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Tło – Świat wrzesień 2020

• katastrofa klimatyczna postępuje – 10 lat na wycofanie się świata z węgla mówią 
naukowcy z IPCC (zgromadzenie Naukowców ONZ, największe na świecie) –
cywilizacja ludzka jest zagrożona

• Inne raporty z 2019r : o wymieraniu gatunków ONZ, o wymieraniu lasów w Polsce 
( PAN)

• pandemia, to skutek zachwiania równowagi przyrodniczej- drastycznej redukcji 
bioróżnorodności, stosunku do zwierząt i jedzenia mięsa z przemysłowych 
hodowli i jatek na tzw. „mokrych targach”- kolejny sygnał ostrzegawczy

• potrzeba szybkiej, gruntownej zmiany  energetyki i gospodarki, też zmiany 
społecznej- kapitalizmu korporacyjnego i nierówności- przejadających Ziemię na 
różnych poziomach od UE, państw, po samorządy i obywateli



Europejski Zielony Ład- próba ambitnej odpowiedzi 
UE na zagrożenia 

• Cel neutralność klimatyczna do 2050r, zgodność z Porozumieniem 
Paryskim ( cel max. 1,5 o C)

• Podniesienie celu redukcji UE CO2 do 55% w 2030 r z 40 %  ( 
odniesienie do 1990r)- PRZYSPIESZNIE DEKARBONIZACJI  (wrzesień 
2020)

• Transformacja UE ku neutralności klimatycznej będzie odgrywać 
centralną rolę w odbudowie po kryzysie związanym z Covid-19 ( maj 
2020)



Europejski Zielony Ład- próba ambitnej 
odpowiedzi UE na zagrożenia II
• Finanse wyjątkowo wysokie w historii  UE (wrzesień 2020):

1)  budżet UE 2021-27 (u nas RPO WD)- 1070 mld Euro
2) Fundusz Odbudowy ( 750 mld Euro)
3) Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ( 17,5 mld Euro, Parlament 
Europejski – zwiększenie do 25 mld Euro) , Polska- 3,5 mld Euro

• ( jeśli rząd nie zadeklaruje neutralności klimatycznej w 2050 r - dostaniemy 
50 % )

Min 30 %  całości środków UE w latach 2021-27 na  cele i projekty związane 
ochroną i adaptacją do zmian klimatu w całej Polsce



Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ( FST)-
kwalifikacja KE
• Tak dla: 3 regionów węglowych: G. Śląsk, Wielkopolska ( Zagłębie Konińskie), D. 

Śląsk ( subregion wałbrzyski- jedyny zakwalifikowany w UE region powęglowy !)

• Nie zakwalifikowane – KE oczekuje ambitnego rządowego planu dekarbonizacji:

- Lubelskie, Małopolska (  kopalnie węgla kamiennego), 

- Łódzkie ( Zagłębie Bełchatowskie) 

- D. Śląsk ( Zagłębie Turoszowskie- subregion jeleniogórski),

Problem subregionu jeleniogórskiego- formalnie Urząd Marszałkowski zgłasza  
tylko powiat zgorzelecki, ale zgłaszają się do FST słusznie gminy powiatu 
kamiennogórskiego( był powiązany strukturalnie z Zagłębiem Wałbrzyskim)

Wniosek:

trzeba otworzyć możliwość udziału w FST i transformacji  wszystkich 6 powiatów 
subregionu jeleniogórskiego zgodnie z możliwością daną przez UE



Sprawiedliwa transformacja na jakie cele ?
• FST na oddolnie, partnersko ( samorządy, NGO, biznes) przygotowane 

strategie- tzw. Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji

• Na alternatywne miejsca pracy wobec węgla, naprawę szkód, OZE 
zmierzające do zero emisyjności ( neutralności klimatycznej)

• Elektroprosumeryzm z  wysoką wydajnością i 100 % OZE wpisuje się te 
cele bardzo dobrze 

• FST nie na: 

- restrukturyzacje koncernów węglowych ( plany koncernów WEK 
sięgania po FST ?)

- pozorne rozwiązania, „czysty węgiel i gaz”, wzrost emisji



Europejski Zielony Ład wymaga podejścia całościowego, 
czyli udziału wszystkich działań i polityk UE

• projektu prawa klimatycznego, przekładającego neutralność klimatyczną na 
przepisy

• strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r.

• nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

• strategii przemysłowej

• strategia na rzecz inteligentnej integracji sektorowej

• strategia na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności

• strategii „od pola do stołu”



Odpowiedź Polski  - spójna koncepcja prof. Popczyka 
KIE – budowa elektroprosumeryzmu do 2050

Wybrane cechy : 

• zbieżność z politykami UE ( Zielony Ład)- dekarbonizacja i sieciowanie

• efektywność, 100 % OZE

• skalowalność – recepta transformacyjna kierunek samowystarczalności 
energetycznej dla osiedla, gminy, województwa  samorządowego, 

• dotyczy całej Polski regionów węglowych i powęglowych ( 6 województw) 
dodatkowe źródło  osłonowe Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 2021-
30 , 

• innych 11 województw – pozostają tam też większe środki UE  na lata 
2021- 27



JAKA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ OBOWIĄZUJE W TRANSFORMACJI
DO ELETROPROSUMERYZMU  W REGIONACH WĘGLOWYCH ?

Fundamentalny- kompleksowy a nie wycinkowy- ranking 
strategicznych działań w transformacji do elektroprosumeryzmu 
jest następujący:

1 - pasywizacja budynków (zasobów mieszkaniowych)

2 - elektryfikacja ciepłownictwa

3 - elektryfikacja transportu

4 - reelektryfikacja OZE
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Dlaczego i kiedy elektroprosumeryzm- wydajność ? 
( prof. Jan Popczyk)

Elektroprosumeryzm, gdyż:

zapewnia 3-krotnie wyższą wydajność energetyczną względem rynków 
końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) energetyki 
paliw kopalnych WEK (wielkoskalowa energetyka korporacyjna)w Polsce

(na świecie obecnie ta krotność jest z dużym prawdopodobieństwem podobna),

a 6-krotnie wyższą wydajność względem rynków energii chemicznej energetyki 
paliw kopalnych WEK w Polsce,

i podobnej na świecie, ale względem rynków energii chemicznej i jądrowej. 

Możliwość wprowadzenia ( przykład subregion wałbrzyski i inne):

- W sołectwach – 20% ludności – już w horyzoncie 2035, 

- w miastach z liczbą mieszkańców poniżej 25 tys. i w gminach (poza 
sołectwami z liczbą mieszkańców poniżej 1 tys. mieszkańców) – 40% 
ludności – w horyzoncie 2040

- w miastach  powyżej 25 tys. mieszkańców – 40% ludności –
w horyzoncie 2045
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O jaką wartość rynku chodzi w regionie subregion wałbrzyski 
(wyliczenia prof. Popczyk)

Chodzi o przejęcie rocznych rynków energetyki paliw kopalnych WEK o 
wartości (łącznie z podatkami i para-podatkami):

200 mld PLN (kraj, 2019) ∙ (0,630 ꞉ 38) = 3,2 mld PLN 

na obszarze subregionu wałbrzyskiego zamieszkałym przez ok 630 tys. ludzi

(wartość oszacowana z wykorzystaniem metody skalowania elektroprosumeryzmu)
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Uwaga na  krytyczne błędy poznawcze ( fałszywe 
poglądy) . Przykłady 
• Rola wielokrotnie  przeszacowywanych prognoz zapotrzebowania na 

energię

• Przeceniana dziś rola gazu- w całym cyklu klika % mniej emisyjny niż węgiel

• Pułapka elektrowni atomowych ( zeroemisyjne?, neutralne klimatycznie?)

• SKUTKI:

• Odwracanie uwagi i marnowanie dużych środków, często publicznych-
koszty osierocone  nadmiernych inwestycji w infrastrukturę

• Grzeszy tymi cechami „nowa” PEP 2040 przedstawiona przez Min. Klimatu



Unikanie błędów- Ważna rola władz gmin-
patrzenie długoterminowe
Nie półśrodki przejście z pieców „kopciuchów na węgiel” na węglowe piece  V klasy 

Większość wymiany pieców w rządowym programie Czyste Powietrze- dziś następuje na gaz 
?!)

To postęp, ale czy dziś optymalny?

Jak to się ma do neutralności klimatycznej państwa, elektroprosumeryzmu ?

Gaz też jest przejściowym paliwem, równie emisyjnym( kilka % mniejsza emisja CO2 w 
stosunku do węgla) i będzie drożał!

Dziś XXI w trzeba przechodzić kopciuchów na pasywizację ( głęboką termomodernizację) 
budynków + OZE (pompy ciepła, rekuperacja z odzyskiem ciepła, magazyny energii) z 
priorytetem profilaktyki czynnika zdrowia publicznego

Gminy w oparciu o Zielony Ład  powinny dać dobry przykład budowy neutralności klimatycznej i 
walki ze smogiem na swoim majątku komunalnym- obiektach użyteczności publicznej.



KONIECZNA  budowa 

elektroprosumeryzmu ( cel neutralność 

klimatyczna) obszarów po/ węglowych-

przygotowanie do końca 2020/21 r 

Terytorialnych Planów Sprawiedliwej 

Transformacji- TPST

WAŻNE - środki własne, budżetu państwa 

i samorządu do funduszy UE



USPOŁECZNIENIE DZIAŁAŃ-

włączenie obywateli i NGO  

przy wypracowaniu TPST

• panele obywatelskie( dostarczenie wiedzy)
zamiast przestarzałych i nieefektywnych 
konsultacji społecznych

• Panele i partnerstwo to szansa na dodatkową 
legitymizację  trudnych decyzji, wpływ 
edukacyjny poza grupą już zaangażowanych 
mieszkańców

• kuźnia innowacyjnych pomysłów- projektów   
wobec transformacji regionu i kryzysem 
klimatycznego- elektroprosumeryzm modelowe 
rozwiązania dla obszarów po/ górniczych



Możliwe kierunki transformacji  – niosące też 
zmianę cywilizacyjną

• HORYZONTANE PODEJŚCIE PRZY PRZGOTOWANIU 
PLANÓW DLA  POLSKI w tym REGIONÓW 
WĘGLOWYCH- rozwoju elektroprosumeryzmu

• Uwzględnienie  kwestii kryzysu klimatycznego oraz działań na rzecz neutralności 
klimatycznej - wprowadzenie jej do wszystkich polityk sektorowych Polski 

• Dolny Śląsk w szczególności w regionach po/ węglowych

• subregion wałbrzyski ( dawne woj. wałbrzyskie) oraz

• subregion jeleniogórski ( w szczególności  Zgorzelecko –Bogatyński – warunek 
decyzja co do dekarbonizacji kompleksu Turowa wcześniej niż w 2044r)



Oddolny program transformacji energetycznej-
rozwoju elektroprosumeryzmu w TPST 

• Ważna jest rola  udziału społecznego ale szczególnie doradców i kompetencji!

3 kierunki dla strategii i  projektów na drodze do elektroprosumeryzmu
przy opracowaniu TPST dla gmin oraz projektów realizacyjnych

• Energetyka prosumencka- samozaopatrzenie w energię elektryczną OZE gmin

• Ciepło – z energii elektrycznej OZE ( problem wsparcia funduszami publicznymi 
głębokiej termomodernizacji budynków- zacząć od komunalnych- 100 % , 
większość gminy,  przygotować ścieżki montażu finansowego)

• Elektryfikacja transportu- start elektrobusy gminne, szkolne, elektrocar- sharing ( 
tanie, samorządowe wypożyczalnie)



PRZYKŁADOWE PROGRAMY  ROZWOJU EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ, OZE I PROSUMENTÓW – TPST* regiony po/węglowe

CEL : 100 % OZE na obszarach wiejskich 2035-40 r., reszta PL 2050 r.

- Przygotowanie  kompleksowych  programów i projektów rozwoju  odnawialnych źródeł energii 
OZE – oddolnych (budynki indywidulane, wspólnoty, spółdzielnie, firmy, jednostki komunalne, 
gminy)

- Rola energetyki prosumenckiej i  narzędzi informatycznych przy OZE (demokracja energetyczna-
samowystarczalność energetyczna

- Praktycznie już dziś: wykorzystani nowelizacji ustawy o OZE do zwiększania bezpieczeństwa 
energetycznego samorządów - prosumenci do 50 kW (obiekty komunalne, małe i średnie firmy, 
galerie handlowe, rozwój wysp energetycznych, klastrów OZE

- Wspólnoty energetyczne w gminach (sołectwa - do 1000 osób- ustawa o OZE), min. 70 % 
zaopatrzenia z OZE  (ważny film „Human Energy”)

*TPST – Terytorialne Programy Sprawiedliwej Transformacji na obszarach powęglowych i 
węglowych



• wydzielone korytarze dla szybkiego transportu 
zbiorowego na głównych drogach miast i gmin oraz 
szybkie drogi rowerowe – wraz z harmonogramem ich 
wdrożenia.

• ograniczenie ruchu w ścisłych centrach miast: strefy 
piesze i rowerowe, strefy czystego transportu.

• doświadczenie klastra w Ostrowie Wlkp.    - koszty 
eksploatacji autobusów elektrycznych     3  raz 
tańsze niż na ropę  

Elektryfikacja możliwe projekty TPST  ( na powstających rynkach 
usług i produktów elektroprosumeryzmu- innowacyjność 
przełomowa):

- komunikacji publicznej - elektrobusy, 
- specjalizacja elektro-maszyny do  prac rolnych
- inne kierunki np. magazyny energii,  zielony wodór 

( patrz ważny raport WWF : https://www.wwf.pl/aktualnosci/raport-magazynowanie-energii)



GOSPODARKA PRZESTRZENIĄ i ZIELEŃ
( możliwe dziedziny projektów  <sprawiedliwej> 
transformacji- elektroprosumeryzmu)

• aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowania i rozwoju 
zielonej i błękitnej (woda) infrastruktury dla potrzeb adaptacji do zmian klimatu

• przyjęcie priorytetu zachowania i rozwoju zieleni (szczególnie starych drzew), alei drzew przy drogach 
we wszystkich inwestycjach realizowanych przez miasto, jednostki miejskie i samorządowe

• rozbudowa  wydzielonej zielonej sieć połączeń  w miastach i gminach- ścieżek rowerowych, 
rekreacyjnych, spacerowych i komunikacyjnych dla rowerów,  hulajnóg- elektryfikacja – wydzielenie od 
ścieżek pieszych ( przykład min. Hamburg)

• walka z chorobą nazwana „betonoza” – człowiek do przeżycia w upałach ( w 2019 r. było 34 dni powyżej 
30 st. C  na Dolnym Śląsku) potrzebuje naturalnych terenów, drzew i krzewów



ROZWÓJ i ZACHOWANIE SYSTEMÓW RETENCJI GMIN i 

MIAST- INNA GOSPODARKA WODĄ 

balans między suszami i powodziami ( inspiracja dla projektów TPST)

• konsekwentna budowa programów zatrzymywania wody – retencja, wychwytywanie wód 
opadowych – lasy, mokradła, torfowiska- naturalne gąbki

MIT- Krytyczny błąd poznawczy: regulując (prostując) rzeki i budując zbiorniki zaporowe (dla 
żeglugi towarowej magazynowania wody!) walczymy z suszą i powodzią

• rozszczelnienie zabetonowanych terenów miejskich, hamowanie odpływu wód - susze

• systemy buforowania i odprowadzania nadmiaru wody - powodzie



INNY STOSUNEK DO PRZYRODY I … ZDROWIA

• Zachowanie i rozwój zieleni skwerów, parków

• Dzikich miejsc dla przyrody

• Ogrody działkowe- duża rola- dobra alternatywa 
w zaopatrzeniu w żywność

• Zapylacze- pszczoły

• AKTUALNIE:
Radykalnie redukujemy koszenie i cięcie zieleni 
wspieramy i rozwijamy program zielonych, 
kwietnych łąk w miastach, zamiast notorycznego 
koszenie trawy do ziemi, też wzdłuż dróg (  
argumenty ekonomiczne, antysmogowe i 
klimatyczne i przyrodnicze- bioróżnorodność )



Czyste powietrze dla szkół i obiektów 
użyteczności publicznej- zdrowie 
publiczne

Sieciowanie projektów dekarbonizacji w 
subregionie wałbrzyskim, jeleniogórskim i 
innych…



Diagnoza: ponad 90 % szkół 

w Polsce wentylacja przez 
otwieranie okien na przerwach

A) wysokie stężenia CO2 w klasach, które są skutkiem 
niedostatecznej wentylacji  w szkołach ma decydujący 
wpływ na jakość procesu dydaktycznego. W polskich 
szkołach stężenie CO2 przekracza zalecany poziom 
stężenia 2-4 krotnie

B) poziom zanieczyszczeń pyłowych powietrza w kasach 
jest z reguły wyższy niż na zewnątrz budynków 
(badania porównawcze klas w Warszawie- dr Ludomir 
Duda, badania Polskiego Alarmu Smogowego w 
Krakowie)



Jaka recepta  - porównanie!

Efekty

Oczyszczacze powietrza 

w klasach (wentylacja 

grawitacyjna –

otwierane okna)

Rekuperacja z odzyskiem 

ciepła i filtrami HEPA 

(wentylacja wymuszona -

mechaniczna)

Redukcja pyłów ok. 40% powyżej 95%
Normy CO2 nie ma wpływu zgodnie z normami

Zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne
nie eliminuje eliminuje w ok. 90%

Zużycie energii 

i emisja

wzrost zużycia 

i emisji
redukcja ok. 90%



• Wniosek do Terytorialnych Planów Sprawiedliwej 
Transformacji ( też innych strategii i funduszy UE 2021-2027) 
- wpisujemy wymóg: 

• ZAWSZE połączenia głębokiej termomodernizacji szkół 
(pasywizacji budynków użyteczności publicznej) z 
wymogiem trwałej poprawy jakości powietrza w tych 
budynkach -zdrowia ich użytkowników

• Połączenie celu ekonomicznego - oszczędności energii 40-
90% i klimatycznego - z redukcją CO2 z celem zdrowotnym 
(redukcja pyłów, CO2 i zanieczyszczeń mikrobiologicznych)



Dziękuje za uwagę!

Radosław Gawlik ( Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, TEPP)

rgawlik@eko.org.pl


