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Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
• organizacja pozarządowa typu non-profit, która od 1994 r. aktywnie promuje i

wspiera zrównoważony rozwój energetyczny na poziomie lokalnym, w tym
pomaga polskim samorządom w opracowaniu i wdrażaniu lokalnych strategii
energetycznych i ochrony klimatu;

• działania Stowarzyszenia obejmują:

✓ promocję efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii;

✓ realizację projektów ukierunkowanych na zrównoważony rozwój
energetycznych miast i gmin; 

✓ organizację tematycznych konferencji, seminariów, warsztatów, wizyt
studyjnych itd.;

✓ wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami 
członkowskimi;

✓ pomoc w znajdowaniu źródeł finansowania projektów 
proenergetycznych.

• członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski;

• od kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie pełni funkcję oficjalnej
Struktury Wspierającej Porozumienie Burmistrzów, pomagając 

polskim sygnatariuszom w opracowaniu i wdrażaniu planów SEAP.



Transformacja energetyczna UE: w stronę neutralności 
klimatycznej

UE od lat realizuje ambitną politykę klimatyczno-energetyczną,
wyznaczając sobie coraz wyższe cele z zakresie redukcji emisji, redukcji
zużycia energii oraz wzrostu wykorzystania OZE. Aktualnym jej dążeniem
jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Pomóc w tym ma
tzw. Europejski Zielony Ład, tj. kompleksowa strategia Unii Europejskiej
dotycząca ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym.

Strategia ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i
konkurencyjną gospodarkę:

• która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych
netto;

• w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia
zasobów;

• w której żadna osoba, ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Wprowadzając zielony ład UE chce przekształcić wyzwania związane z
koniecznością ochrony klimatu i środowiska w nowe możliwości i oprzeć
na nich swój rozwój.



Ważna rola samorządów lokalnych

Miasta i gminy odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej UE, gdyż:

▪ mają największy potencjał działania w tych obszarach przy jednoczesnym
zapewnieniu rozwoju gospodarczego i odpowiedniej jakości życia mieszkańców.

▪ dysponują narzędziami umożliwiającymi kształtowanie lokalnego środowiska i
systemu energetycznego (popyt i podaż energii), a także motywowanie
mieszkańców i lokalnych interesariuszy do bardziej proenergetycznych i
proklimatycznych wyborów

▪ są najbliżej obywateli i potrafią zaproponować strategie najbardziej przydatne
lokalnym społecznościom, zwłaszcza tym, które są szczególnie dotknięte
kryzysem.



Ważna rola samorządów lokalnych

• ograniczając zużycie energii we
własnych obiektach i w związku
świadczonymi przez siebie usługami
(oświetlenie, transport);
• zapewniając zaopatrzenia w czystą,
bezpieczną energię, w tym pochodzącą
OZE
• podejmując pro-klimatyczne decyzje w
obszarze planowania przestrzennego,
organizacji transportu co wprowadzając
normy i standardy w lokalnym
budownictwie;
• motywując do oszczędzania energii i
dbania o jakość powietrza mieszkańców;
•prowadzą edukację energetyczną wśród

mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży

• falami upałów;
• nadmiernymi opadami i powodziami 

miejskimi;
• suszą i brakiem wody;
• huraganowymi wiatrami;
• pożarami roślinności;
zwiększając lokalną odporność na zmiany 
klimatu poprzez podjęcie działań w 
obszarze:
• planowania przestrzennego;
• transportu;
• budownictwa;
• kształtowania zieleni miejskiej;
• zarządzania energią;
• ochrony zdrowia.

Miasta i gminy chronią klimat:
Miasta i gminy chronią mieszkańców 
przed negatywnymi skutkami zmiany 
klimatu :



ZIELONY ŁAD SCHODZI NA POZIOM LOKALNY!

Europejski Komitet Regionów utworzył nową grupę roboczą pn.
„Zielony Ład w terenie”, która ma pomóc zapewnić miasta I regiony
miały możliwość wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu za
pomocą konkretnych projektów i pozyskania bezpośredniego
finansowania na ich przygotowanie i realizację.

Grupa składa się z trzynastu przedstawicieli władz lokalnych i
regionalnych, a jej celem jest zadbanie o to, aby miasta i regiony UE
były bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, realizację i ocenę
licznych inicjatyw zaplanowanych w ramach Zielonego Ładu.

Grupa robocza ma spotykać się regularnie i wnosić wkład w sesje
plenarne Europejskiego Komitetu Regionów.



ZIELONY ŁAD SCHODZI NA POZIOM LOKALNY!

3 cele szczegółowe:

• zebranie opinii miast i regionów  na temat różnych inicjatyw
politycznych  zaplanowanych w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu (Europejskie prawo o klimacie, , Fundusz na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji , nowa strategia
przemysłowa dla Europy… ) oraz zadbanie o   ich nagłośnienie, 

• ułatwienie współpracy instytucji UE z miastami i regionami, tak
aby znalazły się one w centrum polityki promującej
neutralność klimatyczną,
• opisanie wyzwań, jakim władze lokalne i regionalne będą

musiały stawić czoła realizując koncepcję zielonej
transformacji na szczeblu lokalnym oraz podkreślenie ich
osiągnięć i najlepszych praktyk, aby ułatwić ich powielanie w
całej UE. 



EUROPEJSKI INSTRUMENT MIEJSKI (EU CITY FACILITY)

EUCF to nowy instrument wsparcia skierowany do samorządów lokalnych
posiadających formalnie przyjęte plany działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP
lub inne o podobnych ambicjach).

Instrument ma pomóc im w przygotowaniu szczegółowych koncepcji inwestycyjnych
przyczyniających się do realizacji działań określonych w ww. planach.

EUCF oferuje wsparcie finansowe w wysokości do 60 000 EUR oraz pomoc ekspercką
podczas prac nad koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów
wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i
finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne.

Nadrzędnym celem instrumentu jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej
energii (w tym w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE) w
europejskich miastach i gminach.

Instrument zaprojektowany przez miasta dla 

miast!



EUROPEJSKI INSTRUMENT MIEJSKI (EU CITY FACILITY)

Więcej informacji na 
www.pnec.org.pl



CENTRUM DORADZTWA DS. UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO (ENERGY

POVERTY ADVISORY HUB)

Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) to
nowa, wiodąca inicjatywa UE prowadzona przez Komisję
Europejską na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

Centrum stanowi sieć współpracy interesariuszy mającą na celu
wyeliminowanie zjawiska ubóstwa energetycznego i
przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej
samorządów lokalnych w Europie.

Centrum ma stanowić źródło wiedzy na temat ubóstwa
energetycznego w Europie oraz pełnić funkcję doradczą dla
samorządów i wszystkich innych interesariuszy
zainteresowanych podjęciem działań mających na celu
wyeliminowanie ubóstwa energetycznego na swoim terenie.



POMOC TECHNICZNA DLA MIAST

Oprócz bazy wiedzy, dobrych praktyk i studiów przypadku Centrum Doradztwa ds.
Ubóstwa Energetycznego oferuje również wsparcie techniczne dla samorządów i
współpracujących z nimi podmiotów.

Wsparcie techniczne jest zapewniane w formie:

• aktywnego helpdesku dostępnego pod adresem info@energypoverty.eu

• rzeczywistego wsparcia udzielanego wnioskodawcom wybranym w dwóch
specjalnych naborach.



POMOC TECHNICZNA DLA MIAST



Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii

Porozumienie Burmistrzów to oddolna inicjatywa miast i gmin z całej Europy (a także
świata), które zdecydowały się wesprzeć realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE
poprzez realizację jej postulatów na swoim terenie, a także wzajemnie wspierać się w tych
wysiłkach.

1 edycja – horyzont 2020

Początkowo, w latach 2008-2015, sygnatariusze Porozumienia realizowali cel ograniczenia 
lokalnych emisji CO2 o 20% do 2020 r., opracowując i wdrażając Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP)

2 edycja – horyzont 2030

Dziś, w odpowiedzi na nowe wyzwania, przed jakimi
staje Europa i świat, sygnatariusze Porozumienia
przyjmują jeszcze ambitniejsze cele i patrzą na problem

szerzej, uwzględniając komponent adaptacji do zmian klimatu.



Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii

Przystępując do Porozumienia Burmistrzów miasta i gminy zobowiązują się do: 

▪ zmniejszenia emisji CO2 na swoim obszarze o co najmniej 40% do roku 2030, 
głównie przez poprawę efektywności energetycznej i większe wykorzystanie 
źródeł energii odnawialnej;

▪ zwiększenia odporności swojego obszaru na zmiany klimatu poprzez 
przystosowanie się do ich negatywnych skutków. 

W związku z tym zobowiązują się podjąć następujące działania:

▪ sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji oraz oceny ryzyka i wrażliwości na 
zmiany klimatu;

▪ opracowanie i przedstawienia planu działania na rzecz zrównoważonej energii 
i klimatu (SECAP) w ciągu dwóch lat od podpisania Porozumienia;

▪ sporządzenie sprawozdania z postępu prac co najmniej raz na dwa lata od dnia 
złożenia planu SECAP na potrzeby oceny, monitorowania i weryfikacji 



Porozumienie Burmistrzów w liczbach



Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii



Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu 
(SECAP)

1. Streszczenie 

2. Ogólna strategia miasta/gminy 

a) cele strategiczne i szczegółowe 

b) stan obecny i wizja na przyszłość  

c) aspekty organizacyjne i finansowe 

3. Ocena stanu wyjściowego

i zastosowana w tym celu metodologia 

4. Opis zaplanowanych do realizacji działań́

a) opis 

b) odpowiedzialny wydział lub osoba 

c) harmonogram wdrażania 

d) szacunkowe koszty 

e) planowany rezultat (oszczędność energii, wzrost 
produkcji z OZE, redukcja emisji CO2) gospodarstwa 

II FILARY: 
ŁAGODZENIE I ADAPTACJA 

1. Cele redukcyjne 

2. Cele adaptacyjne 

1. Bazowa inwentaryzacja emisji

2. Ocena ryzyka i wrażliwości na 
zmiany klimatu 

1. Działania z zakresu łagodzenia 
zmian klimatu
2. Działania z zakresu adaptacji 
do zmian klimatu



Korzyści z udziału w Porozumieniu i opracowania SECAP

❑ prestiż wynikający z przynależności do grona światowych liderów w zakresie
ochrony i adaptacji do zmian klimatu oraz wysokie międzynarodowe uznanie dla
realizowanych działań;

❑ dostęp do przydatnych materiałów i narzędzi pomocowych dotyczących
planowania, realizacji i monitorowania strategii energetyczno-klimatycznych,
aktywizacji mieszkańców w tym obszarze itd.;

❑ wsparcie dla sygnatariuszy ze strony Biura Porozumienia Burmistrzów i krajowych
organizacji wspierających;

❑ lepszy dostęp do źródeł finansowania;
❑ możliwość aktywnej współpracy sieciowej oraz wymiany doświadczeń,

wiedzy i dobrych praktyk z innymi sygnatariuszami Porozumienia, w tym poprzez:
❖ organizację dedykowanych wydarzeń, w tym webinariów i dyskusji on-line;
❖ łączenie miast bliźniaczych;
❖ dostęp do inspirujących studiów przypadku;
❖ benchmarking ;
❖ udział we wspólnych projektach.



Korzyści z udziału w Porozumieniu i opracowania SECAP

❑ możliwość przyczynienia się do zmian w unijnej polityce klimatycznej i energetycznej;

❑ korzyści « lokalne », wynikające z realizacji dobrze zaplanowanych i opartych na
dokładnej analizie lokalnej sytuacji działań ujętych w planie:

❖ zmniejszenie zużycia i kosztów energii na obszarze miasta ;
❖ redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza

na obszarze miasta ;
❖ zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta/gminy ;
❖ zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu ;
❖ nowe miejsca pracy;
❖ dobry wizerunek miasta jako przyjaznego mieszkańcom i klimatowi ;
❖ wysoka wiarygodność zobowiązań i działań, dzięki systemowi monitoringu i

wersyfikacji postępów, a także oparciu planu na szczegółowej analizie sytuacji
wyjściowej.

GLOBALNE: Pokazanie potencjału samorządów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do jej negatywnych 

skutków!



Wsparcie dla sygnatariuszy Porozumienia

Biuro Porozumienia Burmistrzów

▪ Koordynacja inicjatywy

▪ Ułatwianie współpracy i wymiany doświadczeń

▪ Opracowywanie przydatnych  materiałów i narzędzi

▪ Lobbowanie na rzecz sygnatariuszy

Instytucje unijne

▪ Wsparcie finansowe

▪ Partnerstwo przy tworzeniu polityki unijnej

Koordynatorzy i Organizacje Wspierające Porozumienie

▪ Wsparcie regionalne



Droga do neutralności klimatycznej wymaga 
kompleksowych rozwiązań…



Zintegrowane planowanie miejskie – kluczowe obszary i 
zależności pomiędzy nimi

Zarządzanie energią – zrównoważenie lokalnego systemu energetycznego wymaga ograniczenia zużycia
energii, zwiększenia jej wytwarzania z odnawialnych źródeł oraz wykorzystania ciepła odpadowego. Duży
potencjał oszczędności energii związany jest z sektorem budynków, gdzie można uwolnić go poddając je
renowacji i wprowadzając odpowiednie standardy, a także sektorem transportu i mobilności. Zwiększenie
wykorzystania OZE będzie natomiast wymagało współpracy z miejskimi planistami i urbanistami – produkcja
energii odnawialnej na większą skalę często wymaga więcej przestrzeni niż produkcja energii z paliw
kopalnych i przestrzeń tą trzeba znaleźć w ramach planowania zagospodarowania przestrzennego.

Transport i mobilność – rozwinięta intermodalność, dobrej jakości usługi transportu publicznego, innowacyjne
systemy dostaw i inteligentne zarządzanie ruchem ograniczą emisję CO2, zanieczyszczenie powietrza i tłok na
ulicach. Nie da się ich jednak wprowadzić bez mądrej współpracy z planistami i urbanistami. Innym pro
klimatycznym rozwiązaniem transportowym jest rozwój e-mobilności, który z kolei wymaga współpracy z
sektorem energetycznym i integracji z planami rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Prowadzi on
bowiem do zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i infrastrukturę do jej dystrybucji.

Planowanie przestrzenne – efektywne wykorzystanie przestrzeni w miastach staje się coraz ważniejsze, ale i
trudniejsze. Zrównoważone planowanie zagospodarowania przestrzennego wymaga dobrego zrozumienia
także systemu transportowego i energetycznego. Kwestie transportowe i energetyczne mają bowiem
znaczący wpływ na komfort życia, zdrowie i integrację mieszkańców.



Zintegrowane planowanie miejskie - interesariusze

Planiści, 
urbaniści

Energetycy 
miejscy, 

pracownicy 
działów odp. za 

kwestie 
energetyczne

Pracownicy 
działów/jednoste
k budżetowych 

odp, za transport

Lokalni decydenci

Pracownicy odpowiedzialni za 
komunikację i promocję

Interesariusze
– sektor 
energii

Interesariusze
– sektor 
transportu i 
mobilności

Interesariusze
– sektor 
planowania 
przestrzenneg
o



Zintegrowane planowanie miejskie – interesariusze

Odejście od podejścia silosowego na
rzecz zintegrowanego

Odejście od trybu negocjacyjnego na
rzecz maksymalizacji celów

Wykorzystanie różnych metod
wspomagających współtworzenie
rozwiązań, np.

• Brainstorming i brainwriting

• World Café

• Mapy myśli

• Metoda myślących kapeluszy

• Metoda Disneya

• Lego serious play

• Metoda otwartej przestrzeni

… i wiele innych



Projekt MULTIPLY w pigułce
• Pełna nazwa: Współpraca miast na rzecz integracji zrównoważonych rozwiązań transportowych,

energetycznych i w obszarze planowania przestrzennego

• Finansowanie: Program HORYZONT 2020

• Koordynator: Deutsche Umwelthilfe e. V. (DE)

• Polski partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

• Kraje uczestniczące w projekcie: Austria, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Włochy (+ holenderski
ekspert)

• Cel: zachęcenie władz lokalnych do wdrażania zintegrowanego planowania miejskiego na swoich
obszarach poprzez włączenie ich w dedykowany program wymiany wiedzy i doswiadczeń (peer-to-peer
learning). W jego ramach przedstawiciele miast i gmin będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i
dyskutować, w jaki sposób łączyć rozwiązania z zakresu zrównoważonego transportu, zarządzania
energią i planowania przestrzennego.



Działania w projekcie
• organizacja KRAJOWYCH KONKURSÓW mających wyłonić miasta, które wezmą udział w programie

wymiany doświadczeń;

• wybór MIAST PREKURSORÓW, które mają już doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu
zintegrowanej urbanistyki, oraz MIAST ZAANGAŻOWANYCH, które mają ambicję, aby rozwijać się w
bardziej zrównoważony sposób;

• uruchomienie PROGRAMU WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ, mającego na celu zwiększenie wiedzy i
kompetencji lokalnych decydentów i przedstawicIeli lokalnej administracji, umożliwiając im efektywne
planowanie, finansowanie, promowanie i wdrażanie transformacji energetycznej na poziomie lokalnym;

• organizacja szeregu WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH i WYMIAN PARTNERSKICH odpowiadających
określonym potrzebom zaangażowanych miast;

• Wsparcie MIAST ZAANGAŻOWANYCH w opracowaniu kompleksowych ZINTERGROWANYCH PLANÓW
ENERGETYCZNYCH

• SZEROKIE ROZPOWSZECHNIENIE rezultatów, wytycznych i rekomendacji projektu MULTIPLY!

Okres realizacji projektu: grudzień 2018 – lipiec 2022



Europejskie wytyczne dot. zintegrowanego planowania miejskiego 
(w finalizacji) 



Europejskie wytyczne dot. zintegrowanego planowania miejskiego 
– odpowiedź na pytania

Zarządzanie energią

• Jak ograniczyć zużycie energii przez mieszkańców?

• Czy wdrażanie rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia energii można połączyć z realizacją 
celu adaptacji do już obserwowanych lokalnie negatywnych konsekwencji zmiany klimatu?

• W jaki sposób miasto może monitorować postępy we wdrażaniu ww środków?

• Jak zachęcić prywatnych właścicieli do inwestowania w renowację swoich domostw?

Zaopatrzenie w energię (źródła, sieci)

• Czy miasto lub jego dzielnice są w stanie zapewnić stabilne dostawy odnawialnej energii?

• Jak system energetyczny może adaptować się do zdecentralizowanej produkcji energii?

• W jaki sposób zwiększenie produkcji energii z OZE w mieście i jego poszczególnych dzielnicach może 
zwiększyć komfort życia mieszkańców? 



Europejskie wytyczne dot. zintegrowanego planowania miejskiego 
– odpowiedź na pytania

Mobilność

• W jaki sposób przesunięcie modalne w kierunku ograniczania zindywidualizowanego ruchu 
samochodowego może poprawić jakość życia w danej okolicy?

• Czy nowe systemy mobilności mogą zostać zintegrowane z istniejącym transportem  publicznym?

• Jakie mogą być korzyści dla systemu energetycznego z rozwoju elektromobilności? 

Zintegrowane planowanie i komunikacja

• Czy miasto lub jego dzielnice są w stanie zapewnić stabilne dostawy odnawialnej energii?

• W jaki sposób miasto może zapewnić poparcie mieszkańców dla transformacji energetycznej i 
zaproponowanych przez nie rozwiązań?

• Jak  usprawnić komunikację  i współpracę pomiędzy różnymi wydziałami urzędu miasta?



Dobre praktyki - przykład: HOLANDIA – Perspektywa 
rozwoju centrum Eindhoven do 2040 r.

• Densyfikacja centrum miasta (ok. 25 
000 nowych domów) przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
dostępności usług, terenów 
rekreacji i odpowiedniej jakości 
życia w mieście

• Integralne spojrzenie na wzrost, 
jakość życia, adaptację do zmiany 
klimatu, zazielenianie, zdrowie i 
dostępność, ekonomię i włączenie 
społeczne

• Bazowanie na aktualnych walorach 
krajobrazowych,  historyczno-
kulturowych i wykorzystywanych 
nowoczesnych technologiach



Dobre praktyki - przykład: Niemcy – dzielnica Hillerheide, 
Recklinghausen

• Zagospodarowaniu terenu byłego 
toru służącego do wyścigów 
zaprzęgów (ok. 34 hektarów)

• Utworzenie jeziora na środku toru 
(funkcje rekreacyjne, adaptacyjne i… 
energetyczne)

• Pozyskiwanie ciepła z jeziora i 
sezonowe magazynowanie

• Niskotemperaturowa sieć 
ciepłownicza

• Komplementarne źródło ciepła: 
kolektory słoneczne na ekranach 
dźwiękochłonnych

• Nowe, efektywne energetycznie 
budynki (1 000 nowo wybudowanych 
jednostek)



Strona projektu: www.citiesmultiply.eu



PROJECT PARTNERS

www.citiesmultiply.eu

Copyright notice

©2019 MULTIPLY Consortium Partners. All rights reserved. MULTIPLY is a HORIZON2020 Project supported by the European Commission under grant agreement No785088. For more information on the project, its partners and contributors, please see the 
MULTIPLY website (www.citiesmultiply.eu). You are permitted to copy and distribute verbatim copies of this document, containing this copyright notice, but modifying this document is not allowed. All contents are reserved by default and may not be disclosed to 
third parties without the written consent of the MULTIPLY partners, except as mandated by the European Commission contract, for reviewing and dissemination purposes. All trademarks and other rights on third party products mentioned in this document are 
acknowledged and owned by the respective holders. The information contained in this document represents the views of MULTIPLY members as of the date they are published. The MULTIPLY consortium does not guarantee that any information contained herein is 
error-free, or up-to-date, nor makes warranties, express, implied, or statutory, by publishing this document.


