
Przygotowanie specjalistów 
ds. bezpieczeństwa transformacji 

energetycznej jst/
odporności elektroprosumenckiej jst

Katowice, 24 stycznia 2023 r.



Cel naszego przedsięwzięcia to:
przygotowanie kadr samorządowych 
do zjawisk związanych z procesem transformacji energetycznej, 
wpływających na funkcjonowanie jst

przeszkolony pracownik jst będzie 
przygotowany merytorycznie m.in. do:
• kształtowania warunków lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
• efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych
• podejmowania skutecznych działań w zakresie ograniczenia niskiej 

emisji



Zespół ekspertów PPTE2050 pod 
kierownictwem prof. dr hab. Jana Popczyka opracował 

autorski program cyklu szkoleń
dotyczących transformacji energetycznej w trybie innowacji 
przełomowej (TETIP),

uwzględniający także doświadczenia związane z 
przygotowaniem i implementacją koncepcji transformacji do 
elektroprosumeryzmu dla Subregionu Wałbrzyskiego (w ramach 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji) oraz m.st. 
Warszawy (w ramach projektu „Model energetyczny dla m.st. 
Warszawy w perspektywie roku 2050”)



Przykładowe tematy szkoleń:
1. Transformacja energetyczna w trybie innowacji przełomowej do 

elektroprosumeryzmu
2. Analizator kryzysowej (energetycznej) odporności 

elektroprosumenckiej JST 
3. Elektrotechnologie, przemysł 4.0 i ciepłownictwo komunalne 
4. Inżynier transformacji dla sołectw i małych JST 
5. Elektroprosumeryzm – unijne finansowanie i unijna taksonomia 

zrównoważonych inwestycji – wyzwania 
6. Platforma techniczno-handlowa wirtualnego rynku energii elektrycznej 



Uczestnicy przedsięwzięcia:

Pracownicy samorządowi (24 osoby)
zajmujący się planowaniem energetycznym 
i  gospodarowaniem energią, ochroną środowiska 
lub zarządzaniem strategicznym, którzy mają (lub 
będą mieć) realny wpływ na prowadzone na 
obszarze miasta/gminy procesy związane 
z transformacją energetyczną



Problemy, które napotkaliśmy:
• zrekrutowano mniej osób niż wstępnie założono –

grupa mogła liczyć 30 osób, ostatecznie w 
spotkaniach uczestniczyły 24 osoby,

• zróżnicowane wykształcenie i poziom wiedzy 
praktycznej wśród uczestników,

• różny poziom zaangażowania uczestników, dot. 
zwłaszcza prac indywidualnych (nie wszyscy 
uczestnicy skorzystali z tego elementu)



Mimo problemów wartość merytoryczna 
przedsięwzięcia jest oceniana przez uczestników 
bardzo wysoko.

W lutym br. odbędzie się spotkanie podsumowujące 
przedsięwzięcie:
• prezentacja prac indywidualnych,
• wręczenie certyfikatów/zaświadczeń uczestnikom. 



Kontakt: 
WITOLD MAGRYŚ, tel. 691 019 919

Biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie 

p. Agata Motyl , amotyl@silesia.org.pl


