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Bariery i wyzwania w perspektywie 2022r we wdrażaniu TETIP do

elektroprosumeryzmu w Subregionie Wałbrzyskim z wykorzystaniem funduszy

europejskich.



Dlaczego te fundusze są ważne dla  EP i TETIP?
• dominacja myślenia i inwestowania ze wsparciem ( bez „wsparcia” większość nie podejmuje 

wysiłku)

• poszukiwanie wsparcia przez elektroprosumentów- wymiar konkurencyjności

• wymiar sandboxu, pilotażu, start-up, większego ryzyka inwestycyjnego

• skala funduszy w gospodarce- zdominuje inwestycje, kierunki – wygrywa ten, kto umie 
sprawnie skorzystać z wsparcie funduszy

• groźba etatyzmu, upolitycznienia kierunków alokacji, błędów krytycznych ( świadomości) w 
wyborze rozwiązań przykład energia jądrowa, przecenienie roli gazu

• EP i TETIP świetnie się wpisuje w cele polityki UE- efektywna droga realizacji Europejskiego 
Zielonego Ładu – neutralności klimatycznej



• Największy w historii UE pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki

1) Długoterminowy budżet UE ( WRF- wieloletnie ramy finansowe) 
2021-27 w połączeniu z 

2) NextGenerationEU, tymczasowym instrumentem, który ma pobudzić 
ożywienie   gospodarki,

• Łączna kwota 1,8 bln euro pomoże odbudować gospodarkę Europy po 
kryzysie wywołanym COVID 

• Nowa Europa - wg KE- będzie bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej 
cyfrowa i odporniejsza na kryzysy.

Środki UE na odbudowę  i zwiększania odporności  
Europy 2021-27



Plan odbudowy  dla Europy- budżet

• Budżet UE 21-27 ( WRF) - 1074 mld Euro

• NextGenerationEU - 750 mld euro, 

• Nowy Instrument, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i 
społeczne spowodowane pandemią koronawirusa.

• Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska – w imieniu Unii Europejskiej 
– zaciąga pożyczki na rynkach kapitałowych, na warunkach bardziej korzystnych od 
tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich. 

• Następnie Komisja dokonała redystrybucji tych kwot, też dla Polski

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/eu-borrower_pl


Wielkość innych funduszy( WRF) dla UE(Polski) 21-27
• Polityka spójności 330 mld euro ( 72,2) *:

- Fundusze Spójności -48, 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-200, 

- Fundusz Społeczny +, 88

-Wspólna Polityka Rolna – 336 mld euro (łącznie 30,5 mld euro, z czego na dopłaty 21,2 mld euro, a na PROW – 9,2 mld euro)

-Nowe i wzmocnione priorytety- 335 mld euro 

(min: Horyzont Europa ( cyfryzacja, transport, kosmos)- 76 mld Euro, 

-wspólpraca i pomoc rozwojowa, Erasmus+, FST, 

Razem dla Polski ok 137 mld Euro ( 770 mld zł)**

Linki

*Infografika fundusze UE 21-27 ( WRF, KPO)-https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

**ratyfikacja budżetu UE w maju 2021r przez  Sejm przyjął rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/770-mld-zl-z-
nowego-budzetu-ue-trafi-do-polski-sejm-przyjal-ustawe-o-zasobach-wlasnych-ue/

https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/


EP i TETIP wpisuje się w istotę  Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

• Państwo członkowskie musi mieć plan reform i plan wsparcia 
finansowego ( reformy i inwestycje) 

• KE będzie kontrolowała równowagę reform i inwestycji- Krajowy 
program reform- element KPO

• 37 % na cele klimatyczne, min 20 %  na cyfryzację- kierunki istotnie 
wiażące się z planem elektroprosumeryzmu i TETIP

• To  KE daje 100 %  środków – odpowiedzialność na KE



POLSKA - środki  i kierunki KPO:
• 58,1 mld euro, w tym:

• 23,9 mld euro w formie dotacji 

• 34,2 mld euro w pożyczkach.

Kierunki KPO:

• Transformacja cyfrowa

• Odporność i konkurencyjność gospodarki

• Energia i zmniejszenie energochłonności

• Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

• Zielona i inteligentna mobilność

Wyjątkowe tempo realizacji KPO: Umowy do 12.23,  rozliczenie do 2026r



Wstrzymane środków na KPO- kary TSUE- Turów, praworządność

Polska i Węgry 2 kraje UE spośród tych, które przedstawiły KPO, ale nie jest on 
zatwierdzony przez KE, nie otrzymały zaliczek…

Zamiast wsparcia  KPO mamy postanowienia TSUE :

– 1 mln Euro/ dzień kar na Polskę w związku z naruszaniem praworządności w 
wymiarze sprawiedliwości 

- 0,5 mln Euro/ dzień za brak wstrzymania wydobycia w kopalni Turów

Turów- wzrost kar z 213  na 294 mln zł  (od 21.12.21  do 25.1.22) 

Licznik kar

Zegar kar https://ilekosztujeturow.pl/

https://ilekosztujeturow.pl/


Sześć filarów Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (UE) a EP

• - transformacja ekologiczna; 

• -transformacja cyfrowa; 

• -wzrost i zatrudnienie sprzyjające inteligentnemu i trwałemu 
włączeniu społecznemu; 

• -spójność społeczna i terytorialna;

• - zdrowie i odporność oraz polityka na rzecz następnego pokolenia i

• -dzieci i młodzież, w tym edukacja i umiejętności.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl


NextGenerationEU obejmuje również min:

• 10 mld euro (z 17,5 mld) na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji –

Zakwalifikowane do FST przez KE: 

Subregion Wałbrzyski, 

Śląsk, 

Wschodnia Wielkopolska, 

3,9 mld euro dla Pl, warunek neutralność klimatyczna 2050 ogłoszona 
przez rząd jako cel



Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Polski- regiony 
węglowe

•Ogłoszenie przez rząd wzrostu i podziału środków na regiony z FST ( 
styczeń 21)

• Obecna wielkość FST 4,4 mld Euro ( było 3,9 mld Euro, dodano ok 0,5 
mln Euro z innych funduszy krajowych):

-3,8 mld Euro dla Urzędów Marszałkowskich na TPST

-0,6 mld Euro ( na projekty centralne)- Krajowy plan sprawiedliwej 
Transformacji (KPST) 



Fundusz Sprawiedliwej Transformacji- podział na 
realizację TPST w regionach :

• śląskie (2 066 mld euro),
• dolnośląskie (556 mln euro):
• 300 mln euro - Subregion  Wałbrzyski
• 256 mln euro – powiat zgorzelecki ( Turów)- nie zatwierdzone przez KE
• wielkopolskie (387 mln euro).

Regiony węglowe nie zatwierdzone dotychczas przez KE:

• łódzkie (344 mln euro),
• lubelskie (248 mln euro),
• małopolskie (247 mln euro),



Bariery w 2022 TETIP w Subregionie Wałbrzyskim

• Poziom rządu  WRF i KPO 

• - brak konsekwencji- rozpoczęcie prac 1,5 r, przerwa, kompetencyjne 
spory w rządzie i w województwach samorządowych – woj. 
dolnośląskie, opóźnienie procesu

• Tendencje centralistyczne- KPST, projekty centralne, centralizacja 
zarządzania



Bariery w 2022 TETIP w Subregionie Wałbrzyskim
Poziom woj. samorządowego- WD ( na przykładzie woj. dolnośląskie)

• Opóźnienie procesu nad FST i jeszcze bardziej  nad FEDS 21-27( Fundusze Europejskie Dolnego Śląska)

• Bardziej konsultacje wewnętrzne zamknięte do powołanych Grup Roboczych przez UMWD bez opinii publicznej 
niż partnerstwo- „wspólne zasiądnięcie przy stole” z ekspertami i interesariuszami

• Partnerstwo pozorowane- dowód harmonogram dyr. Renaty Kwiatek – ZIT Jelenia Góra, opinia NGO – DFOP

• Minimalizowanie roli ZIT (sprawdzonych w 14-20)- 5-10 razy mniej środków – SW

• Próby forsowania proj. politycznie motywowanych – przykład „cyklostrada”  FEDS 21-27 30 % środków w 
priorytecie 2

Alokacja i warunki FST i FEDS 21-27 do zmiany- rola NGO, samorządów wraz z KE – miesięczny proces konsultacji 
publicznej FEDS i FST w woj. dolnośląskim

Przeciwwaga i mądrość samorządowców Aglomeracji Wałbrzyskiej w przygotowaniu dokumentów

- Społeczny Komitet i społeczny dokument TPST SW



Wyzwania w perspektywie 2022 TETIP w Subregionie 
Wałbrzyskim

1. Problem kadr- gotowości eksperckiej i doradczej- kompetencje- w każdej gminie ( powiecie) 
pełnomocnik ds. EP, zespół ds. transformacji

2. Problem  braku projektów kompleksowych, TETIP do EP , projekty pilotażowe – sandboxy - 70 % 
gmin SW

3. Problem  nie wielu dużych, sieciowych, międzygminnych projektów lepiej przygotowanych-
Wałbrzych, Świdnica, N. Ruda (dekarbonizacja ciepłownicta, termorenowacje, EE, źródła OZE)

4. Postulat - Konkursy na projekty pilotażowe w sektorach rynków wschodzących EP- kryteria:

a. reelektryfikacji z EE i OZE

b. elektryfikacji transportu publicznego i indywiduanego- mobilności ( plan gminny , regionalny z 
unikaniem błędów kongesji- motoryzacji spalinowej)

c.  ciepło – domy indywidualne i zbiorowe, plany dla ciepłowni, EC



Wyzwania(szanse) w perspektywie 2022 TETIP w 
Subregionie Wałbrzyskim

• 5.Problem edukacji i włączenia społeczeństwa w TETIP– nowa umowa 
społeczna na wzór 1989r ( prof. Popczyk prezentacja KIE 25.1.22)

• 6.Ochrona przyrody i środowiska w procesie TETIP do EP – konferencja 
Wrocławskiego KIE w 2020r na temat offshore z wyzwania środowiskowe-
min. hałas przy budowie wiatrakowni wpływający bardzo negatywnie na 
ptaki i ssaki morskie- morświny, foki)

• 7.  Mapa potencjału  rolników i odpadów rolniczych w gminach SW do 
budowy biogazowni szczytowych bilansujących OZE ( prezentacja prof. Dach 
25.1.22- potencjalna moc szczytowa w PL 5,8 GW, praca po 15 h/dobę)-
technologia prowadząca do autonomizacji elektrycznej sołectw i gmin



Inne fundusze na sprawiedliwą transformację dla 
Polski ( z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji)

3 filary Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji:

I filar- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ( FST- dotacje)- 4,4 mld 
euro

II filar InwestEU ( prywatny sektor- kredyty) – 1,8 mld euro 

III Filar - kredyty EBI ( publiczny sektor- kredyty) – 1,5 mld euro

FST mają być uzupełnianie z innych , większych środków ( Fundusze Spójności 
21-27, Fundusz Odbudowy 21-25)
•Zapisy w Umowie Partnerstwa miedzy Polską a UE



Umowa Partnerstwa Polska -UE

• Podstawowy dokument określający zasady współpracy oraz strategię  wykorzystania wszystkich funduszy 
pomocowych- negocjowany od roku 1)

• 6 celów polityki spójności 2021-27 ( Zielonego Ładu)

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Cel 3: Lepiej połączona Europa

Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Cel 5: Europa bliżej obywateli

Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

1)https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97680/umowa_partnerstwa_broszura_wersja_dostepna_1.pdf



Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu a TETIP i EP

• Europa w drodze ku gospodarce neutralnej dla klimatu 

Wyzwania:
• Łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej

• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów „węglowych”

• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i większa efektywność energetyczna

Planowane działania:

• Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu działalności,
szczególnie w branżach innowacyjnych

• Wsparcie w sektorze „zielonej energetyki” i ograniczenie niskiej emisji

• Zmiana i podnoszenie kwalifikacji pracowników

• Regeneracja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych

• Podniesienie dostępności wybranych usług publicznych



Programy krajowe (60%) i regionalne ( 40%)
• dolnośląskie – 1,67 mld euro

• kujawsko-pomorskie – 1,75 mld euro

• lubelskie – 2,27 mld euro

• lubuskie – 861 mln euro

• łódzkie – 2,29 mld euro

• małopolskie – 2,32 mld euro

• mazowieckie – 2,00 mld euro

• opolskie – 920 mln euro

• podkarpackie – 2,18 mld euro

• podlaskie – 1,25 mld euro

• pomorskie – 1,67 mld euro

• śląskie – 2,79 mld euro

• świętokrzyskie – 1,40 mld euro

• warmińsko-mazurskie – 1,73 mld euro

• wielkopolskie – 1,67 mld euro

• zachodniopomorskie – 1,61 mld euro

• Fundusze dla PL : https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-
2027/



Dziękuje za uwagę!

Radosław Gawlik

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, TEPP

rgawlik@eko.org.pl


