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Pierwsza dyskusja w Zespole (środowisku) społecznym Subregionu Wałbrzyskiego nt. 
autonomizacji energetycznej wybranych obszarów za pomocą transformacji TETIP do 
elektroprosumeryzmu - komunikat



Lista pytań dotyczących rozumienia i realizacji 
elektroprosumeryzmu (EP)- Wałbrzych

• Lista pytań dotyczących rozumienia i realizacji drogi 
elektroprosumeryzmu (EP) w Subregionie Wałbrzyskim- sekretarz Zespołu 

• Dokument z odpowiedziami prof. Popczyka i dr Bodzka z odesłaniem do 
szeregu dokumentów na platformie ppte2050.pl  (przydatny w innych 
sołectwach)

• Dyskusja na Społecznym Zespole ds. TPST 17.02 z odesłaniem do 
odrębnego webinarium na temat EP



Elektroprosumeryzm w sołectwach

• Spotkanie robocze online 19.02. z przedstawicielami NGO, radnymi z Subregionu 
Wałbrzyskiego dotyczące wyboru sołectw oraz sposobu przygotowania do 
realizacji EP;

Wnioski min:
• -Potrzeba popularnego materiału edukacyjnego zrozumiałego dla mieszkańców 

min z argumentami ekonomicznymi, 
• - Potrzeba platformy edukacyjnej, kampanii edukacyjnej
• - Potrzeba przygotowania koncepcji EP dla danego, wybranego miejsca ( wizja 

lokalna)
• - Pomagać, angażować się tam, gdzie ludzie chcą i są liderzy
• - ESCO jako możliwa formuła
• Cdn…



Sprawiedliwa transformacja (ST)- aktywizacja struktur 
państwa

1. Podkomisja Sejmowa ds.  sprawiedliwej transformacji ( 2 posiedzenia)

2. Społeczny Zespół  ds. sprawiedliwej transformacji na poziomie MFiPR

• - dobra, otwarta dyskusja na temat koordynacji wsparcia ( różne fundusze UE)

• - prezentacja resortowego Programu ST ( konsultacja)

3. Prezentacja TPST Subregionu Wałbrzyskiego przez Urząd Marszałkowski ( 16 
stron) z długą, otwartą dyskusją  na Zespole ds. ST:

• - generalnie dobre przeniesienie zapisów Społecznego TPST Subregionu

• - wstydliwy opis EP ( pojawia się w 2 miejscach związanych z potrzebą edukacji)

4. Aktywny udział doradców z PWC i  przedstawicieli KE



Konsultacja Umowy Partnerstwa ( PL – UE) 21-27 

( ok 200 stron)- termin minął 22.02

• Czy ktoś z Państwa zgłosił uwagi w imieniu swoim, środowiska, 
instytucji?

• -NGO bardzo krytyczne- min. PZS zgłosił pakiet uwag z ekspertami

• -Nie ma tam oczywiście EP

• - Zgłosiłem kilka rozbudowanych uwag  do części transformacji 
energetycznej i wsparcia OZE w oparciu o zapisy Społecznego TPST SW 
oraz  dokumenty z ppte2050.pl

• ===================================

• ( potrzebujemy kampanii na rzecz EP😊)



Dziękuje za uwagę!
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