz Rago – Prezes Zarządu Stowarzyszenia SWER 

15. Thaddäus Schäpe – Dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej 

16. Adam Skorut – ekspert Stowarzyszenia SWER 

17. Mariusz Świąder – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

18. Henryk Tymowski – Prezes Zarządu, Dyr Naczelny Elektrowni „Łaziska” S. A.  

19. Eugeniusz Wycisło – Przewodniczący Konwentu Starostów Śląskich, Starosta Mi-
kołowski 

20. Andrzej Zieliński – Starosta Żywiecki 

proponuje przyjęcie następujących wniosków z Ogólnopolskiej Konferencji „Stra-
tegia ekoenergetyczna powiatu”: 

• o utworzeniu ogólnopolskiego punktu informacyjno – konsultacyjnego w zakresie 
inwestycji ekoenergetycznych (linie kredytowe, audyt, ekspertyzy, baza ofert wy-
konawców…) w ramach Stowarzyszenia SWER w Katowicach, który będzie bez-
pośrednio współpracował ze Związkiem Powiatów Polskich (z Zarządem, Komi-
sjami ZPP i Biurem ZPP), 

• o przekształceniu Komisji Wniosków w Radę Konsultacyjną przy ZPP (z możli-
wością poszerzenia jej składu o kolejnych ekspertów decyzją Zarządu ZPP), 
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• o wystąpieniu do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, z inicjatywą 
powołania koordynatorów ds. ekoenergetyki w powiecie oraz wspólnego wystą-
pienia z poszczególnymi starostami do gmin danego powiatu o powołanie odpo-
wiednio koordynatorów przez burmistrzów i wójtów gmin danego powiatu, 

• o wystąpienie przez ZPP w oparciu o wnioski z konferencji oraz ekspertyzy z ini-
cjatywą ustawodawczą poszerzenia zakresu zadań powiatu o „zadanie ekoenerge-
tyczne”, 

• o promocję przez ZPP dorobku i wyników  konferencji oraz o podjęcie problema-
tyki ekoenergetycznej w ramach organizowanej kolejnej edycji konkursu „Ligi Ini-
cjatyw Powiatowych”, 

• o rekomendacji dorobku i doświadczeń Banku Ochrony Środowiska w zakresie 
kredytowania inwestycji ekoenergetycznych prowadzonych przez samorządy (Kra-
kowski Oddział BOŚ). 

 
Ponadto do Komisji Wniosków wpłynęły następujące wnioski od Uczestników Konfe-
rencji: 

Joachim Kozioł - prof. dr inż., Politechnika Śląska 

• Powołanie komunalnego audytora ekoenergetycznego przy urzędach samorządów 
terytorialnych jest jednym z bardziej efektywnych sposobów usprawnienia eko-
energetycznej gospodarki komunalnej na administrowanych przez te samorządy te-
renach. 

• Należy wystąpić do Organów Ustawodawczych o umocowanie prawno – organiza-
cyjne ekoenergetycznego audytora komunalnego. 

• Z uznaniem przyjmuje się inicjatywę zorganizowania na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej specjalności inżynierskich oraz magi-
sterskich studiów z zakresu energetyki komunalnej. Uważa się, że powyższa ini-
cjatywa w pełni zasługuje na poparcie. Jednym z wyrazów takiego poparcia było-
by rozpropagowanie idei studiów wśród młodzieży stojącej przed wyborem stu-
diów akademickich. Inną formą poparcia byłoby wsparcie finansowe organizowa-
nego wyposażenia sal wykładowych i laboratoriów. 

• Należy rozważyć celowość zorganizowania studiów uzupełniających i/lub pody-
plomowych z zakresu ekoenergetyki komunalnej. Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki mógłby podjąć się zorganizowania takich studiów. 

• W celu usprawnienia i zobiektywizowania opracowania, wynikających z Ustawy 
Prawo Energetyczne, założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwo gazowe oraz projektów tych planów, celowe jest weryfikowanie insty-
tucji realizujących te zadania na zlecenie gmin. Rolę organu weryfikującego mo-
głoby spełniać Stowarzyszenie dla Współpracy na rzecz Energetyki Regionalnej. 
Stowarzyszenie powinno w tym celu powołać odpowiednie grono obiektywnych i 
kompetentnych ekspertów. 

• Stowarzyszenie dla Współpracy na rzecz Energetyki Regionalnej mogłoby być 
konsultantem przy opracowywaniu warunków technicznych przetargów na opra-
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cowanie założeń do planu oraz projektów planu zaopatrzenia  ciepło, energię elek-
tryczną i paliwo gazowe. 

Marek Krupa – Sekretarz Powiatu w Kazimierzy Wielkiej 

• Podjęcie działań zmierzających do utworzenia lobbingu ekoenergetycznego. 

• Uzupełnienie strategii rozwoju gmin, powiatów, województw o kwestie bilansów 
energetycznych. 

• Podjęcie działań zmierzających do przekazania samorządom otworów wiertniczych 
wraz z informacjami o ich zasobach. 
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EKOENERGETYCZNA POWIATU” 
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PRACA ZBIOROWA 

Korbielów, marzec 2001 
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STANOWISKO 

Związku Powiatów Polskich 
Kraków – 13 stycznia 2001 r. 

 

w sprawie Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
 
 

Po zapoznaniu się z wnioskami Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Strategia eko-
energetyczna powiatu ( Korbielów 20-21.10 br.), Zarząd Związku Powiatów Pol-
skich akceptuje utworzenie w ramach Stowarzyszenia SWER Ogólnopolskiego 
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego zwanego dalej OPiK działającego w za-
kresie konsultacji i doradztwa ekoenergetycznego na rzecz powiatów. Jednocze-
śnie tworzy się Radę Konsultacyjną Związku ds. strategii ekoenergetycznej po-
wiatu w składzie wynikającym z listy Komisji Wniosków ww. Konferencji.  
 

 
 
Prezes Zarządu 

            Związku Powiatów Polskich 
             /-/ Antoni Jankowski 
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1.1. Uchwały Stowarzyszenia SWER w sprawie powołania OPIK 

UCHWAŁA NR 33/SWER/2001 
Członków Stowarzyszenia podjęta w trybie korespondencyjnym 

 
 

Na podstawie §16 ust. 4 oraz §12 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia uchwala się co nastę-
puje: 
 

 
§1 

Zatwierdza się Uchwałę Zarządu nr 53/SWER/Z/2001 z dnia 24 stycznia 2001 roku w 
sprawach: 
1. powołania przy SWER Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, 

zwanego dalej OPI-K, świadczącego usługi w zakresie ekoenergetyki komunalnej 
dla samorządów terytorialnych, 

2. zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego OPI-K. 
 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej pisemnej akceptacji przez zwykłą większość 
ogółu członków Stowarzyszenia stwierdzoną komisyjnie na podstawie ankiet do gło-
sowania odesłanych przez członków na adres siedziby SWER. 
 
 

ANKIETA DO GŁOSOWANIA 
 

Imię i nazwisko Głosowanie nad przyjęciem uchwały2) 

Członka SWER1) ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ OD 
GŁOSU 

 
Wszyscy członkowie SWER 

 

 
56 

 
- 

 
1 

 
 
1) proszę wpisać czytelnie imię i nazwisko 
2) proszę wpisać znak „+” w wybrany prostokąt 
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UCHWAŁA nr 53/SWER/Z/2001 
Zarządu Stowarzyszenia z dnia 24 stycznia 2001 roku 

 
 
 
Na podstawie Statutu SWER oraz Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek 
członków SWER w osobach: Tadeusz Golarz, Włodzimierz Rago i Adam Zdanowski, 
uchwala się co następuje: 

 

§1 
1. Tworzy się w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Ogólnopolski Punkt In-
formacyjno – Konsultacyjny, zwany dalej OPI-K, świadczący usługi w zakresie eko-
energetyki komunalnej dla samorządów terytorialnych. 
2. Działalność OPI-K nie może naruszać ani ograniczać praw i obowiązków człon-
ków oraz kompetencji władz Stowarzyszenia. 

 

§2 
Sporządza się regulamin wewnętrzny OPI-K, który stanowi integralną część niniejszej 
uchwały. 
 
 

§3 
Przedkłada się regulamin wymieniony w §2 do zatwierdzenia Członkom Stowarzysze-
nia w trybie korespondencyjnym. 
 
 

§4 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zatwierdzenia przez Członków SWER 
w trybie wymienionym w §3. 
 
 
 
Katowice, dn. 24 stycznia 2001 roku 
 
 
Z upoważnienia Zarządu SWER: 

 
mgr inż. Włodzimierz Rago 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
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1.2. Regulamin Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy 
Stowarzyszeniu dla Współpracy na rzecz Energetyki Regionalnej 

A. Podstawa formalno – prawna 

1. Wniosek ogólnopolskiej konferencji „Strategia ekoenergetyczna powiatu” (Kor-
bielów, 20-21.10.00) w sprawie powołania Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno 
– Konsultacyjnego, zwanego dalej OPI-K, przy Stowarzyszeniu dla Współpracy na 
rzecz Energetyki Regionalnej, zwanym dalej SWER. 

2. Stanowisko Związku Powiatów Polskich, zwanego dalej ZPP, z dnia 18 stycznia 
2001 r. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków SWER w sprawach: powołania OPI-K 
przy SWER i nadania regulaminu wewnętrznego OPI-K. 

B. Przedmiot i zasady działalności, status i organizacja OPI-K 

1. Przedmiotem działalności OPI-K są usługi ekoenergetyczne na rzecz samorzą-
dów terytorialnych, a zwłaszcza powiatów. 

2. OPI-K prowadzi działalność na następujących zasadach: 

2.1. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez samorządy, OPI-K świadczy 
usługi i udziela im konsultacji bezpośredniej, bądź pośredniej przez nawiązanie 
kontaktu z odpowiednim kwalifikowanym podmiotem prawnym, bądź specjalistą, 

2.2. Kwalifikowane podmioty (osoby prawne i fizyczne – krajowe i zagranicz-
ne) będą, w zależności od potrzeb, dobierane z banku danych, którym dysponować 
będzie OPI-K, 

2.3. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez OPI-K na rzecz samorzą-
dów terytorialnych przedstawiony jest w punkcie C. 

3. Status i organizacja OPI-K 

3.1. OPI-K jest umocowany przy SWER. SWER użycza OPI-K swojej siedziby, 
statutowych uprawnień i doświadczeń, prowadzi obsługę czynności techniczno – 
biurowych oraz czynności wymagających statusu osoby prawnej. Statutowe władze 
SWER: Zarząd i Komisja Rewizyjna, nadzorują prace OPI-K i reprezentują go 
wobec partnerów zewnętrznych, 

3.2. W celu usprawnienia współpracy OPI-K z ZPP (Zarządem, Komisjami 
i Biurem Związku) oraz skoordynowania jego działalności z celami ekoenerge-
tycznymi Związku: 

• nadzór merytoryczny nad pracami OPI-K będzie sprawowała Rada Konsulta-
cyjna ZPP ds. Strategii Ekoenergetycznej Powiatu, 

• do władz SWER: Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zostaną dokooptowani peł-
nomocni przedstawiciele ZPP na prawach członków zwyczajnych Stowarzy-
szenia. 
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C. Zakres działalności OPI-K 

1. Wspieranie zadań samorządów terytorialnych w związku z Ustawą „Prawo 
Energetyczne”: 

1.1. Konsultacje i doradztwo w zakresie nowej regulacji w energetyce, interpre-
tacja dla potrzeb gmin i powiatów rozporządzeń wykonawczych do Ustawy „Pra-
wo Energetyczne”, 

1.2. Konsultowanie i opiniowanie warunków technicznych przetargów na opra-
cowanie założeń do planów oraz projektów planów zaopatrzenia w energię gmin 
i powiatów, 

1.3. Pomoc przy opracowaniu wniosków taryfowych dla ciepła i wniosków li-
cencyjnych dla przedsiębiorstw komunalnych (np. typu ZIM), bądź samodzielne 
wykonawstwo tych wniosków, 

1.4. Weryfikacja instytucji oferujących usługi w zakresie projektowania i wyko-
nawstwa planów zaopatrzenia w energię gmin i powiatów. 

2. Tworzenie, aktualizacja, obsługa i udostępnianie bazy informacji o usługach 
ekoenergetycznych dla potrzeb gmin i powiatów, o krajowych i zagranicznych 
oferentach tych usług oraz pośrednictwo w kontaktach z oferentami: 

2.1. W początkowym okresie działalności nastąpi katalogowanie zweryfikowa-
nych oferentów usług w układzie przedmiotowym i podmiotowym w formie oka-
zjonalnych wydawnictw, 

2.2. Wydawnictwa te, z czasem, powinny przekształcić się w periodyk informa-
cyjno – reklamowy kolportowany wśród uczestników działalności OPI-K oraz 
podmiotów zainteresowanych współpracą. 

3. Działalność edukacyjna i inicjowanie optymalnych rozwiązań w ekoenergetyce 
komunalnej: 

3.1. Organizowanie systematycznych szkoleń dla kandydatów na doradców 
gmin i powiatów ds. komunalnej polityki ekoenergetycznej, 

3.2. Prowadzenie różnych form edukacji ekoenergetycznej na życzenie gmin 
i powiatów, zwłaszcza w zakresie wykorzystania energii odnawialnych, energe-
tycznej utylizacji ścieków i odpadów, …, 

3.3. Prowadzenie intensywnej promocji w zakresie technologii i zastosowań 
energii odnawialnych, energetycznej utylizacji ścieków i odpadów, …, 

3.4. Organizowanie warsztatów i innych form osiągania konstruktywnych 
uzgodnień w przedmiocie optymalnych rozwiązań ekoenergetycznych dla konkret-
nych gmin i powiatów. 

4. Wspieranie samorządów terytorialnych w realizacji przedsięwzięć ekoenerge-
tycznych: 

4.1. Pomoc samorządom w zarządzaniu energią i organizowaniu działalności 
ekoenergetycznej – doradztwo, opiniowanie, ekspertyzy i projekty: techniczne, 
ekonomiczne i organizacyjno-prawne, 
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4.2. Pomoc w negocjacjach z dostawcami energii (ciepła, gazu, energii elek-
trycznej, …), pomoc w wyborze dostawców, konsultowanie i sporządzanie umów 
(wniosków) kupna – sprzedaży energii. 

5. Działalność pomocowa w zakresie finansowania przedsięwzięć ekoenergetycz-
nych: 

5.1. Doradztwo w zakresie finansowania przedsięwzięć ekoenergetycznych 
w gminach i powiatach, wybór źródła i procedury finansowania (kredytu, bądź in-
nych form realizacji inwestycji), 

5.2. Sporządzanie, bądź pomoc w sporządzaniu wniosków o finansowanie ko-
munalnych przedsięwzięć ekoenergetycznych ze źródeł krajowych (np. Narodowy 
i Wojewódzkie Fundusze OŚiGW, banki – w tym Bank Ochrony Środowiska itp.) 
i ze źródeł zagranicznych (w tym UE). 

6. Współpraca z partnerami zagranicznymi i UE: 

6.1. Organizowanie różnych form współpracy gmin i powiatów z partnerami 
zagranicznymi, zwłaszcza z krajami członkowskimi UE, w zakresie ekoenergetyki 
komunalnej, 

6.2. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów i realizacji wspólnych projektów 
z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Centrum Europejskim działającym 
przy DWP-N. 

7. Inne rodzaje usług uzgodnione dwustronnie z ZPP. 

D. Środki na finansowanie działalności OPI-K 

1. Zakłada się pozyskanie środków z następujących źródeł: 

1.1. Stała prowizja za usługi świadczone samorządom terytorialnym (na warun-
kach preferencyjnych) i innym podmiotom niż samorządy (bez preferencji), 

1.2. Dofinansowanie usług o charakterze ekologicznym przez: Narodowy 
i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank 
Ochrony Środowiska itp., 

1.3. Przychody z działalności wydawniczej periodyku informacyjno – reklamo-
wego (pkt. C 2.2.). 

2. W okresie przejściowym, tzn. do czasu osiągnięcia pełnej zdolności usługowej 
(ok. 3/4 roku) OPI-K będzie wymagał dopływu środków na wyposażenie tech-
niczne, płace, promocję itp. Potrzebne w tym celu środki finansowe będą po-
zyskiwane z następujących źródeł: 

2.1. Składki członków wspierających Stowarzyszenie SWER, tzn. gmin i po-
wiatów – potencjalnych adresatów usług OPI-K. Im więcej gmin i powiatów zade-
klaruje członkostwo w SWER, tym krótszy będzie okres osiągnięcia pełnej zdolno-
ści usługowej przez OPI-K, 

2.2. Prowizja od osób trzecich zainteresowanych promocją ich działalności na 
ekoenergetycznym rynku potrzeb komunalnych, 

2.3. Dofinansowanie usług o charakterze ekologicznym (jak w pkt. 1.2.), 
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2.4. Inne niż ww. źródła finansowania niesprzeczne ze Statutem SWER. 

E. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Członków SWER na mocy Uchwały 
nr 33/SWER/2001 podjętej w trybie obiegowym (§16, ust. 4 Statutu SWER). 

2. Wszystkie zmiany w regulaminie wprowadzone w trybie punktu 1 oraz później-
sze zmiany i uzupełnienia będą redagowane w formie aneksów. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
przepisy Statutu SWER. 

2. SEMINARIUM W KORBIELOWIE nt. WDRAŻANIA WYNIKÓW OGÓL-
NOPOLSKIEJ KONFERENCJI „STRATEGIA EKOENERGETYCZNA 
POWIATU” 

2.1. Karta informacyjna seminarium 

Seminarium jest kolejnym, II-gim etapem kompleksowego przedsięwzięcia pn. „Ogól-
nopolska konferencja – Strategia ekoenergetyczna powiatu” (Korbielów, 20-21 paź-
dziernik 2000) i ma na celu kontynuację prac rozpoczętych na tej konferencji. 
W szczególności, zamierzeniem organizatorów jest rekapitulacja wyników i ocena 
realizacji wniosków podjętych na konferencji. 

Patronujący i Organizatorzy seminarium: 

1. Patronat sprawują: Związek Powiatów Polskich oraz Konwenty Starostów Powia-
towych Województw Śląskiego i Opolskiego. 

Patronat naukowy: prof. dr hab. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz – Uniwesytet 
Jagielloński, prof. dr hab. inż. Leon Troniewski – Politechnika Opolska i prof. dr 
hab. inż. Ryszard Wilk – Politechnika Śląska. 

2. Funkcję Organizatorów pełnią (w kolejności alfabetycznej): Bank Ochrony Środo-
wiska – Oddział w Krakowie, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, Elektrow-
nia Łaziska, Starostwa Powiatowe w Krapkowicach, Mikołowie i Żywcu, Stowa-
rzyszenie SWER oraz WFOŚiGW w Katowicach. 

Uczestnicy seminarium: 

• Zarząd, Komisja Rewizyjna, Biuro oraz Komisje Problemowe ZPP, 

• Przewodniczący Konwentów Starostów Powiatowych, 

• Rada Konsultacyjna ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów (w pełnym skła-
dzie), 

• Prezesi Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
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• Bank Ochrony Środowiska, 

• Organizatorzy i Patronujący 

Program seminarium: 

W programie przewidziano 5 referatów o charakterze edukacyjno – promocyjnym nt. 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach i powiatach oraz racjonalnego, 
ze względu na ochronę środowiska, zarządzania energią lokalną. Wykaz referatów 
i ich autorów z podaniem nazwy instytucji jest zamieszczony w zaproszeniu na semi-
narium. 

Tezy seminarium 

1. Rekapitulacja wyników ogólnopolskiej konferencji „Strategia ekoenergetyczna 
powiatu” (Korbielów, 20-21 październik 2000). Wyniki konferencji wobec ocze-
kiwań powiatów polskich wyrażonych w trybie ankietowania i podczas konferen-
cji. 

2. Wdrażanie wniosków ogólnopolskiej konferencji. Plan realizacji wniosków i stan 
zaawansowania planu. Możliwości i uwarunkowania w związku z praktyczną re-
alizacją wniosków. 

3. Wykonanie wniosku: „powołanie Rady Konsultacyjnej ZPP ds. strategii ekoener-
getycznej powiatów”. Cel powołania, status, przedmiot i zakres działania Rady. 
Projekt planu pracy Rady w 2001 roku. Oczekiwane rezultaty działalności. 

4. Wykonanie wniosku: „powołanie Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno – Konsul-
tacyjnego (OPI-K) przy SWER – Stowarzyszeniu dla Współpracy na rzecz Energe-
tyki Regionalnej z siedzibą w Katowicach. Cel powołania, status i organizacja, 
przedmiot i zakres działalności. Projekt planu pracy OPI-K w 2001 roku i w dal-
szej perspektywie. Oczekiwane rezultaty działalności. 

5. Wykonanie wniosku: „upowszechnienie i aktywizacja wykorzystania w powiatach 
polskich …”: 

• źródeł energii odnawialnych (słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, biomasy, cie-
ków wodnych, …), 

• źródeł energii odpadowej z procesów utylizacji ścieków i odpadów komunalnych, 

• energii „czystej” wytwarzanej w źródłach zawodowych przyjaznych dla środowi-
ska, 

• innych, alternatywnych nośników energii wobec węglopochodnych, 

• ciągłej kontroli i monitoringu emisji i automatycznego rozliczania opłat i kar za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska i jego zanieczyszczenie. 

6. Pozyskanie środków finansowych na realizację programów strategii ekoenerge-
tycznej powiatów. Środki krajowe i zagraniczne. Linie kredytów preferencyjnych. 
Dotacje i dofinansowanie ze strony Banku Ochrony Środowiska oraz Narodowego 
i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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7. Rozwiązania ustawowe w sprawie właściwości i kompetencji powiatów w obszarze 
realizacji strategii ekoenergetycznej, w tym udziału w zarządzaniu energią komu-
nalną. Ewentualne inicjatywy legislacyjne. 

8. Wypracowanie stanowiska odnośnie ww. tez seminarium. 

2.2. Program seminarium 

PIĄTEK 23.03.2001 

08.00-09.00 Śniadanie. Informacja o pierwszym dniu seminarium. 

09.00-14.00 Zajęcia własne: Zarządu i Komisij Rewizyjnej ZPP oraz Rady Konsulta-
cyjnej ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów 

14.00-15.00 Obiad + bufet kawowy 

15.15-16.00 Sesja plenarna – wystąpienia oficjalne – prowadzą: 
Prezes Zarządu ZPP Antoni Jankowski, Gospodarz Powiatu Żywiec-
kiego Andrzej Zieliński 

16.00-16.30 Referat programowy 
Prezes Zarządu SWER Włodzimierz Rago 

16.30-17.15 Energetyka słoneczna i wiatrowa w służbie gospodarki komunalnej – 
w połączeniu z pokazem wideo i ekspozycją kolektorów słonecznych + 
bufet kawowy 
Adam Skorut – Generalne Przedstawicielstwo Firmy SOLAHART 
w Polsce 

17.15-18.00 Wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy na rynku lokalnym – 
w połączeniu z pokazem wideo + bufet kawowy 
Krzysztof Kowalczyk – PEC Lubań Sp.zo.o 

18.00 Wspólna kolacja – watra – pieczenie i degustacja „barana” – przygry-
wa kapela podhalańska 

SOBOTA 24.03.2001 

08.00-09.00 Śniadanie. Informacja o drugim dniu seminarium. 

09.15-10.00 Zasoby wód termalnych w Polsce i perspektywy ich wykorzystania 
Stanisław Nagy – Akademia Górniczo–Hutnicza, Kraków 

10.00-13.00 Wycieczka autokarem do Elektrowni szczytowo – pompowej „Zespół 
Elektrowni Wodnych Porąbka – Żar” S.A. w Międzybrodziu Żywieckim. 

13.00-14.00 Obiad + bufet kawowy. Przygrywa kapela podhalańska. 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 113 

14.15-15.15 Sesja robocza „burza mózgów”. Poszukiwanie środków na realizację 
strategii ekoenergetycznej powiatów. 

15.15-16.00 Ekologia a utylizacja ścieków. Automatyka i monitoring pracy oczysz-
czalni. Przykłady praktycznych rozwiązań z pokazem wideo + bufet ka-
wowy 

    Janusz Gogół – „MikroB” S.A. 

16.00-17.00 Sesja robocza „burza mózgów”. C.d. poszukiwania środków. 

17.00-17.15 Bufet kawowy. 

17.15-18.00 Wybrane problemy planowania zaopatrzenia w energię gmin i powia-
tów. 
Elżbieta Cielecka – Rada Konsultacyjna ZPP ds. strategii ekoenerge-
tycznej powiatów. 

18.00 Wspólna kolacja – watra – pieczenie grila – przygrywa kapela podha-
lańska. 

NIEDZIELA 25.03.2001 

08.00-09.00 Śniadanie. Informacja o trzecim dniu seminarium. 

09.00-11.30 Czas wolny 

11.30-12.30 Podsumowanie sesji roboczych „burza mózgów”. Dyskusja. Powołanie 
Zespołu do opracowania wyników seminarium. 

12.30-13.00 Zamknięcie seminarium połączone z improwizowaną konferencją pra-
sową. 
Prowadzi Sekretarz Generalny ZPP – Rudolf Borusiewicz. 

13.00 Obiad + bufet kawowy – przygrywa kapela podhalańska. 

3. INAUGURACYJNE POSIEDZENIE RADY KONSULTACYJNEJ DS. 
STRATEGII EKOENERGETYCZNEJ POWIATU 

3.1. Protokół z posiedzenia Rady 

Posiedzenie odbyło się w Korbielowie 23 i 24 marca 2001 roku. Lista obecności 
Członków Rady jest załączona do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli: 
prof. dr hab. inż. Leon Troniewski – pełniący patronat naukowy nad przedsięwzię-
ciem „Strategia ekoenergetyczna powiatu” i Pani Barbara Zawadzka – Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Posiedzeniu przewodniczyli: 

dr inż. Antoni Jankowski –  Prezes Zarządu ZPP, Starosta Tarnogórski 
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mgr Krzysztof Niewiara –  Komisja Polityki Społecznej ZPP 

mgr inż. Włodzimierz Rago – Prezes Zarządu Stowarzyszenia dla Współpracy na 
rzecz Energetyki Regionalnej 

Porządek posiedzenia Rady Konsultacyjnej: 

1. Otwarcie posiedzenia, wręczenie nominacji Członkom Rady przez dr inż. Anto-
niego Jankowskiego – Prezesa Zarządu ZPP, Starostę Tarnogórskiego 

2. Przyjęcie Regulaminu Rady Konsultacyjnej ZPP 

3. Ukonstytuowanie Rady 

4. Powołanie specjalistycznych Zespołów Doradczych Rady 

5. Dyskusja nad planem pracy Rady w 2001 roku 

6. Sprawy organizacyjne, zamknięcie posiedzenia Rady 

23 MARZEC 2001 (SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA) 

Prowadzący: dr inż. Antoni Jankowski 

1. Wprowadzenie, nawiązanie do wniosków ogólnopolskiej konferencji „Strategia 
ekoenergetyczna powiatu” (Korbielów, 20-21 październik 2000), geneza utworze-
nia Rady Konsultacyjnej – stanowisko w tej sprawie Zarządu ZPP (Kraków, 13 
styczeń 2001), oczekiwania wobec Rady. 

2. Uroczyste wręczenie nominacji Członkom Rady Konsultacyjnej ZPP. 

Prowadzący: mgr Krzysztof Niewiara 

1. Przyjęcie Regulaminu Rady Konsultacyjnej ZPP: 

• Projekt Regulaminu został rozesłany do wszystkich Członków Rady przed se-
minarium (pismo z 6 marca 2001), dla przypomnienia krótkie omówienie, 

• Prowadzący stwierdza prawomocność posiedzenia do wykonywania czynności 
Rady: 

 w posiedzeniu uczestniczy 15 Członków Rady (95% składu Rady), 

 quorum wymaga zwykłej większości głosów w obecności co najmniej 50% 
składu Rady, 

• W głosowaniu jawnym obecni przyjęli jednogłośnie projekt Regulaminu Rady 
Konsultacyjnej ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatu. Przyjęty Regula-
min jest załączony do protokołu. 

2. Wybór Prezydium Rady Konsultacyjnej ZPP: 

• Zebrani uznali, że w skład Prezydium Rady wejdą Przewodniczący i dwóch 
Wiceprzewodniczących, 

• „Z sali” zgłoszono następujące kandydatury: 

 na Przewodniczącego – Pana Włodzimierza Rago, 
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 na Wiceprzewodniczących – Panią Jolantę Nejman i Pana Henryka Ty-
mowskiego, 

• Ww. Członkowie Rady wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Rady 
Konsultacyjnej ZPP. 

3. Wobec braku alternatywnych kandydatów nie powołano Komisji Skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia wyborów. W trybie głosowania tajnego (§3, art. 7 Regulaminu 
Rady) do Prezydium Rady wybrano: 

• Pana Włodzimierza Rago – Przewodniczącym Rady; wynik głosowania: 14 
głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw, 

• Panią Jolantę Nejman – Wiceprzewodniczącą Rady, wynik głosowania: 15 gło-
sów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw, 

• Pana Henryka Tymowskiego – Wiceprzewodniczącym Rady; wynik głosowa-
nia: 15 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw, 

Prowadzący: mgr inż. Włodzimierz Rago 

1. Podziękowanie za wybór i zaufanie, deklaracja kierowania Radą I kadencji w spo-
sób kolegialny, obiektywny i spełniający oczekiwania ZPP. 

2. W dyskusji nad trybem działalności Rady uznano za celowe powołanie następują-
cych Specjalistycznych Zespołów Doradczych (§4, art. 2 Regulaminu Rady): 

• Zespół organizacyjno – prawny, Prowadząca – Pani Jolanta Nejman 

• Zespół ekonomiczno – finansowy, Prowadzący – Pan Jan Huzarewicz 

• Zespół inżynierii ekoenergetycznej, Prowadzący – Pan Henryk Tymowski 

• Zespół informacyjno – szkoleniowy, Prowadzący – Pan Joachim Kozioł 

3. Obecni na posiedzeniu kolejno zgłosili akces do pracy w ww. Zespołach oraz 
omówili wstępnie przedmiot i zakres ich działalności. Wykaz Członków Rady 
przypisanych do ww. Zespołów jest załączony do protokołu. 

4. Przeprowadzono dyskusję na temat strategii ekoenergetycznej powiatu w świetle 
obowiązujących unormowań, istniejących tradycji, uprzedzeń i innych uwarunko-
wań obiektywnych i subiektywnych. 

24 MARZEC 2001 (SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA) 

Prowadzący: mgr inż. Włodzimierz Rago 

1. Członkowie Rady przygotowali pisemne propozycje planu pracy Rady w 2001 
roku w odniesieniu do czterech powołanych Zespołów Specjalistycznych. 

2. Wyselekcjonowane i zweryfikowane w trakcie dyskusji propozycje planu pracy 
w układzie dla poszczególnych Zespołów Specjalistycznych są załączone do proto-
kołu. 

Sprawy organizacyjne i formalne: 
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• Przyjęto zaproszenie prof. L. Troniewskiego do udziału w III Forum Dyskusyj-
nym „Innowacyjność i transfer technologii” organizowanym na Politechnice Opol-
skiej w dniach 21-23 maja br. przez UBB Berlin, Opolski Park Technologiczny i 
Politechnikę Opolską. 

• Kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej odbędzie się w połowie maja 2001 roku. 
Przyjęto zaproszenie Pana Starosty Zbigniewa Majki do odbycia posiedzenia w 
Starostwie Powiatowym w Nysie. 

Bogaty materiał, a zwłaszcza wnioski z dyskusji inauguracyjnego posiedzenia Rady 
Konsultacyjnej ZPP zostaną włączone do wydawnictwa poseminaryjnego, którego 
edycja zostanie przesłana Państwu w terminie późniejszym. 

Katowice, 2001-04-03 

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ZPP I kadencji: Włodzimierz Rago 

3.2. Skład Rady w podziale na Specjalistyczne Zespoły Doradcze 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY 

1. Jolanta Nejman – Prowadząca Zespół 

2. Stanisław Cielecki 

3. Wiesław Kozub–Ciembroniewicz 

4. Adam Krzysztoń 

5. Krzysztof Niewiara 

6. Eugeniusz Wycisło 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO – FINANSOWY 

1. Jan Huzarewicz – Prowadzący Zespół 

2. Elżbieta Cielecka 

3. Stanisław Cielecki 

4. Niels Freese 

5. Zbigniew Majka 

6. Thaddäus Schäpe 

7. Andrzej Zieliński 

ZESPÓŁ INŻYNIERII EKOENERGETYCZNEJ 

1. Henryk Tymowski – Prowadzący Zespół 

2. Elżbieta Cielecka 

3. Jacek Kichman 

4. Joachim Kozioł 

5. Marek Krupa 

6. Adam Skorut 
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7. Mariusz Świąder 

8. Eugeniusz Wycisło 

ZESPÓŁ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWY 

1. Joachim Kozioł – Prowadzący Zespół 

2. Marek Krupa 

3. Zbigniew Majka 

4. Krzysztof Niewiara 

5. Włodzimierz Rago 

6. Andrzej Zieliński 

3.3. Regulamin pracy Rady 

§1 
Podstawa formalno – prawna utworzenia Rady Konsultacyjnej Związku Powia-

tów Polskich ds. Strategii Ekoenergetycznej Powiatu 

Rada Konsultacyjna Związku Powiatów Polskich ds. strategii ekoenergetycznej powia-
tu, zwana dalej Radą, działa w oparciu o przyjęte przez Zarząd ZPP „ Stanowisko w 
sprawie Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego” z dnia 13 stycznia 
2001r. 

§2 
Właściwości Rady 

1. Rada jest organem doradczym ZPP, który zasięga opinii Rady i oczekuje jej inicja-
tyw w sprawach związanych z działalnością publiczną powiatów w obszarze eko-
energetyki. Opinie Rady mają moc zaleceń. 

2. Zakres przedmiotowy doradztwa świadczonego przez Radę na rzecz ZPP obejmuje 
następujące obszary działalności publicznej: 

2.1. zaopatrzenie gmin i powiatów w energię (ciepło, gaz, energia elektryczna, 
…), 

2.2. gospodarka lokalnymi zasobami energii odnawialnych (cieki wodne, wody 
geotermalne, energia słoneczna i wiatrowa, energia biomasy itp.), 

2.3. inżynierii ekoenergetycznej procesów utylizacji odpadów komunalnych 
i ścieków, 

2.4. gospodarka przestrzenna w zakresie infrastruktury ekoenergetycznej, 
2.5. działalność na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju ekoener-

getycznego gmin i powiatów, 
2.6. inne, pokrewne obszary działalności uzgodnione dwustronnie z ZPP. 

3. Do właściwości Rady w ww. obszarach należy w szczególności: 

3.1. kreowanie strategii ekoenergetycznej powiatów w obszarach wymienionych 
w ust. 2, 
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3.2. inicjowanie i opiniowanie racjonalnych rozwiązań w zakresie: organizacyj-
no – prawnym, ekonomiczno – finansowym, inżynierii ekoenergetycznej, 
informacyjno – szkoleniowym, 

3.3. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Ogólnopolskiego 
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy Stowarzyszeniu dla Współ-
pracy na rzecz Energetyki Regionalnej, zwanego dalej OPI-K, 

4. Rada może powoływać w swoim składzie, w zależności od potrzeb, Specjalistycz-
ne Zespoły Doradcze. 

5. Szczegółowy podział zadań i kompetencje Rady określa §5 niniejszego Regulami-
nu. 

§3 
Kadencja, skład, powoływanie i odwoływanie Rady 

1. Rada powoływana jest przez Zarząd ZPP na okres 3 lat, składa się z 15 do 20 
osób i pełni obowiązki honorowo. 

2. W skład Rady wchodzi przynajmniej jeden pełnomocny przedstawiciel ZPP: Za-
rządu, Komisji, bądź Biura Związku. 

3. Rada, na pierwszym swoim posiedzeniu, rozpoczynającym kadencję, wybiera ze 
swego składu Prezydium w osobach: przewodniczącego i dwóch zastępców, którzy 
kierują pracami Rady. 

4. Rada może być odwołana przez Zarząd ZPP przed upływem kadencji w następują-
cych przypadkach: rażącego naruszenia przepisów prawa, świadomego działania 
na szkodę ZPP, działalności sprzecznej z celami ZPP. 

5. Członek Rady, w przypadkach jak wyżej, może być odwołany na wniosek prze-
wodniczącego Rady, po uprzednim uzgodnieniu tej decyzji z Zarządem ZPP. 
Członkostwo w Radzie, z wyłączeniem przewodniczącego i zastępców, ustaje 
również z chwilą pisemnej rezygnacji członka. Z wnioskiem o uzupełnienie składu 
Rady o nowego członka występuje przewodniczący Rady do Zarządu ZPP. 

6. Przewodniczącego Rady i jego zastępców przed upływem kadencji, odwołuje Rada 
w uzgodnieniu z Zarządem ZPP. Jednocześnie muszą nastąpić wybory uzupełnia-
jące do Prezydium Rady. 

7. Wybór oraz odwołanie przewodniczącego Rady i jego zastępców dokonuje się 
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej po-
łowy składu Rady. Każdy Członek Rady dysponuje jednym głosem i posiada 
czynne i bierne prawo wyborcze. 

§4 
Zasady i tryb działalności Rady 

1. Rada pracuje zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, wykonując czynności dorad-
cze z własnej inicjatywy, bądź na życzenie ZPP. W sprawach istotnych Rada po-
dejmuje uchwały własne. Uchwała własna Rady kierowana do Zarządu ZPP po-
siada formę i moc opinii. 
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2. W pracach Rady uczestniczą jej Członkowie osobiście. W przypadkach uzasadnio-
nych może zastąpić Członka Rady upoważniony przez niego pisemnie pełnomoc-
nik. 

3. Prace wykonywane są przez Radę w trybie zbiorowym, bądź za pośrednictwem jej 
członków. Formą zbiorowego wykonawstwa prac są Specjalistyczne Zespoły Do-
radcze. 

4. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek przy-
najmniej połowy Członków Rady, bądź na życzenie ZPP. Posiedzenia odbywają 
się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W posiedzeniach Ra-
dy mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zainteresowani tematyką przedstawi-
ciele ZPP: Zarządu, Komisji i Biura Związku, oraz inne zaproszone osoby. 

5. Przewodniczący ustala porządek posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego, czynności wymienione w ust. 4 i 5 
wykonuje jeden z jego zastępców. 

6. Z posiedzenia sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
który powinien zawierać: datę, miejsce, porządek i przedmiot obrad, wykaz 
uczestniczących w obradach członków Rady i zaproszonych oraz pełne teksty 
uchwał własnych w rozpatrywanych sprawach. Protokół podpisuje przewodniczący 
obrad. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się Zarządowi ZPP, a drugi depo-
nuje się w Sekretariacie Rady. 

7. Podejmowanie uchwał własnych przez Radę odbywa się w trybie głosowania jaw-
nego. Do przyjęcia uchwały potrzebna jest zwykła większość głosów w obecności 
co najmniej 50% składu Rady. 

8. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się korespondencyjny tryb podejmowania 
opinii przez Członków Rady. O wyjątkowości takich przypadków decyduje prze-
wodniczący Rady. 

9. Obsługę sekretarsko – biurową i techniczną Rady oraz posiedzeń Rady prowadzi 
Biuro ZPP, bądź na zlecenie Zarządu ZPP, Stowarzyszenie dla Współpracy na 
rzecz Energetyki Regionalnej.  

§5 
Podział zadań i kompetencje Rady 

1. Do wyłącznej kompetencji posiedzenia Rady należą w szczególności: 

1.1. Uchwalanie regulaminu i zmian w regulaminie Rady, 
1.2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, 
1.3. Uchwalanie absolutorium dla Prezydium Rady, wybór, uzupełnianie i od-

woływanie Członków Prezydium, 
1.4. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Rady, 
1.5. Uchwalanie bieżących opinii i inicjatyw Rady, 
1.6. Opiniowanie rocznych planów i sprawozdań z działalności OPI-K, 
1.7. Powoływanie i odwoływanie Specjalistycznych Zespołów Doradczych oraz 

powierzanie im zadań do wykonania, 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 120 

2. Specjalistyczne Zespoły Doradcze, odpowiednio do swojej specjalności, wykonują 
zadania powierzone im przez posiedzenie Rady oraz prace podejmowane z własnej 
inicjatywy. Do zadań Zespołów Doradczych należą w szczególności: 

2.1. Opracowanie projektów planów rocznych i wieloletnich w układzie dla po-
szczególnych Zespołów, 

2.2. Przygotowywanie merytoryczne i formalne opinii i inicjatyw do uchwalenia 
przez posiedzenie Rady, 

2.3. Konsultowanie OPI-K w zakresie swojej specjalności, 
2.4. Podejmowanie i realizacja prac własnych. 

3. Do kompetencji Prezydium Rady należą w szczególności: 

3.1. Wykonywanie czynności regulaminowych wynikających z przepisów §3 
i §4 niniejszego Regulaminu, 

3.2. Kierowanie działalnością Rady w zgodności z przepisami Regulaminu, 
3.3. Inicjowanie, organizowanie i koordynacja prac w strukturze Rady, 
3.4. Reprezentowanie Rady wobec organów ZPP oraz partnerów zewnętrznych, 
3.5. Podejmowanie bieżących decyzji w imieniu Rady w okresach pomiędzy jej 

posiedzeniami. 

4. Obsługę sekretarską i biurową Rady prowadzi Sekretariat kierowany bezpośrednio 
przez przewodniczącego Rady. Ze względów funkcjonalnych i oszczędnościowych 
miejsce siedziby Sekretariatu powinno być usytuowane przy przewodniczącym 
Rady. Do obowiązków Sekretariatu należą w szczególności: 

4.1. Przygotowanie (program, zaproszenia, materiały, …), organizacja i obsługa 
posiedzeń Rady i innych form jej działalności, 

4.2. Koordynacja i obsługa prac Specjalistycznych Zespołów Doradczych, 
4.3. Redakcja bieżących projektów, opinii i inicjatyw Rady, 
4.4. Redakcja i ekspedycja korespondencji z partnerami Rady, Inicjowanie 

współpracy, serwis informacyjny o działalności Rady (gromadzenie i two-
rzenie bazy danych, …), 

4.5. Sprawozdawczość i planowanie (sporządzanie rocznych sprawozdań 
z działalności Rady, zbiorczych planów pracy, …), 

4.6. Bieżąca wymiana informacji i współpraca z ZPP (Zarządem, Komisjami 
i Biurem Związku) oraz z OPI-K, 

4.7. Obsługa biurowa Sekretariatu Rady, prace sekretarskie, zaopatrzenie, regi-
stratura, księgowość, obsługa i konserwacja sprzętu biurowego, …). 

§6 
Budżet Rady 

1. Do środków finansowych związanych z działalnością Rady należą w szczególno-
ści: 

1.1. Koszt zatrudnienia etatowego pracownika Sekretariatu Rady, 
1.2. Koszt wyposażenia i odtwarzania wyposażenia Sekretariatu Rady, 
1.3. Koszty materiałowe i techniczne związane z bieżącą działalnością Sekreta-

riatu (papier, tusz, …, opłaty telefoniczne, pocztowe, …, opłata, bądź 
udział w opłacie za najem pomieszczenia Sekretariatu, …), 

1.4. Koszt organizacji posiedzeń Rady i innych form jej działalności, 
1.5. Odpłatność za delegacje służbowe Członków Rady, 
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2. W refundacji kosztów wymienionych w ust. 1 uczestniczą: ZPP oraz (ewentualnie) 
podmioty prawne właściwe dla Członków Rady. 

3. W sprawach bieżących budżetem Rady zarządza jej przewodniczący w porozumie-
niu z Prezydium Rady. 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Konsultacyjną ZPP ds. Strategii 
Ekoenergetycznej Powiatów w dniu 23 marca 2001 roku. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Radę. 

3. Wszelkie zmiany w regulaminie muszą być wprowadzone w formie aneksów pod 
rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie wła-
ściwe przepisy prawa cywilnego. 

3.4. Plan pracy Rady w układzie dla Specjalistycznych Zespołów Doradczych 

Zespół Organizacyjno - Prawny  

1. Inicjowanie i opracowywanie projektów legislacyjnych, jako podstawy stanowisk 
ZPP, w sprawach zmian stanu prawnego dotyczących: 
• kompetencji powiatu w planowaniu i zarządzaniu energią w sektorze publicz-

nym, 
• stanowienia samorządów terytorialnych o źródłach lokalnych energii odnawial-

nej, w tym: 
- przekazanie samorządom odwiertów geologicznych wraz z informacją o ich 

niebilansowych zasobach gazu i wody termalnej, 
- rozszerzenie obowiązujących zakupów przez przedsiębiorstwa energetyczne 

o ciepło, energię elektryczną i gaz ze źródeł odpadowych (np. gaz 
z odmetanowania kopalń, ciepło z przemysłu, niebilansowe lokalne zasoby 
gazu ziemnego itp.), 

• kryteriów wyboru oferentów w ustawie o zamówieniach publicznych. 

2. Wypracowanie, wspólne z Zespołami: Ekonomiczno – Finansowym i Inżynierii 
Ekoenergetycznej, opinii ekonomiczno – prawnej w sprawie udziału samorządów 
terytorialnych w procesach prywatyzacji sektorów energetyki zawodowej (elektro-
energetyka, energetyka cieplna i gazownictwo). 

3. Sformułowanie zasad i trybu tworzenia przy samorządach stanowiska doradcy d.s. 
komunalnej polityki ekoenergetycznej (umocowanie w strukturze organizacyjnej, 
obieg dokumentacji,...). 

4. Bieżące doradztwo organizacyjno – prawne na rzecz ZPP (Zarząd, Komisje, Biu-
ro) i pozostałych Zespołów Doradczych. 

5. Konsultacje i nadzór merytoryczny nad działalnością OPI-K odpowiednio do wła-
ściwości Zespołu. 
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6. Bieżąca analiza nowych i nowelizowanych aktów prawnych w obszarze właściwo-
ści Rady Konsultacyjnej pod względem ich skutków organizacyjno – prawnych, 
ekonomiczno – finansowych i ekoenergetycznych dla samorządów terytorialnych. 

Zespół Ekonomiczno – Finansowy 

1. Wypracowanie wspólnie z OPI-K, zasad gromadzenia i selekcji informacji o moż-
liwych do uzyskania środkach finansowych na działalność ekoenergetyczną powia-
tów. Współpraca z Zespołem Informacyjno – Szkoleniowym i OPI-K nad wdraża-
niem systemu szybkiej transmisji tych informacji do i z powiatów, z wykorzysta-
niem medialnych środków przekazu ZPP. 

2. Pilotowanie działalności OPI-K w zakresie: 
• konsultowania powiatów w sprawach wyboru źródeł i linii finansowania zadań 

ekoenergetycznych, 
• doradztwa i wykonawstwa dotyczącego sporządzania wniosków o dofinanso-

wanie, preferencyjne pożyczki,... 

3. Inicjowanie i organizacja, wspólnie z Zespołem Informacyjno – Szkoleniowym 
i OPI-K, systematycznych spotkań informacyjno – szkoleniowych dla powiatów 
z właściwymi terenowo WFOŚiGW. 

4. Wypracowanie, w trybie pilnym, skutecznych sposobów skłonienia powia-
tów/gmin do: 
• wystąpienia z wnioskami, do właściwych terenowo WFOŚiGW, o dofinanso-

wanie, pożyczki, preferencyjne kredyty,... na realizację: projektów zaopatrze-
nia w energię, programów zrównoważonego rozwoju, modernizację gospodar-
ki energetycznej itp., 

• windykację należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za prze-
kraczanie norm emisji zanieczyszczeń. 

5. Bieżące doradztwo ekonomiczno – finansowe na rzecz ZPP (Zarząd, Komisje, 
Biuro) i pozostałych Zespołów Doradczych. 

6. Konsultacje i nadzór merytoryczny nad działalnością OPI-K odpowiednio do wła-
ściwości Zespołu. 

7. Zajęcie stanowiska w sprawie ponadgminnego/gminnego systemu finansowania: 
• programów dydaktycznych szkolnictwa z zakresu ekoenergetyki komunalnej, 
• materiałów dydaktycznych w w/w przedmiocie. 

Zespół Inżynierii Ekoenergetycznej 

1. Modelowanie strategii ekoenergetycznej powiatu (pojęcia, założenia, cele, zawar-
tość modelu, procedury, koszty,...) w tym: 
• kryteria zrównoważonego rozwoju ekoenergetycznego powiatu/gminy, 
• kryteria zastosowań różnych rodzajów energii w tym odnawialnych, 
• problem poziomu i sprzedaży emisji zanieczyszczeń. 

2. Wypracowanie stanowiska w sprawach: 
• zasad i trybu wdrażania procedur strategii ekoenergetycznej wybranego powia-

tu (kryteria wyboru powiatu), 
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• wybór potencjalnych wykonawców z uwzględnieniem / preferencją OPI-K 
i Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej. 

3. Współpraca z Zespołami: Organizacyjno – Prawnym i Ekonomiczno – Finanso-
wym w zakresie wypracowania opinii n.t. udziału samorządów terytorialnych 
w procesie prywatyzacji sektorów energetyki zawodowej i gazownictwa. 

4. Wspieranie i pilotowanie / promocja działalności konsultingowej OPI-K na rzecz 
samorządów terytorialnych w zakresie: 
• sporządzania „Specyfikacji istotnych warunków zamówień” w oparciu o usta-

wę o zamówieniach publicznych, 
• opracowywania „Projektów założeń do planu...” i „Projektów planu zaopa-

trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 

5. Bieżące doradztwo w zakresie inżynierii ekoenergetycznej na rzecz ZPP (Zarząd, 
Komisje, Biuro) i pozostałych Zespołów Doradczych. 

6. Konsultacje i nadzór merytoryczny nad działalnością OPI-K odpowiednio do wła-
ściwości Zespołu. 

7. Inicjowanie i pilotowanie, wspólnie z Zespołem Informacyjno – Szkoleniowym, 
permanentnych szkoleń doradców powiatów/gmin d.s. komunalnej polityki eko-
energetycznej – współpraca z OPI-K nad organizacją i opracowywaniem progra-
mów szkoleń. 

Zespół Informacyjno – Szkoleniowy 

1. Tworzenie lobbingu na rzecz ekoenergetyki komunalnej (parlamentarzyści, przed-
stawiciele rządu, instytucje, środki przekazu,...). 

2. Inicjowanie i pilotowanie wydawnictw informacyjnych na temat: 
• działalność Rady Konsultacyjnej ZPP d.s. strategii ekoenergetycznej powiatu 

(w przyszłości periodyczny biuletyn informacyjny), 
• realizacja przedsięwzięć w zakresie wdrażania, strategii ekoenergetycznej po-

wiatów (upowszechnienie w środkach przekazu). 

3. Inicjowanie i pilotowanie, wspólnie z Zespołem Inżynierii Ekoenergetycznej, per-
manentnych szkoleń doradców powiatów / gmin d.s. komunalnej polityki ekoener-
getycznej. 

4. Współpraca z innymi Zespołami Specjalistycznymi i z OPI-K w zakresie: 
• upowszechnienia / emisji materiałów informacyjnych n.t. możliwości pozyski-

wania środków finansowych na działalność ekoenergetyczną powiatów (źródła, 
preferencje, linie finansowania,...) 

• inicjowania i organizacji systematycznych spotkań informacyjno – szkolenio-
wych dla powiatów z właściwymi terenowo WFOŚiGW. 

5. Upowszechnianie informacji / promocja o działalności OPI-K, konsultowanie 
i nadzór merytoryczny nad jego działalnością odpowiednio do właściwości Zespo-
łu. 

6. Współpraca w zakresie wymiany informacji i doświadczeń z Urzędami Marszał-
kowskimi i Wojewódzkimi oraz innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi. 
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7. Przygotowanie dla ZPP, wspólnie z pozostałymi Zespołami, edycji ekoenergetycz-
nej w kolejnym konkursie „Ligi Inicjatyw Powiatowych”. 

8. Uczestnictwo Rady w inicjatywach Politechniki Śląskiej i Opolskiej (III Forum 
Dyskusyjne: innowacyjność i transfer technologii). 

9. Bieżące doradztwo informacyjno – szkoleniowe na rzecz ZPP (Zarząd, Komisje, 
Biuro) i pozostałych Zespołów Doradczych. 

10. Konsultacje i nadzór merytoryczny nad działalnością OPI-K odpowiednio do wła-
ściwości Zespołu. 
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1. TWORZENIE PODSTAW ORGANIZACYJNYCH I TRYBU PRACY RADY 
KONSULTACYJNEJ ZPP 

1.1. Organizacja zaplecza Rady 

W wyniku porozumienia Zarządu Stowarzyszenia SWER a Zarządem i Biurem 
Związku Powiatów Polskich oraz z członkami Rady Konsultacyjnej postanowiono 
usytuować sekretariat Rady w siedzibie Stowarzyszenia dla Współpracy na rzecz 
Energetyki Regionalnej. 

Adres Sekretariatu Rady: ul. Siemianowicka 60, 40-301 Katowice, skr. poczt. 2913, 
tel./fax: 032 2086478, tel.: 032 2086479, e-mail: st_swer@wp.pl 

Stowarzyszenie SWER, poza pomieszczeniem udostępnia Sekretariatowi Rady swoje 
zaplecze biurowe, wspomaga w czynnościach sekretarsko – biurowych, księgowych 
itp. Działalność Sekretariatu Rady wymagająca większego nakładu pracy i materiałów 
jest asekurowana przez Biuro ZPP w Nowym Sączu. 

Adres Biura Związku Powiatów Polskich: 33-300 Nowy Sącz 1, skr. poczt. 119, fax: 
018 4778611, tel.: 018 4778000, e-mail: zpp@zpp.pl 

1.2. Drugie posiedzenie Rady Konsultacyjnej ZPP 

Starosta Nyski Zbigniew Majka – jako gospodarz spotkania – przywitał zebranych 
członków Rady, przybyłych na posiedzenie gości (lista obecności w załączeniu) oraz 
przedstawicieli lokalnych mediów. Pan Starosta poinformował zebranych, że zaprosił 
na dzisiejsze posiedzenie przedstawicieli gmin Powiatu Nyskiego, z uwagi na to, że 
omawiana tematyka przede wszystkim ich dotyczy. Pan Zbigniew Majka w skrócie 
opisał Powiat Nyski, mówił o jego walorach, o turystyce, ale też o coraz większym 
bezrobociu. Więcej miejsca poświęcił nowo powstałej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Nysie, która rozpocznie swoją działalność od 1 września 2001 r. Jednocześnie za-
prosił uczestników posiedzenia na obiad i zwiedzanie Nysy – po zakończeniu obrad 
Rady Konsultacyjnej ZPP. 

Po wystąpieniu Pan Zbigniew Majka oddał głos Przewodniczącemu Rady Konsulta-
cyjnej ZPP – Panu Włodzimierzowi Rago, który podziękował wszystkim za przyby-
cie, a gospodarzowi za wspaniałą organizację spotkania. 

Pan Włodzimierz Rago przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Prezentacja Specjalistycznych Zespołów Doradczych Rady, omówienie, dyskusja 
i przyjęcie planu pracy Rady w układzie dla Specjalistycznych Zespołów. 

2. Wystąpienie Przedstawiciela EC BREC (Europejskie Centrum Energii Odnawial-
nej) w sprawie współpracy z ZPP. 

3. Omówienie propozycji współpracy ZPP – EC BREC, wnioski programowe. 

4. Sprawy organizacyjne: propozycja korekty regulaminu Rady, omówienie proble-
mów związanych z działalnością OPI-K (Ogólnopolski Punkt Informacyjno – Kon-
sultacyjny dla powiatów), korespondencja kierowana do Rady, … 

5. Wolne wnioski, ustalenie miejsca i terminu następnego posiedzenia Rady. 
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Przewodniczący Rady przedstawił osobom zaproszonym spoza Rady krótką jej histo-
rię – powiedział w jaki sposób powstała oraz omówił jakie cele ma realizować. 

• Inicjatywa powołania Rady wyszła od samorządów, a głównie od Związku Powia-
tów Polskich oraz współpracujących z nimi organizacji. 

• W celu podjęcia prac nad strategią ekoenergetyczną na poziomie powiatu zwróco-
no się, w trybie ankietowania, do wszystkich polskich powiatów ziemskich 
i grodzkich, a także do partnerów zagranicznych z UE z prośbą o opinię dotyczącą 
tego przedsięwzięcia. 

• Ankieta dostarczyła niezwykle pozytywny wynik sondażu co zaowocowało podję-
ciem ww. przedsięwzięcia, powstaniem Rady Konsultacyjnej ZPP ds. strategii 
ekoenergetycznej powiatu i powołaniem, przy Stowarzyszeniu dla Współpracy na 
rzecz Energetyki Regionalnej, Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno – Konsulta-
cyjnego (OPI-K) ds. ekoenergetyki komunalnej. 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady przedstawił 4 wyłonione z Rady Specjalistyczne Zespoły Do-
radcze oraz ich Prowadzących i Członków Zespołów: 

1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY: Prowadząca Zespół: Wicestarosta 
Zgierski Pani Jolanta Nejman; Członkowie: Stanisław Cielecki, Wiesław Kozub–
Ciembroniewicz, Adam Krzysztoń, Krzysztof Niewiara, Eugeniusz Wycisło 

2. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – FINANSOWY: Prowadzący Zespół: Wiceprezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
Pan Jan Huzarewicz; Członkowie: Elżbieta Cielecka, Stanisław Cielecki, Niels Fre-
ese, Zbigniew Majka, Thaddäus Schäpe, Andrzej Zieliński 

3. ZESPÓŁ INŻYNIERII EKOENERGETYCZNEJ: Prowadzący Zespół: Wiceprezes 
Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Pan Henryk Tymowski; Członkowie: 
Elżbieta Cielecka, Jacek Kichman, Joachim Kozioł, Marek Krupa, Adam Skorut, Ma-
riusz Świąder, Eugeniusz Wycisło 

4. ZESPÓŁ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWY: Prowadzący Zespół: prof. dr 
inż. Joachim Kozioł; Członkowie: Marek Krupa, Zbigniew Majka, Krzysztof Niewia-
ra, Włodzimierz Rago, Andrzej Zieliński 

Przewodniczący omówił plan pracy Rady w układzie dla poszczególnych Zespołów. 
Podkreślił, że plan został przypisany Zespołom „zaocznie” i zwrócił się z prośbą do 
Prowadzących o potwierdzenie zgody na kierowanie Zespołami. 

Wiceprezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach Pan Jan Huzarewicz podziękował za nominację stwierdzając, że musi 
odmówić podjęcia się tego zadania z uwagi na liczne obowiązki zawodowe i małą 
dyspozycyjność. Dodał, że nie może podejmować się obowiązków, z których nie 
mógłby wywiązać się rzetelnie. Potwierdził, że jako członek Zespołu będzie doradzał 
i służył pomocą w miarę swoich możliwości. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały własnej Rady w sprawie trybu wybo-
ru Prowadzącego Zespół Ekonomiczno – Finansowy. 
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Postanawia się przekazać decyzję w sprawie wyboru Prowadzącego Zespół Eko-
nomiczno – Finansowy, członkom tego Zespołu, z możliwością dokooptowania 

w tym celu nowych członków 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

Następnie Pan Włodzimierz Rago zapytał zebranych, czy wnoszą uwagi do planów 
pracy poszczególnych Zespołów. Jeśli nie, to można rozpocząć głosowanie nad 
uchwałą w sprawie ich przyjęcia. 

Prof. Kozioł stwierdził, że dopiero w trakcie pracy na podstawie proponowanych pla-
nów będzie można ustalić, czy funkcjonują one poprawnie. Zawsze bowiem można 
wprowadzić do planów niezbędne poprawki. 

Pani Elżbieta Cielecka oświadczyła, że ma pewne zastrzeżenia do planu pracy Zespołu 
Organizacyjno – Prawnego. 

W związku z tym prof. Kozioł zaproponował aby głosować oddzielnie nad planami 
poszczególnych Zespołów. 

1. do planu pracy Zespołu Organizacyjno – Prawnego została wprowadzona jedna 
poprawka w pkt. 1 planu pracy Zespołu: treść wcinki drugiej, po kropce należy 
zmienić następująco: „rozszerzenie obowiązujących zakupów przez przedsiębior-
stwa energetyczne o ciepło i energię elektryczną ze źródeł odpadowych (np. metan 
z odmetanowania kopalń, ciepło z przemysłu, niebilansowe lokalne zasoby gazu 
ziemnego, …). 

2. plan pracy Zespołu Ekonomiczno – Finansowego został przyjęty bez zastrzeżeń. 

3. plan pracy Zespołu Inżynierii Energetycznej został przyjęty bez zastrzeżeń. 

4. plan pracy Zespołu Informacyjno – Szkoleniowego został także przyjęty bez za-
strzeżeń. 

Wobec powyższych ustaleń została jednogłośnie podjęta następująca uchwała wła-
sna Rady: 

Przyjmuje się plan pracy Rady w układzie dla poszczególnych Specjalistycznych 
Zespołów Doradczych na podstawie propozycji zgłoszonych na piśmie na semina-

rium w Korbielowie, z uwzględnieniem ww. wniesionych uwag 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu zaproszonego na posiedzenie Dyrek-
tora EC BREC Pana Grzegorza Wiśniewskiego. 

Pan Grzegorz Wiśniewski podziękował za zaproszenie i przedstawił zebranym infor-
mację o Europejskim Centrum Energetyki Odnawialnej, którego jest przedstawicie-
lem: 

• w 1994 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej powstało Centrum, którego celem 
było i jest wsparcie rozwoju wykorzystania energetyki odnawialnej. 

• od 1997 r. Centrum działa w Polsce w strukturze Instytutu Budownictwa, Mecha-
nizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. 
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Poinformował zebranych, że 2 lata temu Sejm RP przyjął rezolucję, w której zobo-
wiązał Rząd do opracowania strategii energetyki odnawialnej. Sporo miejsca poświęcił 
na omówienie opracowanego przez Rząd dokumentu pt. „Strategia rozwoju energetyki 
odnawialnej w Polsce”. Podkreślił, że istnieje wielu oponentów wobec tego dokumen-
tu. Przede wszystkim opozycyjna jest Komisja Sejmowa Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa, czego dała wyraz na posiedzeniu w dniu 28 marca 2001 r. EC BREC 
zabiega aby ZPP poparł rządowy projekt. Wspomniał, że najprawdopodobniej w 
dniach 20-22.06.2001 r. Sejm będzie debatował nad ww. dokumentem. W związku z 
tym pozostał miesiąc aby zorganizować poparcie dla tak ważnej sprawy. 

W dalszym ciągu wystąpienia Pan Grzegorz Wiśniewski oznajmił, że EC BREC 
zwrócił się do ZPP o patronat nad realizacją projektu „Planowanie energetyczne na 
szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZG – odnawialnych źródeł energii”. Projekt 
realizuje EC BREC oraz brytyjska firma ESD Ltd. (Energy for Sustainable Deve-
lopment) z władzami wybranego powiatu i przy wsparciu Ministerstwa Środowiska. 
Będzie wybrany jeden powiat, na terenie którego zostanie całkowicie sfinansowana 
zaproponowana przez ten powiat strategia energii odnawialnej. W tym celu podjęto 
ogólnopolską akcję ankietową, która wyłoni taki powiat. 8 czerwca zbierze się Komi-
tet, który dokona wyboru wg wcześniej opracowanych warunków kryterialnych. 
W dniu 25 czerwca odbędzie się w Warszawie seminarium, na temat polityki wyko-
rzystania energii odnawialnej. Na seminarium zostaną zaproszeni respondenci ankiet, 
poza tym jest ono otwarte dla wszystkich powiatów polskich. 

Pan Włodzimierz Rago podziękował Panu Wiśniewskiemu za wystąpienie i poprosił 
o kierowanie pytań do Dyrektora EC BREC. 

Pan Stanisław Cielecki zapytał o możliwości wykorzystania metanu jako źródła ener-
gii odnawialnej. 

Dyrektor Wiśniewski odpowiedział, że strategia rozwoju energii odnawialnej nie 
uwzględnia metanu jako jej źródła. Uzasadnił to stanowisko, z wyszczególnieniem 
rodzajów energii, które przewiduje program rządowy. 

Prof. Kozioł stwierdził, że nie ma strategii polityki odnawialnej i konwencjonalnej, 
ale powinna istnieć jedna strategia polityki energetycznej kraju. Dodał, że należy wy-
korzystać energię odnawialną, niestety można nią tylko zastąpić ok. 7-7,5% zużycia 
energii pierwotnej. 

Pani Elżbieta Cielecka zapytała czy wszystkie powiaty otrzymają informacje o kon-
kursie i co zadecyduje o wyborze tego jednego konkretnego powiatu. 

Pan Wiśniewski odpowiedział, że wszystkie powiaty, które posiadają adres poczty 
komputerowej, a poza tym ukaże się zawiadomienie w prasie samorządowej. Jeśli 
chodzi o wybór, to będzie on dokonany na podstawie określonych kryteriów, m.in.: 
zaangażowanie ludzi, zainteresowanie władz samorządowych oraz: 

• wykazanie przez Powiat posiadanych zasobów energii odnawialnej (identyfikacja 
zasobów) 

• determinacja ich wykorzystania itp. 

Pan Włodzimierz Rago zaproponował głosowanie nad dwoma uchwałami własnymi 
Rady: 
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1. W sprawie poparcia dokumentu rządowego „Strategia rozwoju energetyki 
odnawialnej w Polsce” (w załączeniu). 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

2. W sprawie udziału ZPP w realizacji projektu "Planowanie energetyczne na 
szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE - Odnawialnych Zasobów Energii" 
(tekst w załączeniu). 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady przeszedł do umówienia sprawy patronatu ZPP nad realizacją 
omówionego wyżej projektu. W związku z tym, zapytał Pana Grzegorza Wiśniew-
skiego: czy można otrzymać skonkretyzowanie oczekiwań z tym związanych ze strony 
EC BREC, czy jes! możliwa współpraca pomiędzy realizatorami projektu a OPl-K i 
czy można do końca czerwca obustronnie uzgodnić formę tej współpracy. 

Pan Wiśniewski nie widzi żadnych przeciwwskazań do powyższych kwestii. 

Pan Włodzimierz Rago zwrócił się do członków Rady z prośbą o akceptację propozy-
cji Zarządu ZPP w sprawie jego udziału w Komitecie Sterującym omawianego projek-
tu. Członkowie Rady wyrazili swoją akceptację jednomyślnie. 

Ad. 4. 

Pan Włodzimierz Rago przedstawił i uzasadnił Członkom Rady propozycje zmian 
w regulaminie Rady. Po dyskusji na temat propozycji, nie wniesiono do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

Jednogłośnie przyjęto wniosek w sprawie poparcia zmian w regulaminie i skiero-
wania tekstu do Zespołu Organizacyjno – Prawnego, który przedłoży skorygowa-

ny regulamin Rady do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu. 

Przewodniczący Rady omówił zasady i uwarunkowania związane z działalnością OPI-
K, rozumianego jako zaplecze usługowe dla samorządów terytorialnych, a zwłaszcza 
dla powiatów. Zaznaczył, że Ogólnopolski Punkt lnformacyjno – Konsultacyjny roz-
poczyna działalność w całym interesującym wszystkich zakresie. 

Pan Jan Huzarewicz stwierdził, że aby działać w sposób uporządkowany, należy stwo-
rzyć globalną strategię, której niestety na dzień dzisiejszy nie ma. Zaproponował, aby 
OPI-K opracował ogólnopolski program na rzecz uświadamiania i edukacji ekoenerge-
tycznej dla społeczności lokalnych, a przede wszystkim lokalnych władz. Ważne jest, 
że istnieją środki finansowe na realizację takiego programu w Narodowym 
i Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Prof. Kozioł zdecydowanie poparł tę inicjatywę. 

Pan Włodzimierz Rago, w imieniu prof. Leona Troniewskiego, zaprosił wszystkich 
obecnych na III międzysesyjne seminarium, które odbędzie się w dniach 21-
23,05.2001 r. w Auli Politechniki Opolskiej. Temat seminarium: III Forum dyskusyj-
ne „Innowacyjność i transfer technologii” 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującej uchwały własnej Rady w spra-
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wie wystąpienia PIGE „Ekorozwój” o podpisanie umowy o współpracy z ZPP: 

Należy odroczyć rozpatrzenie sprawy umowy o współpracy pomiędzy Polską Izbą 
Gospodarczą „Ekorozwój” i Związkiem Powiatów Polskich do czasu uzyskania 
pełnej informacji o ubiegającym się o tę współpracę 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

Ponadto Rada zdecydowała, że do tej sprawy należy wrócić na następnym posiedze-
niu. 

Ad. 5. 

Pani Alina Baran – Wójt Gminy Skoroszyce zapytała czy ZPP w strategii ekoener-
getycznej powiatu bierze pod uwagę możliwość wykorzystania tych źródeł energii, 
które są specyficzne dla każdego terenu (gmina, powiat) – chodzi o wykorzystanie 
biopaliw aktywnych zarówno w przemyśle samochodowym jak i w rolnictwie. Zazna-
czyła, że w Powiecie Nyskim istnieje możliwość wykorzystania energetycznego takich 
zasobów naturalnych jak rzepak i inne produkty rolne. Zwróciła uwagę na możliwość 
skorzystania z istniejących zakładów na terenie Powiatu. 

Pan Wiśniewski przedstawił, jak w dokumencie rządowym ustosunkowano się do 
planu pozyskania energii odnawialnej z biopaliw ciekłych. 

Sekretarz Powiatu w Kazimierzy Wielkiej – Pan Marek Krupa zauważył, że do 
realizacji każdego projektu trzeba pozyskać ludzi, którzy będą mu sprzyjali. Jeśli cho-
dzi o samorządy, są one najczęściej nie zorientowane w temacie energii odnawialnej. 
Dodał, że w związku z tym należy zorganizować kursy w celu edukacji społeczeństwa 
w tym kierunku – punkt startu jest bowiem bardzo istotny. Musimy mocniej akcento-
wać nasze oddolne potrzeby, naszą niezależność. Decydentom nie zależy bowiem na 
tym, żeby decyzje odgórne nie były realizowane. Pan Krupa podkreślił, że ważna jest 
w tym względzie kwestia finansowa – brak finansów. 

Pan Zbigniew Majka przyłączył się do wypowiedzi Pana Marka Krupy. Poza tym 
jeszcze raz podkreślił, że należy szukać i wykorzystywać zasoby istniejące na danym 
obszarze energii odnawialnych. 

Pan Włodzimierz Rago potwierdził, że każdy powiat, każda gmina ma swoją specy-
fikę – należy to wziąć pod uwagę. 

Pan Mariusz Świąder z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zazna-
czył, że biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, na dzień dzisiejszy nie stać nas na 
energię odnawialną. Należy jednak dążyć do pozyskiwania finansów na ten cel. 

Pani Elżbieta Cielecka zauważyła, że musi zostać stworzony plan ekonomiczny, 
trzeba brać koniecznie pod uwagę źródła lokalne. 

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ZPP podziękował wszystkim zebranym za przy-
jazd i udział w posiedzeniu. 

Następne posiedzenie Rady wyznaczono na dzień 29 czerwca 2001 r. z propozycją 
przeprowadzenia w trybie dwudniowym. 

Nysa, 2001-05-15 

Protokolant: Małgorzata Łaskawska 
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Przewodniczący Rady Konsultacyjnej I kadencji: Włodzimierz Rago 
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2. UCHWAŁY I INICJATYWY RADY I ICH WYKŁADNIA PRAKTYCZNA 

W okresie od pierwszego do drugiego posiedzenia Rady I kadencji (23.03.2001 – 
15.05.2001) wypracowano i podjęto następujące uchwały własne: 

• Uchwała własna nr 1-RK/ZPP/2001 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Kon-
sultacyjnej ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatu, 

• Uchwała własna nr 2-RK/ZPP/2001 w sprawie ukonstytuowania Rady i powołania 
Specjalistycznych Zespołów Doradczych, 

• Uchwała własna nr 3-RK/ZPP/2001 w sprawie wyboru Prowadzącego Specjali-
styczny Zespół Doradczy ds. Ekonomiczno – Finansowych, 

• Uchwała własna nr 4–RK/ZPP/2001 w sprawie projektu planu pracy Rady 
w układzie dla poszczególnych Specjalistycznych Zespołów Doradczych, 

• Uchwała własna nr 5–RK/ZPP/2001 w sprawie poparcia dokumentu rządowego 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce”, 

• Uchwała własna nr 6–RK/ZPP/2001 w sprawie udziału ZPP w realizacji projektu 
„Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE - Odna-
wialnych Zasobów Energii”, 

• Uchwała własna nr 7–RK/ZPP/2001 w sprawie poparcia propozycji zmian 
w swoim regulaminie i skierowania tekstu tych propozycji do Zespołu Organiza-
cyjno – Prawnego, 

• Uchwała własna nr 8–RK/ZPP/2001 w sprawie współpracy z organizacjami ze-
wnętrznymi. 

Uchwały własne Rady nr 5 i nr 6, przyjęte następnie przez Zarząd ZPP jako oficjalne 
stanowiska Związku, mają niezwykle istotne znaczenie praktyczne: 

• wsparły skutecznie procedurę parlamentarną w sprawie uchwalenia dokumentu 
rządowego „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce”, 

• wykreowały Związek Powiatów Polskich do roli animatora tej strategii, zwłaszcza 
w obszarze samorządów terytorialnych, 

• przyczyniły się do zaistnienia powiatów w ogólnopolskim projekcie „Planowanie 
energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE - Odnawialnych Zaso-
bów Energii", 

W dalszym ciągu tego Rozdziału przytoczono opinie Rady w ww. sprawach oraz pod-
jęte na ich podstawie oficjalne stanowiska Związku. 
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2.1. Poparcie dla dokumentu rządowego „Strategia rozwoju energetyki odna-
wialnej” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANOWISKO 
Związku Powiatów Polskich 

w sprawie przyjętej przez Radę Ministrów dnia 5 września 2000 roku „Strategii 
rozwoju energetyki odnawialnej” 

Związek Powiatów Polskich po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej ZPP 
ds. strategii ekoenergetycznej powiatu oraz analizą Europejskiego Centrum 
Energii Odnawialnej w pełni popiera strategiczne cele ww. dokumentu zmierzają-
ce do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo – 
energetycznym kraju od 7,5% w 2010 roku do 14% w 2020 roku. 

Przyjęcie „Strategii” przez Sejm RP stanowić będzie dobrą podstawę pod syste-
matyczny rozwój odnawialnych nośników energii (słońce, woda, wiatr, biomasy), 
który jest tak ważny wobec globalnych zagrożeń ekologicznych. Jesteśmy pierw-
szym krajem kandydującym do Unii Europejskiej, który taką „strategię” opra-
cował. Zwracamy się do Sejmu RP aby tej szansy nie zaprzepaścił, zwłaszcza wo-
bec ogromnych, niewykorzystanych dzisiaj jeszcze zasobów energii odnawialnej 
oraz rosnących kosztów kopalnych nośników energii. Strategie ekorozwoju 
i rozwoju obszarów wiejskich w tym programie mają swój ogromny udział. 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich starostów, klubów parlamentarnych oraz 
posłów i senatorów o promowanie ww. dokumentu rządowego, którego znaczenie 
dla społeczności lokalnych uznajemy za doniosłe. 

Prezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich 

    /-/ Antoni Jankowski 
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2.2. Inicjatywa objęcia przez ZPP patronatu nad projektem „Planowanie ener-
getyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE – Odnawialnych 
Zasobów Energii” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANOWISKO 
Związku Powiatów Polskich 

w sprawie projektu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzy-
staniem OZE – Odnawialnych Zasobów Energii” 

Po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej ZPP ds. strategii ekoenergetycz-
nej powiatu Związek Powiatów Polskich: 

1. Ocenia z uznaniem inicjatywę podjęcia ww. projektu przez EC BREC – Eu-
ropejskie Centrum Energii Odnawialnej, 

2. Wyraża zgodę na objęcie patronatem projektu, po uprzednim określeniu 
przez EC BREC oczekiwań z tym związanych, 

3. Desygnuje swojego przedstawiciela w osobie Przewodniczącego Rady Konsul-
tacyjnej ZPP do Komitetu Doradczego Projektu i postuluje o włączenie do 
Ogólnopolskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (OPI-K) do Zespołu 
Wykonawczego Projektu. 

Prezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich 

    /-/ Antoni Jankowski 
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3. DZIAŁALNOŚĆ RADY WSPIERAJĄCA INICJATYWY EKOENERGE-
TYCZNE POWIATÓW 

3.1. Inicjatywa Powiatu Nyskiego w sprawie wykorzystania lokalnych zasobów 
energii odnawialnych 

Nazwa inicjatywy 

Wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnych na terenie Powiatu Nyskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem biomasy rzepaku i energii wiatrowej. 

Autorzy i realizatorzy koncepcji inicjatywy 

Autor: Starostwo Powiatowe w Nysie i właściwe terenowo gminy. Realizatorzy kon-
cepcji: Zespół Ekspertów pod patronatem Rady Konsultacyjnej ZPP ds. strategii eko-
energetycznej powiatu. 

Przedmiot i tryb realizacji koncepcji 

Przedmiotem inicjatywy jest wykorzystanie na terenie Powiatu lokalnych zasobów 
energii odnawialnych, a zwłaszcza: 

• wykorzystanie biomasy rzepaku, uprawianego w znacznych ilościach na terenie 
Powiatu, do produkcji biopaliw płynnych (olej i spirytus), 

• instalacja siłowni wiatrowych z wykorzystaniem wytwarzanej energii elektrycznej 
dla potrzeb lokalnych, do nawadniania (osuszania) pól uprawnych, pompowania 
wody itp.  

Inicjatywa została zgłoszona na drugim posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ZPP odby-
tym w Starostwie Powiatowym w Nysie w dniu 15 maja 2001 (zobacz: Roz. 1, proto-
kół z drugiego posiedzenia Rady). W trybie dwóch kolejnych konferencji roboczych 
odbytych w Starostwie uściślono przedmiot i zakres inicjatywy oraz omówiono moż-
liwości jej realizacji. 

Odnośnie wykorzystania biomasy rzepaku Rada Koordynacyjna proponuje podjęcie 
następujących prac: 

• opracowanie strategii wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania biopaliw płynnych 
dla Powiatu, 

• opracowanie projektu pilotowego dla typowej gminy rolniczej w obrębie Powiatu, 

• prace wdrożeniowe instalacji pilotowej w wybranej gminie. 

W celu zabezpieczenia warunków wykonalności ww. prac należy: 

• wykonać koncepcję merytoryczną z przedstawieniem oczekiwanych efektów zgło-
szonej inicjatywy: społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, 

• wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o sfinansowanie części prac o charakterze ogólnym (bilans, technologia, ocena or-
ganizacyjno – prawna itp.) kwalifikującym się do upowszechnienia, 
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• wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu o sfinansowanie pozostałego zakresu prac rzeczowych zadania zlokalizo-
wanego na terenie pilotowej gminy, 

• wystąpić o dofinansowanie do innych krajowych i zagranicznych właściwych in-
stytucji. 

Odnośnie wykorzystania energii wiatrowej na terenie Powiatu niezbędne jest stwier-
dzenie zasadności techniczno – ekonomicznej tego pomysłu. Należy w tym celu roz-
poznać lokalne parametry wiatrowe i dostosować do nich lokalizację oraz rodzaj 
ewentualnych instalacji siłowych. 

Uwarunkowania dalszej realizacji inicjatywy znajdują się po stronie Rady Konsulta-
cyjnej ZPP, która podjęła się: wyłonienia ze swego grona Zespołu Ekspertów dla bez-
pośredniej pomocy doradczej i patronackiej na rzecz wdrożenia inicjatywy; przedsta-
wienia przez ww. Zespół propozycji dalszych prac. 

3.2. Inicjatywa Powiatu Tarnogórskiego w sprawie „Kompleksowej moderniza-
cji systemów ciepłowniczych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w obiektach użyteczności publicznej” 

Nazwa inicjatywy 

Kompleksowa modernizacja systemów ciepłowniczych poprzez wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na tere-
nie Powiatu Tarnogórskiego w ramach ekoenergetycznej strategii powiatu. 

Autorzy i realizatorzy koncepcji inicjatywy 

Autor: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Realizatorzy koncepcji: Zespół 
Kierujący pod patronatem Rady Konsultacyjnej ZPP ds. strategii ekoenergetycznej 
Powiatu. 

Przedmiot i tryb realizacji inicjatywy 

Inicjatywa zakłada w szczególności wykorzystanie energii słonecznej w systemach 
ciepłowniczych w zakresie uzasadnionym technicznie i opłacalnym ekonomicznie. 
Skala rzeczowa i finansowa inicjatywy jest znacząca, obejmuje modernizację kilku-
dziesięciu dużych systemów ciepłowniczych na terenie całego Powiatu jak np.: kom-
pleksy szkolne, szpitale, domy pomocy społecznej i inne liczne obiekty użyteczności 
publicznej. Oczekuje się, że w wyniku realizacji inicjatywy osiągnięte zostaną poważ-
ne efekty ekologiczne. 

Zaawansowanie wdrażania inicjatywy: 

• powołano Zespół Kierujący realizację inicjatywy pod patronatem Rady Konsulta-
cyjnej ZPP, który opracował zasady i tryb wdrażania przedsięwzięcia, 

• wystąpiono do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskami o dofinansowanie zadania, 

• uruchomiono procedurę organizacyjną i formalną realizacji inicjatywy (przygoto-
wanie frontu prac, organizacja przetargów dla wykonawstwa itp.), 
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• planuje się podjęcie szerokiej akcji informacyjno – edukacyjnej dla społeczności 
Powiatu o ekologicznych i społecznych skutkach wdrożenia inicjatywy. 

Oczekuje się, że inicjatywa Tarnogórska umożliwi uzyskanie istotnego efektu ekolo-
gicznego na terenie Powiatu w postaci ograniczenia emisji szkodliwych zanieczysz-
czeń powietrza: 

• SO2 - ok. 15 kg/MWh użytkowanego ciepła, 

• NOx - ok. 2 kg/MWh użytkowanego ciepła, 

• CO  - ok. 29 kg/MWh użytkowanego ciepła, 

• CO2  - ok. 2126 kg/MWh użytkowanego ciepła, 

• pył  - ok. 18 kg/MWh użytkowanego ciepła, 
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1. OTOCZENIE EKOENERGETYCZNE POWIATÓW. RELACJE I WSPÓŁ-
PRACA 

1.1. Ogólnopolski projekt „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym 
z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii” – patronat i udział ZPP 
w realizacji projektu (źródło: http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec) 

We wrześniu 2000 roku Rada Ministrów zaakceptowała Strategię Rozwoju Energetyki 
Odnawialnej w Polsce, której głównym założeniem jest osiągnięcie 7,5% udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej kraju. Realizacja tych 
celów niesie ze sobą duże możliwości dla rozwoju polskiej gospodarki oraz korzyści 
dla władz lokalnych jak i małych i średnich inwestorów. W sierpniu 2001 roku Sejm 
RP uchwalił Strategię Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce. 

W chwili obecnej planowanie energetyczne na poziomie województw oraz gmin stało 
się prawnym wymogiem. Według prawa energetycznego, samorządy lokalne są zobo-
wiązane do opracowania lokalnych planów energetycznych, które uwzględniają wyko-
rzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii. 

Największą barierą dla opracowania lokalnych planów zrównoważonego wykorzysta-
nia i produkcji energii jest brak fachowej wiedzy, danych, specjalistycznych umiejęt-
ności na poziomie samorządów lokalnych oraz wysokie koszty np. oceny zasobów 
odnawialnych źródeł energii. Z tego powodu racjonalnym wydaje się być planowanie 
energetyczne na poziomie powiatu. Opracowanie planów energetycznych dla 5-10 
gmin jest korzystniejsze niż planowanie dla pojedynczej gminy, ponieważ prowadzi do 
zmniejszenia kosztów obrotu związanych z indywidualnym wyznaczaniem potrzeb 
energetycznych, oceną zasobności w źródła odnawialne i optymalizacją ich racjonal-
nego zużycia. Kolejną korzyścią może być umożliwienie planowania większych połą-
czonych inwestycji na poziomie regionalnym lub powiatowym, co wiąże się ze zwięk-
szeniem szansy na dofinansowanie, np. z funduszy przedakcesyjnych UE.  

W związku z powyższym brytyjska firma ESD Ltd. (Energy for Sustainable Deve-
lopment) na zamówienie Ministerstwa Środowiska oraz EC BREC (Europejskie Cen-
trum Energii Odnawialnej) podjęły się opracowania modelowego systemu planowania 
energetycznego wspomaganego komputerowo na poziomie lokalnym, wykorzystujące-
go odnawialne źródła energii do sporządzenia planu energetycznego. Projekt jest obję-
ty patronatem Ministerstwa Środowiska, a realizacja projektu będzie możliwa dzięki 
aktywnemu zaangażowaniu się władz lokalnych.  

Cele projektu 

Główne cele projektu to: 

- opracowanie w wybranych powiatach opłacalnego ekonomicznie i zrównoważone-
go środowiskowo planu energetycznego uwzględniającego odnawialne źródła 
energii (OZE); 

- aktywne włączenie samorządów lokalnych, instytucji finansujących oraz inwesto-
rów w projekt w celu zwiększenia liczby inwestycji OZE na danym terenie, tak 
aby cele wyznaczone w planie energetycznym mogły być zrealizowane; 
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- opracowanie procedury sporządzania takiego planu energetycznego na przykładzie 
wybranych powiatów, która mogłaby być następnie wykorzystana w gminach na 
terenie całego kraju.  

Kryteria doboru uczestników 

Uczestnikami projektu będą Starostwa Powiatowe spełniające następujące kryteria: 

1) dobra współpraca administracyjna powiatu z gminami znajdującymi się na jego 
terenie, 

2) wysoki poziom zainteresowania uczestnictwem w projekcie, 

3) możliwości kadrowe władz lokalnych (powiatowych), które można wykorzy-
stać w realizowanym projekcie, 

4) możliwości wykorzystania wyposażenia biurowego, komputerów, innych zaso-
bów niezbędnych dla realizacji projektu, 

5) dostępność zasobów odnawialnych źródeł energii na danym terenie, 

6) istnienie programów służących podniesieniu wydajności energetycznej i wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Korzyści płynące z realizacji projektu 

Projektowanie i wdrażanie lokalnych planów energetycznych wykorzystujących odna-
wialne źródła energii przez władze powiatu związane są z następującymi korzyściami: 

- Promocja powiatu – informacje na temat postępów w realizacji projektu będą na 
bieżąco dostarczane kluczowym Ministerstwom (Środowiska, Gospodarki oraz 
Rozwoju i Budownictwa Regionalnego), a także Związkowi Powiatów Polskich, 
które zajmą się rozpowszechnianiem informacji dotyczących projektu. Nowatorski 
charakter projektu stanie się elementem promocji powiatu wybranego do uczestnic-
twa w projekcie. 

- Pomoc ze strony zespołu wykonawców w znalezieniu źródeł finansowania dla 
inwestycji z zakresu podnoszenia wydajności energetycznej oraz wdrożenia tech-
nologii wykorzystującej odnawialne źródła energii. 

- Podniesienie kwalifikacji pracowników powiatu. Jednym z głównych założeń 
projektu jest to aby został on wykonany w głównej mierze przez personel Urzędu 
Powiatowego. Pracownicy EC BREC oraz ESD będą stanowić zaplecze konsulta-
cyjne. Zakres umiejętności nabytych podczas realizacji projektu będzie obejmował 
między innymi pozyskiwanie niezbędnych danych, orientację w przepisach praw-
nych oraz pisanie wniosków o dofinansowanie do instytucji pomocowych.  

- Ułatwienie w opracowaniu planów energetycznych dla gmin wchodzących 
w skład powiatu. Plan zrównoważonego wykorzystania energii będzie zawierał 
dane oraz analizy potencjału odnawialnych źródeł energii, co pozwoli na wykorzy-
stanie tych informacji do opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energie 
cieplną, elektryczną i gaz oraz na zaoszczędzenie czasu i kosztów opracowania 
planów energetycznych gminy.  

- Oszczędności finansowe płynące z poprawy wydajności energetycznej. Straty 
energii spowodowane brakiem efektywności jej zużycia generują większe koszty, 
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szczególnie przy wzroście cen energii. Wyniki projektu będą miały bezpośredni, 
pozytywny wpływ na poprawę sytuacji bytowej na obszarach wiejskich, gdzie 
opłaty za energię pochłaniają coraz większą część dochodów. 

- Poprawa stanu środowiska nastąpi na skutek bardziej umiarkowanego wykorzy-
stania zasobów paliw kopalnych oraz wzrostu wykorzystania energii odnawial-
nych. Efekty produkcji energii z węgla odczuwalne są zarówno w skali lokalnej 
(pyły) jak i globalnej (powstawanie gazów cieplarnianych). Wykorzystanie OZE 
może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne oraz przyczynić się do zmniej-
szenia degradacji środowiska. 

- Korzyści społeczne i ekonomiczne wynikną z wykorzystania lokalnych zasobów 
energii odnawialnych oraz wprowadzenia na rynek ciepła i elektryczności ze źró-
deł odnawialnych. Taka sytuacja prowadzić może do stworzenia lokalnego rynku 
pracy, jeszcze w trakcie realizacji projektu, z niskim, ale bardziej długotermino-
wym efektem zatrudnienia bazującym na obsłudze, na przykład instalacji bioma-
sowych oraz pozyskaniu innych odnawialnych nośników energii.  

- Możliwości powielenia zdobytych doświadczeń w innych powiatach, a także 
wsparcie procesu osiągania szczegółowych celów w skali krajowej. 

Fazy projektu 

Projekt zostanie przeprowadzony w trzech fazach w okresie 15 miesięcy: 

Faza 1: faza rozpoczęcia projektu, w której zorganizowane zostaną szkolenia dla wy-
branych powiatów ora wyłoniony zostanie pilotowy powiat. 

Faza 2: szkolenia i praca z pilotowym powiatem nad rozwinięciem metodyki i pro-
gramu komputerowego do opracowania planów energetycznych uwzględniających 
wykorzystanie OZE i przygotowanie propozycji priorytetowych inwestycji. 

Faza 3: identyfikacja źródeł finansowania dla wybranych inwestycji oraz dalsza praca 
nad wzmacnianiem ram organizacyjnych współpracy powiatu z władzami lokalnymi 
i zewnętrznymi deweloperami. Władze lokalne zostaną również przeszkolone w zakre-
sie pozyskiwania funduszy dla projektów wdrażania zrównoważonego wykorzystania 
energii, ze źródeł krajowych i międzynarodowych. 

Tryb przygotowania projektu 

1. W wyniku nawiązania współpracy z organizatorami i objęcia patronatu nad projek-
tem przez ZPP, w maju 2001 r. powołany został Komitet Doradczy projektu 
z udziałem reprezentującego Związku w osobie Włodzimierza Rago. 

2. Komitet Doradczy przyjął zasady i kryteria konkursu w celu wyboru powiatu, na 
którego terenie byłby realizowany pilotowy projekt „Planowanie energetyczne na 
szczeblu lokalnym z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii”. Konkurs 
został rozpropagowany i ogłoszony za pomocą sieci internetowej. 

3. W dniu 8 czerwca 2001 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Doradczego, 
na którym dokonano wyboru laureata konkursu: 

• w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 9 ankiet od następujących Powiatów 
(w kolejności alfabetycznej): Człuchowski, Działdowski, Elbląski, Ełcki, Giżycki, 
Hajnowski, Lidzbarski, Suwalski i Tucholski, 
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• najwyższą liczbę punktów oceny konkursowej otrzymał Powiat Lidzbarski, 

Kryteria oceny ankiety, odpowiedzi laureata konkursu na ankietę rozesłaną do Powia-
tów oraz ocenę nadesłanych odpowiedzi przedstawiono w dalszym ciągu tego tekstu. 

Kryteria oceny ankiet na konkurs dla powiatów 

Waga Kryteria Wyszczególnienie 
15,5% 1. Motywacja uczestnictwa w 

 projekcie 
- chęć poprawy warunków Ŝycia ludności 
- chęć poprawy środowiska naturalnego 
- chęć wykorzystania lokalnych zasobów 
- aktywność w poszukiwa niu nowych moŜliwości 
 rozwoju w powiecie/gminach 

15,5% 2. Zasoby ludzkie - Ilość osób, które będą mogły uczestniczyć w 
 projekcie 
- Ilość czasu, który będą  mogły przeznaczyć na 
 wykonywanie zadań 

15,5% 3. Administracja projektu - dostęp do komputera i sieci 
- moŜliwości lokalowe 

16% 4. Zasoby OZE w regionie - zasoby wodne, drewna, słomy, wiatru, słońca, 
 wód geotermalnych 
- monitoring zasobów odnawialnych 

12% 5. Oszczędność energii i 
 wykorzystanie OZE w 
 powiecie – plany/projekty 

- istnienie programów na rzecz efektywnego wyko
 rzystywania energii w powiecie 
- istnienie lub planowanie instalacji wykorzystują
 cych zasoby odnawialne 
- dostępność funduszy moŜliwych do wykorzysta
 nia na ww. cele 

7,5% 6. Wydatki na energię - wysoki udział wydatków na energię w całkowitym 
 budŜecie powiatu: 
 - gospodarstwach indywidualnych 
 - przemyśle 
 - instytucjach i urzędach 

7,5% 7. Istnienie planów energe
 tycznych w powiecie lub 
 gminach 

- istnienie planów energetycznych lub załoŜeń do 
 planów 
- uwzględnienie kwestii zrównowaŜonego rozwoju 
 lub ochrony środowiska w tych planach 

4,5% 8. Istnienie strategii ochrony 
 środowiska 

- istnienie strategii ochrony środowiska 
- chęć przeprowadzania projektów/inwestycji z tego 
 zakresu 

6% 9. Charakterystyka ogólna - stopień dostępności do danych i szczegółowość 
 opisu 
- załączenie mapy linii przesyłu energii, przewodów 
 ciepłowniczych 
- rozwój infrastruktury na danym terenie  

Odpowiedzi laureata konkursu na ankietę rozesłaną do Powiatów (Powiat Lidzbarski) 

Kryteria Wyszczególnienie 
1. Motywacja uczestnictwa w 
 projekcie 

- ogłoszony przetarg (2001 r.) na projekt i inwestycję „Kom
 pleksowe wykonanie modernizacji systemu grzewczego 
 wraz z budową ciepłociągu” – nowa kotłownia na biomasę 
 ma zastąpić 4 kotłownie opalane węglem 
- planowana plantacja wierzby energetycznej (25-30 ha) 
- organizowanie konferencji nt. OZE dla samorządów 

2. Zasoby ludzkie - 8 osób zgłoszonych do udziału w projekcie 
3. Administracja projektu - bardzo dobra administracja projektu 
4. Zasoby OZE w regionie - przeprowadzenie badań zasobów geotermalnych w regio

 nie, wykonano odwierty i istnieje moŜliwość wykorzystania 
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 wykonanych odwiertów 
- średnia ilość tartaków (5) i mała ilość odpadów drzewnych 
 (1470t/rok) 
- mało nadwyŜek słomy (10 000 t/rok), mała pow. Lasów i 
 nieuŜytków 
- ilość odpadów z wysypisk: 32 000 t/rok 
- średnia ilość jazów wodnych: 12 

5. Oszczędność energii i 
 wykorzystanie OZE w 
 powiecie – plany/projekty 

- uczestnictwo w finansowaniu projektów dot. poprawy 
 oszczędności energii 
- prowadzenie projektów związanych z wykorzystaniem OZE 
 (w fazie koncepcji: kotłownia na biomasę w Nadleśnictwie 
 Orneta, wiatraki w Ornecie; w fazie przygotowania: kotłow
 nia 1,5 MW w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym; 
 zrealizowane inwestycje: 12 elektrowni wodnych) 

6. Wydatki na energię - wysoki procent wydatków na energię (19%) 
7. Istnienie planów energe
 tycznych w powiecie lub 
 gminach 

- brak planów energetycznych 

8. Istnienie strategii ochrony 
 środowiska 

- Strategia Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego 
- złoŜenie wniosku i zdobycie kredytu na kotłownię LO w 
 Ornecie (WFOŚiGW – 59% całkowitych nakładów) 

9. Charakterystyka ogólna - 45 000 mieszkańców 
- stopa bezrobocia: 29,1% 
- bardzo dobrze rozwinięty przemysł metalurgiczny i drzew
 ny 
- wysoki % ludności korzystającej z sieci wodociągowej oraz 
 % skanalizowania powiatu 
- 16 oczyszczalni ścieków (10 mechanicznych, 6 biologicz
 nych) 
- do opisu dołączono mapy linii przesyłu energii i dystrybucji 
 ogrzewania 

Ocena formularzy zgłoszeniowych powiatów do konkursu (treść punktów 1-9 wg po-
wyższych tabel) 

Lp. 
Nazwa 
Powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma 

  0-10 0-10 0-10 0-11 0-8 0-5 0-5 0-3 0-4 66 max 
1 GiŜycki 10 5 6,5 6 8 1,5 1 2,2 1,3 42,90 
2 Lidzbarski 7 8 6,5 5 6,54 2 0 1,4 2,5 39,94 
3 Działdowski 8 10 10 1,6 1,31 1 3 1 2,25 38,66 
4 Hajnowski 7 4 6,5 3,2 4,73 0 4 2 1,3 33,73 
5 Człuchów 8 6 6 3,8 4,23 1,8 0 0,9 2,9 32,37 
6 Ełcki 6 4 6,5 5,3 5,19 0 1 1 3 31,99 
7 Tucholski 3 3 6,5 2,8 6,11 2 2 2 1,9 29,31 
8 Elbląski 4 3 7,5 3,6 5,21 2 0 0,5 1,8 27,61 
9 Suwalski 4 0 6,5 2,1 2 0,5 0 0 0,9 16,00 

1.2. Współpraca z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów i innymi partnerami 

Intencją inicjatorów ogólnopolskiego programu „Strategia ekoenergetyczna powiatu” 
jest popularyzacja tej problematyki i pozyskiwanie partnerów do współpracy nad prak-
tyczną jej realizacją. Jednym z ważniejszych partnerów jest Śląski Związek Gmin i 
Powiatów, a ściślej Komisja ds. lokalnej polityki ekoenergetycznej Związku, której 
prowadzącym jest Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ZPP.  
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W ramach działalności Komisji realizowany jest między innymi, szeroki program in-
formacyjno – edukacyjny w zakresie wykorzystania odnawialnych zasobów energii na 
terenie Województwa Śląskiego, któremu patronuje jednocześnie Konwent Starostów 
tego Województwa. Program jest skoordynowany z wdrażaniem wyników ogólnopol-
skiej konferencji „Strategia ekoenergetyczna powiatu”, i stanowi ich przełożenie dla 
warunków śląskich. 

W następstwie postulatu Komisji Śląski Związek Gmin i Powiatów przyjął stanowisko 
i podjął starania na rzecz poparcia w Sejmie RP dokumentu rządowego pn. „Strategia 
rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce”. Tekst stanowiska: 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów opowiada się za przyjęciem przez Sejm RP ww. 
dokumentu w wersji przedłożonej przez Rząd RP, 

• Zarząd Związku podejmuje starania wspierające procedurę legislacyjną uchwalenia 
dokumentu, a w szczególności: zaktywizuje lokalnych posłów z terenu Wojewódz-
twa Śląskiego na rzecz poparcia dokumentu oraz rozpowszechni wśród członków 
Związku informację o treści dokumentu i jego znaczeniu dla lokalnej społeczności. 

Bazę partnerów współpracujących bezpośrednio w tematyce „Strategia ekoenergetycz-
na powiatu” rozszerza SDG – Samorząd Doradców Gmin ds. komunalnej polityki 
ekoenergetycznej – umocowany przy Stowarzyszeniu SWER. Samorząd skupia dorad-
ców z 21 gmin Województwa Śląskiego i Opolskiego i rozwija działalność programo-
wą skoordynowaną z wdrażaniem strategii ekoenergetycznej powiatu. 

Instytucje i organizacje krajowe oraz partnerzy zagraniczni uczestniczący w programie 
wdrażania ogólnopolskiej konferencji w Korbielowie cytowani są w częściach: pierw-
szej do czwartej oraz w załącznikach niniejszego wydawnictwa. 

2. ORGANIZACJA BAZY DANYCH OPI-K 

2.1. Gromadzenie informacji o oferentach i ofertobiorcach 

Ogólnopolski Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (OPI-K) został powołany w odpo-
wiedzi na artykułowane przez powiaty i gminy zapotrzebowanie na wiarygodne 
i szybko dostępne informacje oraz doradztwo w sferze ekoenergetyki komunalnej. 

W trybie realizacji tak sformułowanego zadania, prace przygotowawcze do wypełnia-
nia przez OPI-K oczekiwań samorządów koncentrują się na budowie i wdrożeniu bazy 
danych obejmujących między innymi: 

• specyfikacji oferentów usług: konsultingowych, dostawczych i wykonawczych, 
w układzie rodzajowym (przedmiot i rodzaj usługi), lokalizacji geograficznej itp. 

• informacji dotyczących dostępnych źródeł finansowania komunalnych przedsię-
wzięć ekoenergetycznych w układach: dla rodzaju przedsięwzięcia, pochodzenia 
środków finansowych oraz sposobów i warunków ich pozyskania itp. 

• klasyfikacji typowych potrzeb ofertobiorców w układzie rodzajowym, lokalizacyj-
nym itp. 

Z powyższego wynika niezbędny zakres wyposażenia OPI-K w sprzęt i oprogramo-
wanie specjalistyczne, które w stosunkowo krótkim czasie powinno być zgromadzone 
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i przetestowane. Wiąże się z tym problem środków finansowych, których OPI-K nie 
jest w stanie wygospodarować we własnym zakresie, przynajmniej do czasu, gdy sam 
na siebie zacznie zarabiać. 

2.2. Pozyskiwanie środków na podjęcie i rozwój działalności informacyjno – 
konsultingowej 

W staraniach o zabezpieczenie środków na początkową fazę wyposażenia, organizacji 
i działalności OPI-K wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Jak wynika z prowadzonych rozmów z ww. Funduszami istnieje duże prawdo-
podobieństwo zasilenia finansowego OPI-K z tych źródeł. 

Jednocześnie prowadzone są starania o przyznanie dotacji z innych Funduszy, w tym 
Funduszy Sektora Energetyki Zawodowej. Logika tych starań wyprowadzona jest 
z faktu partnerskiej współpracy tego sektora w zakresie strategii ekoenergetycznej 
powiatów polskich. 

Niezależnie do powyższego, OPI-K już rozpoczął swoją działalność na miarę posiada-
nego zaplecza i możliwości. 

3. PLAN PRAC NAD STRATEGIĄ EKOENERGETYCZNĄ POWIATÓW 
POLSKICH W DRUGIM PÓŁROCZU 2001 ROKU I W DALSZEJ PER-
SPEKTYWIE 

Rada Konsultacyjna ZPP i OPI-K przewidują realizację następujących prac i inicja-
tyw: 

• zorganizowanie cyklu warsztatów dla wypracowania strategii ekoenergetycznej 
konkretnych powiatów, 

• podjęcie inicjatywy Politechniki Śląskiej w sprawie programu nauczania w zakre-
sie ekoenergetyki komunalnej oraz badania instalacji i urządzeń przeznaczonych 
do pozyskiwania i przetwarzania energii odnawialnych, 

• kontynuacja działalności rozpoczętej w 2000 roku i pierwszym półroczu 2001, 
w tym: prace własne Rady Konsultacyjnej ZPP i OPI-K, awansowanie wdrażania 
inicjatyw powiatowych (Starostwa: Żywieckie, Nyskie i Tarnogórskie) itp. 

3.1. Cykl warsztatów dla wypracowania strategii ekoenergetycznej konkret-
nych powiatów 

Celem warsztatów jest przybliżenie społeczności lokalnej konkretnego powiatu istoty 
i efektów wdrażania strategii ekoenergetycznej, wypracowanie zasad i trybu tej strate-
gii oraz wykreowanie projektów priorytetowych, które strategię tę będą realizowały. 
W tym znaczeniu planowane warsztaty należy postrzegać w kategoriach informacyjno 
– edukacyjnych oraz projektotwórczych. 

Warsztaty prowadzone będą metodą moderacji wizualnej, dla każdego powiatu planuje 
się zorganizowanie jednego cyklu warsztatowego, na który złożą się 3 następujące 
warsztaty: 

• warsztat pierwszy (2-3 dniowy), na którym wypracowane zostaną założenia strate-
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gii ekoenergetycznej powiatu, 

• warsztat drugi (2-3 dniowy), na którym zostaną wybrane i opisane priorytetowe 
pola strategii ekoenergetycznej, 

• warsztat trzeci (1-2 dniowy), na którym wykreowane zostaną konkretne projekty w 
wybranych poprzednio polach strategii ekoenergetycznej powiatu. 

W pierwszej kolejności planuje się zorganizowanie warsztatów dla tych powiatów, 
w których zaawansowanie prac nad wdrażaniem strategii ekoenergetycznej jest rela-
tywnie największe. Są to: Powiat Tarnogórski – przewidywany termin warsztatów 
w czwartym kwartale 2001 roku, Powiat Nyski – pierwszy kwartał 2002 roku, Powiat 
Żywiecki – drugi kwartał 2002 roku. W przypadku Powiatu Lidzbarskiego – laureat 
konkursu na opracowanie i sfinansowanie projektu „Planowanie energetyczne na 
szczeblu lokalnym z wykorzystaniem OZE – Odnawialnych Zasobów Energii” – de-
cyzja o organizacji warsztatów zostanie podjęta w uzgodnieniu z trybem postępowania 
przewidzianym przez organizatorów ww. projektu. 

Efekt warsztatów uzależniony jest od rzetelnego ich przygotowania, przeprowadzenia 
i opracowania ich wyników. Wymaga to zapewnienia specjalistycznej obsługi warszta-
tów (w tym moderatora),wykonania czasochłonnych prac przygotowawczych i doku-
mentacyjnych. Szacuje się w związku z tym, że koszt pojedynczego cyklu warsztato-
wego(dla jednego tylko powiatu) będzie nie mniejszy niż 36 tys. zł.  

Dla zabezpieczenia środków na realizację pierwszego cyklu warsztatów dla Powiatu 
Tarnogórskiego wystąpiono z wnioskiem o ich dofinansowanie do WFOŚiGW w Ka-
towicach. Czynione są starania o pokrycie reszty kosztów przez instytucje patronujące 
i uczestniczące w warsztatach. Podobny montaż finansowy będzie stosowany dla dal-
szych planowanych cykli warsztatowych. 

3.2. Inicjatywa Politechniki Śląskiej w sprawie programu nauczania w przed-
miocie ekoenergetyki komunalnej 

Inicjatywa wynika bezpośrednio z wniosków przyjętych przez ogólnopolską konferen-
cję „Strategia ekoenergetyczna powiatu” i dotyczy: 

• wyposażenia sal wykładowych i laboratoriów ww. specjalności w niezbędny sprzęt 
dydaktyczno – laboratoryjny, 

• budowy stoiska laboratoryjnego dla celów pomiarowo – badawczych aparatury 
przeznaczonej do pozyskiwania i przetwarzania energii odnawialnych, które 
w przyszłości mogłoby służyć do testowania tej aparatury. 

Praktyczna realizacja tej inicjatywy będzie omówiona na kolejnym, trzecim posiedze-
niu Rady Konsultacyjnej ZPP, a następnie przekazana do Specjalistycznego Zespołu 
Informacyjno – Szkoleniowego Rady celem dopracowania szczegółów wykonawczych. 
W tej formie Rada przedstawi inicjatywę Zarządowi ZPP wnioskując o stanowisko 
Związku w sprawie jej wdrażania. 

3.3. Kontynuacja działalności rozpoczętej w 2000 roku i pierwszej połowie 2001 
roku 
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Priorytetem w działalności na rzecz wdrażania wyników ogólnopolskiej konferencji 
„Strategia ekoenergetyczna powiatu” będzie kontynuacja prac związanych z praktycz-
ną realizacją omówionych w poprzednim tekście inicjatyw. Przypomnijmy: 

• inicjatywa Powiat Żywieckiego w sprawie wykorzystania wód termalnych do ce-
lów balneologicznych i grzewczych, 

• inicjatywa Powiatu Nyskiego w sprawie wykorzystania lokalnych zasobów energii 
odnawialnych, 

• inicjatywa Powiatu Tarnogórskiego pn.: „Kompleksowa modernizacja systemów 
ciepłowniczych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach 
użyteczności publicznej, 

• wsparcie dla projektu realizowanego w Starostwie Lidzbarskim omówionego 
w części czwartej wydawnictwa, 

• inicjatywa Politechniki Śląskiej w sprawie programu nauczania w przedmiocie 
ekoenergetyki komunalnej. 

Ważnym kierunkiem działalności w końcu bieżącego roku i w roku 2002 będą warsz-
taty, stanowiące dla powiatów istotny etap formułowania ich strategii ekoenergetycz-
nej i kreowania konkretnych projektów, które następnie będą wdrażane. Wyniki 
warsztatów przeprowadzonych dla powiatów reprezentowanych ze względu na ich 
specyfikę będą adoptowane w innych powiatach o podobnej, bądź zbliżonej specyfice. 

W wyniku przewidywanego zapotrzebowania na usługi doradcze i informacyjno – 
konsultingowe nastąpi intensyfikacja prac własnych Specjalistycznych Zespołów Rady 
Konsultacyjnej Związku oraz OPI–K. Plan działalności ww. organów omówiono po-
przednio. 

Przewiduje się rozwój współpracy z dotychczasowymi i nowymi partnerami krajowy-
mi i zagranicznymi w zakresie strategii ekoenergetycznej powiatów. Szczególnie istot-
na staje się współpraca z instytucjami sfery finansowej. Wynika to z zaawansowania 
realizacji omówionych poprzednio inicjatyw i w związku z tym koniecznością zabez-
pieczenia ich wykonawstwa. 
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1. UCZESTNICY KONFERENCJI I SEMINARIUM W KORBIELOWIE 
(zbiorcza lista niepowtarzających się osób fizycznych w układzie alfabetycz-
nym) 

1. Zdzisław BANAŚ Starostwo Powiatowe w Będzinie 

2. Jacek BOGUCKI Starosta Wysokomazowiecki 

3. Wiesława BORCZYK Związek Powiatów Polskich 

4. Rudolf BORUSIEWICZ Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich 

5. Tadeusz CHOWANIAK Urząd Miejski w Jaworznie 

6. Elżbieta CIELECKA Ekspert SWER 

7. Stanisław CIELECKI Ekspert SWER 

8. Joachim CZERNEK Starosta Krapkowicki 

9. Ryszard DELUGA Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

10. Ryszard DENUSZEK Starostwo Powiatowe w Pabianicach 

11. Ewa DUDA Związek Powiatów Polskich 

12. Józef DZIEMDZIELA Starosta Zgierski 

13. Cezary DZIERŻEK Starosta Łowicki 

14. Niels FREESE Ambasada Królestwa Danii 

15. Wiesław GAŁKA Starosta Kielecki 

16. Wiesław GARSTKA Starosta Kutnowski 

17. Marek GIBAŁA Z.U.H. OZG SOLAR 

18. Stanisław GŁĘBOCKI Urząd Miasta Opola 

19. Renata GODYŃ-SWĘDZIOŁ Starosta Krakowski 

20. Janusz GOGÓŁ MikroB S.A. 

21. Jan HUZAREWICZ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 

22. Antoni JANKOWSKI Starosta Tarnogórski – Prezes Zarządu ZPP 

23. Henryk JAROSZEK Wicestarosta Mikołowski 

24. Wiesław JĘDRUSIK Starosta Będziński 

25. Mieczysław KASPRZAK Starosta Jarosławski 

26. Jacek KICHMAN Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

27. Andrzej KONIECKO Wicestarosta Lidzbarski 

28. Jerzy KOTAJNY Starostwo Powiatowe w Żywcu 

29. Kazimierz KOTOWSKI Starosta Opatowski 

30. Krzysztof KOWALCZYK PEC Lubań Sp. z o.o. 

31. Małgorzata KOWALSKA SWER 

32. Andrzej KOZERA Starosta Pińczowski 

33. Joachim KOZIOŁ prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska 

34. Wiesław KOZUB – CIEMBRONIEWICZ prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński 

35. Marek KRUPA Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 

36. Adam KRZYSZTOŃ Starosta Łańcucki 
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37. Jan KSIĄŻEK Starostwo Powiatowe w Olkuszu 

38. Piotr KUMIEC Urząd Miasta Opola 

39. Jerzy LECHNEROWSKI Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

40. Paweł LISOWSKI Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

41. Jan ŁOPATA Starosta Lubelski 

42. Zbigniew MAJKA Starosta Nyski 

43. Jan MAŃKOWSKI Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich 

44. Gerard MATEJA Starosta Strzelecki 

45. Henryk MATUSZAK Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 

46. Joachim MAZUR Wicestarosta Prudnicki 

47. Jerzy MAZUREK Urząd Miejski w Słupsku 

48. Stanisław NAGY Akademia Górniczo – Hutnicza 

49. Jolanta NEJMAN Wicestarosta Zgierski 

50. Krzysztof NIEWIARA Związek Powiatów Polskich 

51. Jacek NOWACZYK Starostwo Powiatowe w Kole 

52. Gustaw NOWOK Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łaziska 

53. Marek OKULARCZYK Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 

54. Marek OREŚ Starostwo Powiatowe w Kępnie 

55. Jan ORKISZ Wicestarosta Olkuski 

56. Anna OSTALSKA Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 

57. Stanisław PICHIEWICZ Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 

58. Ewa Maria PIŁAT Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

59. Ryszard POMIN Starosta Poznański 

60. Henryk POŚLEDNIK Starosta Grajewski 

61. Michał PUCHAŁA Starostwo Powiatowe w Łańcucie 

62. Jerzy RADOMSKI Urząd Miasta Żory 

63. Włodzimierz RAGO Prezes Zarządu SWER 

64. Adam ROBAZEL Bank Ochrony Środowiska S.A. 

65. Małgorzata RUS Starostwo Powiatowe w Żywcu 

66. Thaddäus SCHÄPE Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej 

67. Adam SKORUT   SKORUT Import - Eksport Sp. z o.o. 

68. Wacław SKULSKI Starostwo Powiatowe w Zgierzu 

69. Mariusz ŚWIĄDER Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

70. Józef TETLA Wicestarosta Pszczyński 

71. Marek TRAMŚ Starosta Polkowicki 

72. Leon TRONIEWSKI prof. dr hab. inż., Politechnika Opolska 

73. Andrzej TRZASKALSKI Starostwo Powiatowe w Kutnie 

74. Henryk TYMOWSKI Pierwszy Wiceprezes Południowego Koncernu 
Energetycznego S.A. 

75. Alicja WEJNER Redakcja "Wspólnota" 
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76. Teresa WIDEŁ Związek Powiatów Polskich 

77. Eugeniusz WYCISŁO Starosta Mikołowski 

78. Zbigniew ZABOR Starosta Śremski 

79. Krystyna ZARĘBA Urząd Miejski w Sosnowcu 

80. Barbara ZAWADZKA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

81. Ludwik ZAWISZA prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo – Hutnicza 

82. Andrzej ZIELIŃSKI Starosta Żywiecki 

83. Zdzisław ŻUCHOWSKI Starosta Grudziądzki 

84. Andrzej ŻYDEK Starosta Piekarski 

85. Henryk ŻYWIOŁEK Wicestarosta Myszkowski 

2.  INFORMATOR O ORGANIZATORACH KONFERENCJI I SEMINARIUM 

2.1. Związek Powiatów Polskich 

Siedziba: 
Pałac Kultury i Nauki 18 piętro 
00-901 Warszawa, skr. pocztowa 7 
tel. (+48-22) 656 76 19 
fax (+48-22) 656 63 34 

Biuro: 
33-300 Nowy Sącz 1 
skr. pocztowa 119 
tel. (+48-18) 477 86 00 
fax (+48-18) 477 86 11 
www.zpp.pl 
biuro@powiatypolskie.pl 

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów mającym na celu wspie-
ranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów powiatów oraz dą-
żenie do społeczno - gospodarczego rozwoju polskich powiatów. Działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 
91, poz. 578), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz własnego statutu. Posiada osobowość prawną. 

Związek realizuje swoje cele głównie poprzez: 

1. reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym 

2. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorzą-
dów terytorialnych 

3. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań wła-
snych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej 

4. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój 
społeczności powiatowych 
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5. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - go-
spodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych 
oraz wymianę naukową i kulturalną 

6. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na 
celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin 
działalności samorządu terytorialnego 

7. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej 
problematyki Związku i jego członków. 

Związek Powiatów Polskich skupia 302 powiaty i miasta na prawach powiatów. 

2.2. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

Siedziba: 
ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 
tel./fax (+48-77) 466 51 90, 466 40 00, 466 59 97, 466 59 98; fax wew. 332 
www.powiatkrapkowicki.pl 
starostwo@powiatkrapkowicki.pl 

Starostwo jest jednostką budżetową powiatu powołaną do zapewnienia organom po-
wiatu pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji. 

Do zakresu jego działania należy wykonywanie:  


 Zadań własnych;  


 Zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;  


 Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;  


 Zadań określonych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających 
z innych przepisów prawa;  

2.3. Starostwo Powiatowe w Mikołowie 

Siedziba: 
ul. Karola Miarki 15 
43-190 Mikołów 
tel. (+48-32) 738 36 00, 738 36 10; fax 738 36 66 

Umocowany uchwałami Rad Gmin Łazisk Górnych, Orzesza, Ornontowic, Wyr i Mi-
kołowa Powiat Mikołowski ma świadomość, że z racji spójności celów pięciu gmin, 
wspólnoty historycznej, powiązań komunikacyjnych i historycznych rejon ten stanowi 
zintegrowaną wspólnotę społeczności lokalnych. 

Powiat zajmuje się m.in.: 

• prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów; 

• sprawami z zakresu prawa budowlanego; 

• zarządzaniem siecią dróg powiatowych; 

• rejestracją, ewidencją i oznaczaniem pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem 
praw jazdy; 
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• wydawaniem decyzji dla jednostek administracyjnych ustalających rodzaje i ilość 
substancji zanieczyszczającej dopuszczonej do wprowadzenia do powietrza; 

• ochroną i promocją zdrowia, prowadzeniem placówek ochrony zdrowia w tym 
szpitali ogólnych, tworzeniem zakładów opieki zdrowotnej; 

• sprawami z zakresu pomocy społecznej; 

• zwalczaniem klęsk żywiołowych, zarządzaniem ewakuacją ludności; 

• prowadzeniem instytucji kultury, powiatowych bibliotek publicznych, muzeów, 
publicznych szkół średnich, szkół specjalnych, poradni psychologiczno – pedago-
gicznych i ognisk, nadzorem nad działalnością stowarzyszeń i klubów sportowych; 

• sprawami meldunkowymi. 

2.4. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 

Siedziba: 
ul. Sienkiewicza 2  
Tarnowskie Góry 
tel. (+48-32) 381 37 28, 381 37 11 do 12; fax 381 37 27 
www.tarnogorskie.pl 
promocja@tarnogorskie.pl 

Najstarsze wzmianki o bytności człowieka na terenie naszego powiatu datują się na 
ok.10000 do 4000 lat p.n.e, świadczą o tym znaleziska w takich okolicach jak dzisiej-
sza Strzybnica, Sowice i Ożarowice 

Powiat Tarnogórski jest położony w środkowo - północnej części województwa ślą-
skiego, na obrzeżu Aglomeracji Katowickiej. Obejmuje on obszar 643 km2, na któ-
rym znajduje się dziewięć gmin, w tym cztery miejski i 5 wiejskich . Na terenie po-
wiatu znajdują się 4 miasta i 49 miejscowości wiejskich o zróżnicowanym charakte-
rze. To zróżnicowanie pozwala na wszechstronne wykorzystanie możliwości i atutów 
powiatu. Są nimi niewątpliwie olbrzymie obszary leśne zwłaszcza na północno -
zachodnich krańcach powiatu , zajmujące 51,8% powierzchni oraz zbiorniki wodne 
(Świerklaniec - zbiornik Nakło-Chechło), które stanowią bazę wypadową nie tylko dla 
mieszkańców naszego powiatu. 

Położenie powiatu sprzyja rozwojowi funkcji transportowo - logistycznej oraz funkcji 
rekreacyjnej. Powiat tarnogórski jest ważnym ośrodkiem transportu i komunikacji . W 
Tarnowskich Górach znajduje się jeden z największych w Europie kolejowych węzłów 
komunikacyjnych natomiast na terenie gminy Ożarowice port lotniczy w Pyrzowicach 
, który po ostatnich inwestycjach i rozbudowach uzyskał status portu międzynarodo-
wego. Lotnisko w Pyrzowicach jest również najważniejszym po warszawskim Okęciu 
portem służącym do przewozów towarowych (cargo).  

W powiecie jest również wiele miejsc godnych odwiedzenia i zobaczenia . Dla osób 
lubiących obcowanie z naturą : unikalny rezerwat buków "Segiet" znajdujący się na 
pograniczu powiatu tarnogórskiego i Bytomia. Ponadto zabytkowe : kopalnia krusz-
ców srebra i ołowiu oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga - obydwa obiekty znajdują się w 
Tarnowskich Górach  

2.5. Starostwo Powiatowe w Żywcu 
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Siedziba: 
Krasińskiego 13 
34-300 Żywiec 
tel. (+48-33) 861 24 24 
www.ip-pan.krakow.pl/pow/0/01/index.html 

Powiat przejął wiele kompetencji należących do gmin lub województw. Starosta stoją-
cy na czele powiatu nie tylko został wyposażony w liczne uprawnienia, lecz obarczono 
go także wieloma obowiązkami. 

Do kompetencji samorządu powiatowego należy: 

• sprawy obywatelskie: pobór, zmiana imion i nazwisk, zmiana i przywrócenie 
obywatelstwa, stowarzyszenie i zgromadzenia  

• komunikacja: przewozy, zarządzanie i rozwój dróg  

• geodezja i kartografia: ewidencja gruntów, zasoby geodezyjne, gospodarka grun-
tami  

• edukacja i kultura: ochrona zabytków, nadzór nad szkołami, biblioteki, placówki 
kultury  

• opieka zdrowotna: zwalczanie epidemii, narkomania, niepełnosprawni, PFRON  

• bezpieczeństwo publiczne: porządek publiczny, współpraca z policją, strażą po-
żarną, klęski żywiołowe, imprezy masowe, obrona cywilna  

• pomoc społeczna: utrzymanie domów pomocy społecznej, pomoc bezdomnym, 
interwencje kryzysowe  

• budownictwo: pozwolenia i odbiór budowli, nadzór architektoniczny  

2.6. Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej 

Siedziba: 
ul. Rybnicka 27 
44-100 Gliwice 
tel. (+48-32) 232 49 02; fax 232 49 01 
www.haus.pl 
haus@haus.pl 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponad-
partyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły 
swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym 
związku stowarzyszeń zgodnie z zasadą "siła we wspólnocie, razem jesteśmy w stanie 
zdziałać więcej". Dom jest jedyną instytucją tego typu na świecie. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierw-
szym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład wchodzą organizacje polskie 
i niemieckie. Celem działań Domu jest przyczynianie się do wzajemnego zrozumienia 
różnych grup ludności i wzbudzanie świadomości, że Śląsk ma tylko jedną przyszłość: 
wspólną. Wszystko, co dzieje się na Śląsku w równym stopniu dotyczy każdej grupy 
tu żyjącej. Śląsk, jako wielokulturowy obszar pogranicza, zawsze będzie odgrywać 
szczególną rolę w stosunkach polsko-niemieckich. 
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Nieprzypadkowo trzonem działalności Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej jest 
praca z młodzieżą. Wiele projektów kierowanych jest do młodych Polaków i Niem-
ców. Projekty te pobudzają do aktywnego uczestnictwa i współdziałania. Również w 
odniesieniu do młodzieży prawdą jest, że dążąc do tego, aby ludzie lepiej się wzajem-
nie rozumieli, należy zachęcić ich do wspólnego działania. Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej jest nie tylko organizatorem, ale również moderatorem takich spotkań. 

W tej pracy nie chodzi o słowa, lecz o działanie, toteż Dom postrzegany jest jako 
swoisty warsztat na rzecz przyszłości, jako punkt zbiorczy pomysłów i umiejętności 
najróżnorodniejszych grup zawodowych, pokoleń i warstw społecznych. Z pojęciem 
"warsztatu" wiążą się takie określenia jak "eksperyment" i "laboratorium". Coś no-
wego można najwyżej zainicjować; czegoś nowego nie da się zaplanować w najdrob-
niejszych szczegółach. Dom stawia więc na długotrwałe oddziaływanie i stałą inspira-
cję. 

Działania Domu mają na celu rozwój stosunków polsko-niemieckich i proces integra-
cji Polski z Unią Europejską we współpracy z mniejszością niemiecką, poprzez budo-
wanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności i decentralizacji, wielo-
kulturowości i dialogu interkulturowego. Wiele projektów ma na celu dynamizację 
procesu integracji Polski z Unią Europejską - rzecz jasna, w ograniczonych, realnych 
ramach. Czyż sama Unia Europejska nie jest wielkim eksperymentem, albo - rzec 
można - ogromnym warsztatem na rzecz przyszłości?  

2.7. Stowarzyszenie dla Współpracy na rzecz Energetyki Regionalnej 

Siedziba: 
ul. Siemianowicka 60 
40-301 Katowice 
tel. (+48-32) 208 64 79; fax 208 64 78 
st_swer@wp.pl 

Rodowód i nazwa Stowarzyszenia wywodzą się z tradycji Zespołu Tematycznego 
„Energetyka w Regionie” powołanego w kwietniu 1992 roku przy Sejmiku Samorzą-
dowym województwa katowickiego z inicjatywy: Wojewody Katowickiego, Regional-
nej Izby Gospodarczej i Prezydium Sejmiku I kadencji. Stowarzyszenie jest prawnym 
i merytorycznym następcą tego Zespołu. 

Stowarzyszenie jest autonomicznym i samorządnym podmiotem prawnym działającym 
w oparciu o Ustawę o Stowarzyszeniach, własny statut i regulaminy wewnętrzne. W 
skład członków Stowarzyszenia wchodzą: przedstawiciele administracji samorządowej 
i rządowej, menadżerowie firm energetycznych i pozaenergetycznych, przedstawicie-
le: nauki i techniki, mieszkalnictwa zorganizowanego itp. (członkowie zwyczajni) 
oraz: gminy i powiaty, podmioty z sektora przedsiębiorstw i mieszkalnictwa (człon-
kowie wspierający). 

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia działają dwie autonomiczne sekcje bran-
żowe: SDG – Samorząd Doradców Gmin ds. komunalnej polityki ekoenergetycznej i 
RPE SM – Regionalne Porozumienie Energetyczne Spółdzielni i Spółek Mieszkanio-
wych, a ostatnio OPI-K – Ogólnopolski Punkt Informacyjno Konsultacyjny ekoenerge-
tyki komunalnej. 
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� SDG jest formacją osób fizycznych, skupia doradców z 21 gmin z województwa 
śląskiego, posiada własną Radę i własny regulamin wewnętrzny, 

� RPE SM jest formacją osób prawnych, kierowane jest przez własny Zespół Koor-
dynacyjny i działa w oparciu o własny regulamin wewnętrzny. 

„Statutowym celem Stowarzyszenia jest poszukiwanie, upowszechnianie i wdrażanie 
skutecznych form współpracy na rzecz rozwoju energetyki regionalnej oraz aktywny 
udział w tej współpracy”. W praktyce cel ten jest realizowany w ramach następującej 
działalności: 

1. Na płaszczyźnie RFE – Regionalnego Forum Energetycznego, powołanego w 
1994 roku, które stanowi publiczną niezależną płaszczyznę porozumienia, są kre-
owane kierunki regionalnej polityki ekoenergetycznej. 

2. W trybie warsztatów energetycznych wypracowywane są propozycje konkretnych 
rozwiązań (projektów) dla regionalnego i lokalnych rynków: ciepła, gazu i energii 
elektrycznej. Warsztaty prowadzone są metodą moderacji wizualnej i wspomagane 
doświadczeniem specjalistów niemieckich. Aktem formalizującym wyniki warszta-
tów są „Porozumienia Stron”, które w nich uczestniczą tzn. przedstawicieli śro-
dowisk konsumentów energii, jej producentów i dystrybutorów, organów władz i 
środowisk naukowo – technicznych. 

3. W trybie organizacyjno – szkoleniowym, np. wyszkolenie doradców gmin ds. ko-
munalnej polityki ekoenergetycznej (1997 rok), a następnie zorganizowanie Samo-
rządu Doradców (1998 rok), który funkcjonuje w strukturze Stowarzyszenia. Inną 
formą tej działalności jest organizowanie różnych porozumień energetycznych, 
np.: Regionalnego Porozumienia Energetycznego Spółdzielni i Spółek Mieszka-
niowych (1998 rok) w związku z rozmaitymi zjawiskami, które stymuluje okres 
transformacji gospodarczej. 

4. W trybie publikacyjnym (wydawnictwa periodyczne oraz okazjonalne) oraz w try-
bie popularyzacji priorytetów ekoenergetycznych (seminaria, konferencje, promo-
cje, …). 

5. W trybie współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organami 
administracji rządowych i samorządowych. 

Wieloletnia działalność w energetyce krajowej, regionalnej i lokalnej zapewniła Sto-
warzyszeniu: 

� dobrą znajomość specyfiki sektora energetycznego i jego otoczenia, co umoż-
liwiło zgromadzenie unikalnej bazy danych o podmiotach tego sektora, ich 
kondycji i perspektywach rynkowych, 

� koneksje w sferze najszerzej rozumianej energetyki oraz w środowiskach de-
cydujących o jej rozwoju, 

� duże doświadczenie w negocjowaniu i rozwiązywaniu problemów energetycz-
nych i ekoenergetycznych w skali globalnej i lokalnej dzięki pracom własnym 
wykonywanym dla sektora energetycznego ora czynnej obecności w jego funk-
cjonowaniu, 

� wiarygodność wobec partnerów. 

Umiejętności Stowarzyszenia wynikają z jego doświadczenia oraz potencjału skumu-
lowanego w strukturze organizacyjnej i bazie członkowskich: 
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� wieloletni dorobek wykształcił w Stowarzyszeniu zdolność sprawnej organiza-
cji i koordynowania w zakresie wykonawstwa dużych i złożonych projektów, 

� potencjał bazy członkowskiej umożliwia generowanie z niej specjalistycznych 
branżowych zespołów dla realizacji doraźnych zadań z zakresu: energetyki, 
organizacji i zarządzania, ekonomiki i finansów, …, 

� profesjonalne kwalifikacje członków Stowarzyszenia gwarantują wysoką jakość 
i obiektywność wykonywanych prac. 

 

2.8. Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Siedziba: 
ul. Stalmacha 17 
40-058 Katowice 
tel. (+48-32) 251 10 21, 251 09 45, 251 12 41, 251 54 93; fax 251 09 85 
www.zggspm.org.pl 
zwiazek@silesia.org.pl 

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest służba na 
rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. 
Przewodniczącym Związku jest Prezydent Jastrzębia Zdroju, pan Janusz Ogiegło. W 
ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 82 gminy i 14 powiatów regionu śląskiego. 
Teren jego działania zamieszkuje tym samym około 3,3 mln mieszkańców.  

Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu 
i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organiza-
cjami - zarówno krajowymi, jaki zagranicznymi - które wspólnie z nami realizują róż-
norodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu. 

Misją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest służba na rzecz dobra publicznego w 
Województwie Śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych w 
drodze: 

• integrowania na płaszczyźnie regionalnej śląskich gmin i powiatów 

• wspierania i promocji samorządności lokalnej 

• kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządo-
wego 

• wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów 

• profesjonalnego szkolenia, doradztwa, wymiany doświadczeń i upowszechnia-
nia modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w 
gminach i powiatach  

Główne pola działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:  

• Promocja gospodarcza gmin i powiatów 

• Rozwój obszarów wiejskich Województwa Śląskiego 

• Kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych 

• Lobbing samorządowy na rzecz gmin i powiatów 
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• Przygotowanie gmin i powiatów do korzystania z programów przedakcesyj-
nych i funduszy strukturalnych UE oraz innych programów pomocowych dla 
samorządów 

• Realizacja programu „Efektywne zarządzanie gminą i powiatem” 

• Realizacja programu "Rozwój turystyki i rekreacji w gminach i powiatach 
Woj. Śląskiego 
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3. PANORAMA FIRM UCZESTNICZĄCYCH W TWORZENIU STRATEGII 
EKOENERGETYCZNEJ POWIATÓW 

 
 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 
Oddział w Krakowie 

31-110 Kraków 
ul. Piłsudskiego 23 

tel. (0-12) 431-00-35 
fax (0-12) 423-10-98 

 
COWI CONSULTING ENGINEERS 

AND PLANNERS AS 
Parallelvej 15 

DK-2800 Lyngby 
Denmark 

tel.. +45 45 97 22 11 
www.cowi.dk 

 
PP-W „CZYSTE POWIETRZE” 

Sp. z o.o. 
więcej o firmie na stronie 158 

 
ELEKTROWNIA „ŁAZISKA” 

43-170 Łaziska Górne 
ul. Wyzwolenia 30 

tel. (0-32) 324 30 00, 736 30 00 
fax (0-32) 324 31 33 
ellaz@katowice.pl 

www.ellaz.pl 
 

ENERGOMONTAŻ 
POŁUDNIE S.A. 
40-951 Katowice 

ul. Mickiewicza 15 
tel. +4832/58 70 41 
fax +4832/58 65 22 

info@energomontaz.pl 
 

GERTEC GmBH 
Beratende Ingenieure 
Viehofer Straße 11 

45127 Essen 
Postfach 101415 – 45014 Essen 

Niemcy 
tel. 0201/2 45 54-0 

 
 

 
 
 

METALERG s.c.,  
55-200 Oława, 

ul. Ścinawa Polska 9 
tel./fax +48 (071) 313-33-29, 

313-46-43  
 

ZAKŁAD ELEMENTÓW I SYS-
TEMÓW AUTOMATYKI PRZE-

MYSŁOWEJ MikroB S.A. 
więcej o firmie na stronie 156-157 

 
PEC „GEOTERMIA PODHALAŃ-

SKA” S.A. 
34-500 Zakopane 
ul. Szymony 17 

tel. (0-18) 204 10 41 
 

PEC „LUBAŃ” Sp. z o.o. 
59-800 Lubań 

Pl. 3-go Maja 11 
tel./fax 075/722 22 39, 722 43 79 

pecluban@poczta.onet.pl 
 

SKORUT IMPORT – EKSPORT 
Sp. z o.o. 

więcej o firmie na stronie 155 
 

Elżbieta i Stanisław Cieleccy 
„SYNERGIA” s.c. 

Projektowanie i konsulting w zakresie 
energetyki komunalnej i przemysłowej. 

Ekspertyzy i doradztwo. 
44-100 Gliwice 

ul. Chorzowska 44b 
tel. 032/238 86 73 

 
Z.U.H "OZE-Solar" s.c. 

Jaworzno ul. Towarowa 71 
tel. 032-75-14-519 
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Szanowni Państwo!  
 

firma nasza zajmuje się dystrybucją i montażem urządzeń wykorzystujących 
energię słoneczną do ogrzewania wody. Urządzenia te zwane kolektorami słonecznymi 
produkowane są przez australijską firmę SOLAHART® - najstarszą i największą kor-
porację działającą na świecie w tej branży.  

Prawie stuletnie doświadczenie (firma została założona w 1901 roku) pozwoliło 
uzyskać niespotykaną gdzie indziej jakość, niezawodność i efektywność. 

Zakres zastosowań systemów solarnych produkowanych przez SOLAHART® 
obejmuje przede wszystkim podgrzewanie wody użytkowej lecz także niskotemperatu-
rowe ogrzewanie pomieszczeń i basenów. Systemy te są specjalnie zaprojektowane do 
pracy w naszym klimacie. 

Podstawowymi zasadami naszego działania są jakość, solidność, rzetelność, przy-
stępna cena, a przede wszystkim dbałość o klienta.. 

Stworzyliśmy na terenie całej Polski sieć przedstawicielstw zapewniających kom-
pleksową obsługę, od sprzedaży aż po montaż, oraz serwis zarówno gwarancyjny jak i 
pogwarancyjny.  

Nasze urządzenia pozwalają zaoszczędzić nawet 75-80% kosztów poniesionych na 
ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, co sprawia że zainwestowane koszty zwracają się 
bardzo szybko, bo w ciągu 3-6 lat. 

Według ostatnio opublikowanych wyników 10 letnich badań Komisji Europejskiej 
gdyby do ceny energii doliczyć wpływ jej wytwarzania na środowisko i szkodliwość dla 
zdrowia, płacilibyśmy za nią nawet trzy razy więcej niż teraz. Na podstawie tych ba-
dań władze Unii zamierzają wprowadzić państwowe dotacje do ekologicznej energii.  

Wykonujemy również kompleksowe instalacje grzewcze ("pod klucz") koordynu-
jąc przebieg prac, zakończenie i oddanie do eksploatacji. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 
Z wyrazami szacunku, 

                                                           
 

Prezes Adam Skorut 

SKORUT IMPORT- EKSPORT Sp. z o.o. 

 GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO FIRMY 

W  POLSCE 

SKORUT IMPORT EKS-
PORT Sp. z o.o. 

ul. Wybickiego 71 
32-400 Myślenice 

tel/fax 012 272 20 25 
tel. 012 272 31 24 

tel. kom. 0603 870 774 
email: sko-
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Zakład Elementów i Systemów 
 Automatyki Przemysłowej 

„MikroB” S.A. 
ZARZĄD, BIURO HANDLOWE: 63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7 

tel. (062) 730-96-10, 730-96-11  fax 730-96-30 
INTERNET:   www.mikrobsa.com.pl   E-mail: info@mikrobsa.com.pl  

BIURA PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 35 tel./fax 
(062) 737-29-10 

ODDZIAŁY: 41-200 Sosnowiec ul. Teatralna 9 tel./fax (032) 293-45-24 E-mail: Sosno-
wiec@mikrobsa.com.pl 

50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4 tel./fax (071) 344-22-55 E-mail: Wroc-
law@mikrobsa.com.pl 

 
 

Pakiet narz ędzi programistycznych  
 
 
� PRO-2000  (SCADA) 

Oprogramowanie dla Wizualizacji i Sterowania Proces ami Przemysło-
wymi  
٠ sieciowy, wielozadaniowy i wielodostępny system czasu rzeczywistego 
٠ szeroka gama wbudowanych, uŜytecznych funkcji, prostota obsługi 
٠ duŜa łatwość i szybkość tworzenia aplikacji 
٠ nieograniczone moŜliwości rozbudowy  
 

 
Aplikacje bran Ŝowe 

 
� „SYSGEN” 
Komputerowy system gospodarki mediami energetycznym i 
٠ bieŜące pomiary, prezentacja, rejestracja i wizualizacja parametrów me-

diów energetycznych 
٠ bilansowanie, kontrola i prognozowanie zuŜycia mediów 
٠ sygnalizowanie i alarmowanie o odchyleniach od załoŜonych wartości 
٠ emitowanie raportów, kontrola dostaw i rozliczenie czynników energe-

tycznych 
 
� „MIKROS” 

Komputerowy System Ci ągłego Monitorowania Emisji Zanieczyszcze ń. 
٠ zbieranie danych z urządzeń pomiarowych, ich przeliczanie i analiza 
٠ prezentacja zbieranych i przetwarzanych danych oraz ich archiwacja 
٠ raportowanie – zgodne z wymogami ustawowymi - i udostępnianie da-

nych oraz raportów 
٠ zabezpieczenia gwarantujące wiarygodność wyników 
 

� Komputerowe Systemy Sterowania i Nadzoru dla Obiekt ów Ciepłowni-
czych 
٠ automatyzacja pracy źródeł ciepła 
٠ kontrola dystrybucji ciepła - automatyzacja węzłów ciepłowniczych 
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٠ telemetria – zdalny dostęp do wszystkich parametrów pracy obiektów 
ciepłowniczych 

٠ wspomaganie zarządzania systemami ciepłowniczymi – pełna analiza 
sprawności techniczno-ekonomicznej obiektów 

 
� Kompleksowe Systemy Automatyzacji Oczyszczalni Ścieków 
� Automatyzacja procesów technologicznych w przemy śle mleczarskim 
� Automatyzacja Wytwórni Pasz. 

 
 

Sprzęt 
 
� Komputery i sieci komputerowe 
� Koncentratory pomiarowe 
� Regulatory cyfrowe 
� Sterowniki PLC 
� Przetworniki temperatury 
� Separatory 
� Przetworniki standaryzujące 
 

 
Zakres świadczonych usług  

 
� opracowywanie koncepcji automatyzacji procesów technologicznych 
� projektowanie systemów automatyki 
� oprogramowanie systemów komputerowych i sterowników PLC 

 wizualizacja 
 pomiary, regulacja, sterowanie 
 blokady, zabezpieczenia 

� kompletacja aparatury 
� montaŜ obiektowy 
� prace uruchomieniowe 
� szkolenie 
� serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
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PPW „Czyste Powietrze” Sp. z o.o. w oparciu o wieloletnie do-

świadczenie oferuje: 

� Programy ochrony środowiska, 

� Plany gospodarki odpadami 

� Programy edukacji ekologicznej 

� Programy selektywnej zbiórki odpadów 

� Opracowania dotyczące określenia efektów ekologicznych dla przed-

sięwzięć ekoenergetycznych 

� Wykonanie map akustycznych 

� Opracowanie wniosków do funduszy pomocowych o dofinansowanie 

przedsięwzięć proekologicznych 

� Operaty ochrony powietrza 

� Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko  

� Ekspertyzy i doradztwo techniczne w zakresie: 

	 określania stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód związkami ro-

popochodnymi, 

	 oszacowania stopnia zagroŜenia i kosztów remediacji zanieczysz-

czenia, 

� Prace projektowe, terenowe, równieŜ w systemie „pod klucz” z zakre-

su powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowo-wodnego 

i gospodarki odpadami, a takŜe gospodarki wodno-ściekowej. 

 

PROFESJONALIZM I ELASTYCZNOŚĆ DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA,  

NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA  

ORAZ WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA,  

NOWOCZESNY SPRZĘT I ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE  

TO GWARANCJA NASZEGO I PAŃSTWA SUKCESU 

 


