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Częstochowa liderem zarządzania energią i środowiskiem
Jednym z istotnych zadań gminy określonych
przepisami obligatoryjnymi jest konieczność zabezpieczenia potrzeb energetycznych członków
wspólnoty samorządowej i stworzenie warunków
dla prawidłowego funkcjonowania systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, paliwa gazowe
i ciepło. W świetle ustawy - Prawo energetyczne,
władze miast powinny dysponować opracowanym

"Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Jednak

zaledwie 30% samorządów takowe dokumenty
posiada, a tylko nieliczne z nich są realizowane.
Dobrym przykładem ukazującym wymierne efekty
wspomnianych wyżej działań jest Częstochowa.
W ostatnich latach, w Częstochowie udało się
zmniejszyć wydatki na energię o kilka milionów
złotych, a miasto jest zaliczane do krajowych liderów w odniesieniu do skuteczności lokalnej polityki energetycznej.
Działaj lokalnie...
Poprawa efektywności energetycznej stanowi
istotny element polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz Polski. W 2007 r. Ministerstwo Gospodarki przyjęło Krajowy Plan Działań dotyczący
efektywności energetycznej (EEAP 2007), w którym określony został cel w zakresie oszczędności
zużycia energii oraz wskazane zostały podstawowe obszary działań (m.in. sektor mieszkalnictwa,
sektor usług, sektor przemysłu, sektor transportu). Efektywność energetyczna powinna być również podstawowym elementem lokalnej polityki
energetycznej, której kształtowanie należy do
obowiązków każdej gminy.
Podstawę spójnych działań powinna stanowić poprawa efektywności energetycznej, której zasadniczym celem jest ograniczenie zużyć mediów,
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poprawa stanu atmosfery, jak również zmniejszenie wydatkowania środków na szeroko rozumianą
energię. Niezmiernie istotne jest również to żeby
lokalną politykę energetyczną kształtowały i realizowały w sposób przemyślany oraz ciągły kompetentne osoby.
Działania Częstochowy
W Częstochowie w 2003 r. decyzją Prezydenta Miasta powołane zostało stanowisko Inżyniera Miejskiego, kierującego biurem, którego głównym zadaniem jest koordynacja działań związanych: z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i gaz, ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz oświetleniem miasta.
Od 2003 r. Urząd Miasta w Częstochowie realizuje
program operacyjny „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej”. Jest
to jeden z obszarów realizacji polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta.
Realizacja programu wymusiła niejako od wykonawców udzielenie odpowiedzi na pytanie: czym
i jak zarządzamy? Aby móc odpowiedzieć na pytanie czym zarządzamy opracowano szczegółową
bazę danych dla 173 budynków oraz 57 lokali
użytkowanych przez instytucje miejskie, zawierającą informacje precyzujące m.in. charakter działalności prowadzonej w budynku, inwentaryzację
obiektu, a także analizę i weryfikację danych w zakresie zużyć i kosztów. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: jak zarządzamy, corocznie, od roku
2004 sporządzane są dla 121 obiektów oświatowych raporty zawierające wstępną ocenę ich energochłonności.
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Efekty prowadzonych działań monitorowane są na
bieżąco przez pracowników Biura Inżyniera Miejskiego.
Pierwsze sukcesy
Wymiernym rezultatem wdrożonego w Częstochowie programu są oszczędności budżetowe.
W ramach realizowanego programu w latach
2004-2008 dla mediów energetycznych wydatkowano o 5 877 tys. zł mniej. Oszczędności te wyliczono traktując wydatki 2003 r. jako podstawową
wielkość, od której odejmowano wydatki lat 2004–
2008 i sumując różnice. Wyliczenia te nie
uwzględniają taryfowych podwyżek cen, które we
wskazanym wyżej okresie były co najmniej kilkukrotne. Przeprowadzone analizy wykazały przy
tym, że łączny koszt mediów energetycznych
w grupie obiektów oświatowych w roku 2008 wyniósł 10 943 tys. zł i był mniejszy o 623 tys. zł
(co stanowi 5,4%) w porównaniu do 2003 r., pomimo kilkukrotnej taryfowej podwyżki cen mediów w poszczególnych analizowanych latach.
Łączne zużycie paliw i energii w grupie obiektów
oświatowych w 2008 r. wyniosło 55 020 MWh
i było mniejsze o 17 680 MWh (co stanowi 24,3%)
w porównaniu do roku 2003.
Poza ograniczeniem zużyć mediów oraz kosztów
ponoszonych z tego tytułu miasto posiada wiedzę,
która w sposób odpowiedzialny i celowy pozwoliła
wskazać obiekty wymagające termomodernizacji
w pierwszej kolejności. W zakresie energii elektrycznej pozwoliła natomiast na skuteczne korzystanie ze zliberalizowanego rynku energii.
Realizacja kompleksowych działań wymaga ścisłej
współpracy z administratorami i zarządcami budynków, którzy mają obowiązek indywidualnego
monitorowania zużyć mediów w swoich budynkach oraz analizy kosztów ponoszonych z tego
tytułu, przy czym jeden raz na kwartał przekazują
stosowne informacje do Biura Inżyniera Miejskiego.
Dokument CEEAP
Uzyskane dane i analizy stanowiły również dobrą
podstawę do opracowania przez FEWE dla Częstochowy „Lokalnego planu działań dotyczącego

efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)”, który w sposób zadaniowy wska-
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zuje możliwości poprawy efektywności energetycznej
we wszystkich obszarach uwzględnionych w dokumencie krajowym. Ten strategiczny dokument opracowany został w ramach programu europejskiego
SEC-BENCH Intelligent Energy Europe i wskazuje drogę dojścia do jednego z celów określonych w polityce
energetycznej Unii Europejskiej oraz Polski, a stanowiącego o ograniczeniu zużycia energii do 2020 roku
o 20%. W dokumencie tym wskazane są ogólne kierunki działań, ale przede wszystkim szczegółowe zadania z zakresu termomodernizacji wraz z montażem
finansowym. Jest to niezmiernie istotne przy konstruowaniu dokumentów finansowych gminy. W procesie poprawy efektywności energetycznej, ważnym
dokumentem strategicznym są „Założenia do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe”, które jako jeden z zakresów powinny okre-

ślać kierunki działań wszystkich zainteresowanych
podmiotów, również przedsiębiorstw energetycznych, w obszarze poprawy efektywności.
Być jak Częstochowa
Rzeczą niezwykle istotną jest, żeby programowanie,
koordynowanie
oraz
kontrolowanie
działań,
o których była mowa wyżej skupione zostało w jednej
jednostce organizacyjnej. W Częstochowie zaproponowano integrację działań w obszarze efektywności
energetycznej przez Biuro podległe bezpośrednio
Inżynierowi Miejskiemu. W ten sposób wdrożono
również praktykę ścisłej współpracy z administratorami obiektów oraz analogicznych relacji ze wszystkimi przedsiębiorstwami zaopatrującymi miasto
w media sieciowe. Mechanizm ten został nie tylko
opracowany, wdrożony i poddany nadzorowi, ale jest
także, co oczywiste i konieczne, stale monitorowany.
Podstawową zasadą dotyczącą działań w zakresie
poprawy efektywności energetycznej jest ciągłość
i rzetelność realizowanego monitoringu oraz współdziałanie wszystkich zainteresowanych w zakresie
osiągnięcia wytyczonego celu.

Tekst na podstawie ekspertyz Pani Bożeny Herbuś,
Inżyniera Miejskiego UM Częstochowa.
Ekpertyzy są dostępne na stronie internetowej:
http://www.energiaisrodowisko.pl/poradyekspertow/Efektywnosc%20energetyczna.pdf
http://www.energiaisrodowisko.pl/poradyekspertow/przetarg.pdf
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Zmiany w Prawie
energetycznym
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
Prawo energetyczne weszła w życie 11 marca 2010 r.
Wprowadzone zmiany polegają przede wszystkim na
dalszym wzmocnieniu praw odbiorców i w związku
z tym wprowadzają nowe zadania dla Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (URE) oraz na wprowadzeniu
obowiązku sprzedaży w trybie publicznym, nie mniej
niż 15 % rocznej produkcji energii elektrycznej.
Ustawa określa zasady i tryb zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej. Sprzedawcy energii lub paliw
gazowych zostali zobowiązani do sporządzania i publikowania ofert sprzedaży. Nowe przepisy stanowią
kolejny krok w kierunku zwiększenia praw odbiorcy
m.in. gwarantując łatwiejsze niż dotychczas wypowiedzenie umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mu paliwa gazowe lub
energię.
Nowelizacja ustawy przekazuje w ręce Prezesa URE
większe uprawnienia m.in. w zakresie ochrony praw
odbiorcy i demonopolizacji rynku. Prezes będzie miał
prawo wyznaczać z urzędu na czas określony operatora systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych oraz systemu skraplania
gazu ziemnego.
Ustawa rozszerza dotychczasowe uprawnienia Prezesa URE z zakresu kontroli w odniesieniu do zapasów
paliw, jak również nakłada obowiązek monitorowania
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz przedstawiania Ministrowi Gospodarki
opinii do raportu operatora systemu przesyłowego
lub połączonego elektroenergetycznego nt. przyczyn
powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, zasadności podjętych działań oraz zawierającego wnioski i propozycje działań na przyszłość.
Ustawa wprowadza podział kompetencji i nakłada
odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej na wszystkich istotnych
użytkowników
systemu
elektroenergetycznego,
w tym na administrację publiczną.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy sieci została podzielona między operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucyjnych, przy czym
operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w pierwszej kolejności zapewnia bezpieczeń-

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne weszła w życie 11 marca 2010 r.

stwo dostaw energii elektrycznej i wypracowane
środki przeznacza w pierwszym rzędzie na ten cel.
Na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem energii elektrycznej nałożono również obowiązki w zakresie wytwarzania i utrzymywania rezerw mocy, sporządzania prognoz dotyczących m.in. przedsięwzięć modernizacyjnych, rozbudowy i budowy nowych źródeł energii elektrycznej,
a także współpracy z operatorami systemu.
Zgodnie z ustawą, od 9 sierpnia 2010 r., wytwórcy
energii elektrycznej będą zobowiązani sprzedawać
nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej
w danym roku na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi. Ponadto przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej mające prawo do otrzymania
środków na pokrycie kosztów osieroconych będą
miały obowiązek sprzedawać wytworzoną energię
w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do
tej energii, w drodze otwartego przetargu, na internetowej platformie handlowej na rynku regulowanym. Zgodnie z intencją ustawodawcy nowelizacja
ustawy prawo energetyczne ma zapewnić jawną
i przejrzystą sprzedaż energii oraz określić autentyczny poziom kosztów wytworzenia energii.
Nowe przepisy pomogą uniknąć problemów wynikających ze sprzedaży energii elektrycznej po zaniżonej cenie w ramach jednej grupy kapitałowej.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl)
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Jesteśmy na półmetku
realizacji projektu
Rok temu, 1 kwietnia 2009 r., rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Doskonalenie pozio-

mu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią
i ochrony klimatu Ziemi”. Projekt zyskał finansowa-

nie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i będzie trwać do 30 kwietnia
2011 r. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa Śląskiego.
Główne działania podejmowane w ramach realizacji
projektu polegają na
doskonaleniu wiedzy
i wdrażaniu zarządzania energią i środowiskiem
w obiektach i budynkach samorządów terytorialnych. Bardzo ważnym elementem kampanii jest aktywizacja i wdrażanie programów edukacyjnych dla
właścicieli budynków oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie efektywnego wykorzystania
energii.

Serwisy projektowe
W czerwcu 2009 r. została uruchomiona strona internetowa www.energiaisrodowisko.pl integrująca
platformy e-learningowe (www.e-szkolenia.fewe.pl)
i portale tematyczne stworzone przez FEWE w ramach
wcześniej
realizowanych
projektów:
www.oze.info.pl - serwis dot. odnawialnych źródeł
energii; www.eplan.info.pl - serwis dot. planowania
energetycznego w gminie; www.eis.slask.pl - serwis dot. zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej województwa śląskiego oraz www.topten.info.pl - serwis edukacyjny
mający na celu racjonalny wybór najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń. Na stronie internetowej projektu dostępne jest również forum oraz
zamieszczane są bieżące informacje nt. szeroko
pojętej energii, a także opracowania eksperckie.
W ramach funkcjonowania portalu zostaną również
stworzone modelowe serwisy informacyjno – edukacyjne dla różnych grup miast i gmin: dla dużych
miast (powyżej 200 tys. mieszkańców), dla średnich miast (20 tys. – 200 tys. mieszkańców), dla
małych miast i gmin wiejskich (20 tys. mieszkańców). Do dyspozycji samorządów powstaną więc
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3 modele – wzorce serwisów internetowych w zakresie powszechnej informacji i edukacji, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane przez wszystkie miasta i gminy w Polsce. Obecnie funkcjonują
dwa
takie
serwisy
–
w
Częstochowie
(www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl) oraz w Katowicach (www.katowice.energiaisrodowisko.pl).
Szkolenia
W ramach projektu realizujemy liczne szkolenia skierowane głównie do decydentów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w gminach, zarządców
budynków, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W przeciągu
roku przeprowadziliśmy 3 szkolenia związane z termomodernizacją i wykorzystaniem OZE w budynkach:
1. w Katowicach, 29 wrzesień 2009 r. (54
uczestników)
2. w Bieruniu, 19 marzec 2010 r. (23 uczestników)
3. w Katowicach, 26 marzec 2010 r.; wraz praktycznym wykorzystaniem narzędzia RetScreen
International (41 uczestników).
Przeprowadziliśmy również 3 szkolenia związane
z planowaniem energetycznym w gminach:
1. w Częstochowie, 15-16 czerwiec 2009 r. (117
uczestników), szkolenie odbyło się podczas
ZREM 2009
2. w Poznaniu, 24 listopad 2009 r. (68 uczestników), szkolenie odbyło się podczas targów
POLEKO 2009
3. w Opolu, 12 marzec 2010 r. (33 uczestników)
Szkolenia e-learningowe
1.) Doskonalenie wiedzy i wdrażanie zarządzania
energią i środowiskiem w obiektach samorządów terytorialnych.
2.) Edukacja w zakresie efektywnego wykorzystania
energii, poprawy jakości powietrza oraz odnawialnych źródeł energii. E-szkolenie z wykorzystaniem
narzędzia RETScreen
3.) Doskonalenie umiejętności decydentów i specjalistów w samorządach terytorialnych. Rozwiń swoją
wiedzę z zakresu planowania energetycznego
4.) Jestem świadomym obywatelem
5.) Efektywna energetycznie i przyjazna środowisku
instytucja

Kontakt:
Kierownik projektu: Anna Bogusz
Tel. 32 203 51 14, e-mail: a.bogusz@fewe.pl
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Szkolenia z zakresu
planowania energetycznego
W związku ze zmianami jakie zaszły w unijnej
i krajowej polityce energetycznej należy zmienić
podejście do planowania energetycznego. Polska
polityka określa sześć podstawowych kierunków
rozwoju energetyki:
1.
Poprawa efektywności energetycznej
2.
Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
3.
Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii
elektrycznej - wprowadzenie energetyki jądrowej
4.
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (OZE)
5.
Rozwój
konkurencyjnych
rynków
paliw
i energii
6.
Ograniczenie oddziaływania energetyki na
środowisko
Dla każdego z nich sformułowane zostały cele
szczegółowe, działania wykonawcze, a także dokładny sposób ich realizacji, wyznaczono również
terminy oraz odpowiedzialne podmioty.
W kwartale kwiecień-czerwiec 2010 r. zostaną
przeprowadzone 4 szkolenia związane z planowaniem energetycznym w gminach. 11 marca 2010 r.
weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o
zmianie ustawy - Prawo energetyczne, w świetle
której włodarze miast powinni mieć opracowany

a także dostarczenie gminie informacji pozwalających na ograniczenie kosztów związanych ze sporządzeniem planu energetycznego.
Główna tematyka szkoleń:
- Akty prawne związane z planowaniem energetycznym
- Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego
- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe jako podstawowy dokument gminny
- Praktyczne aspekty związane z wykonywaniem założeń energetycznych – na przykładzie konkretnej
gminy
- Pozyskiwanie środków finansowych na zadania
określone w założeniach energetycznych
- Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach
samorządowych oraz polepszenie jakości powietrza
jako kluczowe programy wykonawcze wynikające
z założeń energetycznych.
Szkolenia te są w szczególności skierowane do decydentów w gminach i powiatach oraz osób odpowiedzialnych za planowanie energetyczne.
Szczegółowe informacje nt. szkoleń zamieszczane
są na stronie www.energiaisrodowisko.pl w zakładce
Konferencje, szkolenia, wydarzenia. Informacji
udziela również Anna Bogusz (tel. 32 203 51 14;
a.bogusz@fewe.pl).

"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”. Celem spo-

tkań jest: pogłębienie świadomości w zakresie planowania energetycznego, dostarczenie podstawowych wiadomości na temat planowania energetycznego w gminach, wprowadzenie w praktyczne
aspekty sporządzania planów energetycznych,
podniesienie wiedzy w zakresie pozyskania środków inwestycyjnych na sfinansowanie przedsięwzięć określonych w planach energetycznych,

Projekt założeń to podstawowy dokument gminy, która
poważnie myśli o planowaniu energetycznym

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach realizacji projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi”.
Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie należą do Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

