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Największym błędem w strategii jest działać przed-
wcześnie lub przeoczyć szansę napisał Paulo Coelho 
w powieści „Zwycięzca jest sam”. Polska wciąż ma 

szansę w pełni przejść na zieloną stronę energii odnawialnej, 
 jednak machina państwowa musi przyspieszyć, abyśmy nie 
byli europejskim maruderem w zakresie OZE, ale znaleźli się 
w gronie państw – liderów. 

Wiatr, woda, słońce, geotermia i biomasa – to pięć najpo-
pularniejszych źródeł energii odnawialnej. Jednym tchem 
można wymienić korzyści wynikające z zastosowania OZE. 
Należą do nich opłacalność gospodarcza, pozytywny wpływ 
na środowisko, a zatem i ograniczenie zachorowań wynika-
jących z zanieczyszczeń środowiska. Polacy są entuzjastami 
zielonej energii. Posiadamy wielu liderów na czele przedsię-
biorstw prywatnych i w samorządach, którzy praktyką dzia-
łania dowodzą jak wiele pozytywów niesie ze sobą wdraża-
nie zielonej energii. Wesprzyjmy ich aktywność. Wesprzyj-
my wspólnie rozwój zielonej energii w Polsce.

Goszczący na naszych łamach Mieczysław Kasprzak, prze-
wodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odna-
wialnej przekonuje, że rozwój odnawialnych źródeł energii 
w Polsce jest nieunikniony, zwłaszcza że taki kierunek ob-
rała Unia Europejska i świat. Według niego nie ma odwrotu 
od wykorzystania i rozwoju energii odnawialnej. A wiele 
osób żyjących współcześnie już jako dorośli doczeka stanu, 
że 100 proc. energii będzie pochodziło w ich kraju ze źródeł 
odnawialnych. Tani prąd, czyste powietrze i bezpieczeństwo 
energetyczne kraju – to główne zalety OZE ważne przecież 
dla całego społeczeństwa – przekonuje.

Katarzyna Małgorzata Struzik – wiceprezes Przedsiębior-
stwa Gospodarowania Odpadami w Płocku stoi na czele 
Spółki, którą nie łatwo się zarządza, a mimo to przedsię-
biorstwo sięga po sukcesy społeczne, gospodarcze i środo-
wiskowe. Ważkim elementem działania PGO w Płocku jest 

edukacja ekologiczna. Cel tego działania, to uświadomienie 
mieszkańcom Płocka i okolic jak ważnym zagadnieniem jest 
prawidłowe gospodarowanie odpadami, a jego początek 
odbywa się przecież w naszych domach. Spółka regularnie 
gości dzieci, młodzież i dorosłych na terenie Zakładu. Or-
ganizuje wycieczki edukacyjne, podczas których jej goście 
mają niepowtarzalną okazję zapoznać się z drogą, jaką po-
konują odpady od momentu dostarczenia ich do Zakładu 
oraz mogą się przekonać jak wiele zabiegów oraz wysiłku 
trzeba włożyć w to, aby z tych odpadów odzyskać surowce 
do recyklingu.

Prezes P.P.U.H. TERMSTAL, Jarosław Szostak z optymi-
zmem patrzy na rozwój OZE i działanie polskich firm na 
rynku europejskim. – Myślę że, dobra koniunktura oraz 
budowanie kapitału jakie ma miejsce teraz, sprawi że 
polscy przedsiębiorcy będą śmiało spoglądać w kierunku 
rynku europejskiego i międzynarodowego, a jak już wie-
lokrotnie udowodniliśmy nie ma dla nas rzeczy niemożli-
wych, najlepszą pomocą będzie po prostu brak przeszkód 
formalnych. Ja ze swojej strony zapraszam wszystkich 
chętnych do pracy w mojej firmie, znajdą się miejsca dla 
wszystkich chętnych na wszystkich szczeblach od zarzą-
dzania po wykonawstwo. Poszukujemy ludzi dobrze przy-
gotowanych, jak i tych których nauczymy wszystkiego, 
szkoląc i na bieżąco uzupełniać wiedzę o nowe rozwiąza-
nia w dziedzinie  energii odnawialnej. Tworzymy zespół 
ludzi dla których czyste powietrze, a w konsekwencji ra-
dość życia następnych pokoleń jest dobrem najwyższym. 
Wiemy, że nasza  firma i wiele podobnych znacząco wpły-
wa na ograniczenia produkcji prądu przez elektrownie  
węglowe, co bezwzględnie przełoży się na  ograniczenia 
zanieczyszczanie środowiska – podkreśla w rozmowie 
z nami.

Zapraszam do spotkania z Gospodarzem dedykowanym 
zielonej energii.

gospodarz-samorzadowy.pl



Nie ma odwrotu od rozwoju energii odnawialnej  
– rozmowa z Mieczysławem Kasprzakiem, przewodniczącym 
Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej

Spółdzielnie energetyczne jako nowy podmiot  
na lokalnym rynku energii 
– szansa rozwoju dla gmin i ich społeczności

Nowelizacja ustawy OZE w 2020 

Produkt polski cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem  
– rozmowa z Jarosławem Szostakiem, prezesem P.P.U.H. TERMSTAL

Polacy entuzjastami zielonej energii. OZE w sondażach

Konwent Marszałków: Trzeba ochronić klimat

Podpisano list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz 
rozwoju przemysłu fotowoltaicznego

Rewolucja energetyczna i Zielony Ład  
w raporcie Związku Banków Polskich

Lubuskie to czas zabytkami zapisany – Nasze Dziedzictwo

Gmina Długosiodło – warto inwestować w obszary wiejskie

Ekologia i odnawialne źródła energii  
– sposób na rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego mówimy stanowcze NIE dla podziału Mazowsza

Sanniki inwestują w infrastrukturę sportową dla dobra mieszkańców

Ekologiczne wyzwania dla samorządów

Grodzisk Mazowiecki – trzymamy wysoki poziom!  
– rozmowa z Grzegorzem Benedykcińskim,  

burmistrzem Grodziska Mazowieckiego

Energia ze słońca – rozmowa z Katarzyną Małgorzatą Struzik, 
wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

Pozyskiwanie odnawialnych źrodeł energii a odpady komunalne  
– ekspert radzi

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji:  
pomoc regionom UE w przejściu na zieloną gospodarkę

Zielone inwestycje mogą wygenerować nawet 6 razy więcej miejsc 
pracy w regionie niż obecnie tworzy Elektrownia Bełchatów

Klęski żywiołowe w rolnictwie. Czy można łagodzić ich następstwa?  
– ekspert radzi
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Ekologia i odnawialne źródła 
energii  – sposób na rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości
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– SZANSA ROZWOJU 
DLA GMIN 
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o tym, że warto sięgać po środki europejskie świadczy 
przykład gminy długosiodło położonej w woj. mazo-
wieckim, powiat wyszkowski. Od wielu lat samorząd 

korzysta z możliwości, jakie przed obszarami wiejskimi 
otworzyły się z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Gmina aktywnie czerpie z programów skierowanych 
do samorządów gminnych. Priorytetem dla Stanisława  
Jastrzębskiego, wójta gminy jest wydatkowanie ograniczo-
nych środków gminnych, jako udział w przedsięwzięciach 
finansowanych ze środków zewnętrznych, zwłaszcza Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
świadczą o tym kwoty, które gmina pozyskała z tego pro-
gramu na budowę dróg, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej. W przypadku dróg były to 3 mln zł przy limi-
cie na gminę wynoszącym 3 mln zł. Podobnie w przypadku 
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na budowę 
której gmina otrzymała ponad 1,98 mln zł przy limicie na 
gminę w kwocie 2 mln zł. Kolejny przykład stanowi realiza-
cja operacji pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku 
przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na 
działkach nr 861 i 862 w miejscowości długosiodło”. Pro-
jekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 
infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonano rozbudowę istniejącego 
budynku OSP i Centrum Kultury w długosiodle. Powierzch-

nia użytkowa nowego budynku wynosi 306 m2. Elementem 
projektu była również budowa 3 zadaszonych wiat o wym.  
3,00 x 9,12 m do handlu produktami rolnymi. 

Koszty całkowite zadania wyniosły ponad 1,95 mln zł, 
w tym dotacja z PROW 2014-2020 w kwocie 999.258,00 zł. 
W ramach zadania zostały wykonane:
•	utwardzenie kostką betonową placu targowego oraz 

miejsc postojowych o łącznej powierzchni 273 m2,
•	montaż 3 wiat o konstrukcji drewnianej, z których każda 

ma 3 stanowiska do handlu,
•	budynek przeznaczony na cele promocji lokalnych pro-

duktów, w którym zaprojektowano salę wielofunkcyjną 
o pow. 128 m2, pomieszczenia administracyjne, sanitarne 
oraz windę.
Celem projektu było stworzenie producentom rolnym 

warunków do promocji i sprzedaży lokalnych produktów. 
W budynku przy placu targowym będą mogły być realizo-
wane następujące działalności:

SAMORZąd

Gmina Długosiodło – warto 
inwestować w obszary wiejskie

Rzeka Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna

Budynek OSP i Centrum Kultury w Długosiodle
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• warsztaty dotyczące kreowania lokalnych produktów dla 
sołectw, organizacji pozarządowych, miejscowych produ-
centów, lokalnych artystów oraz osób, które domowym 
sposobem wytwarzają unikatowe wyroby;

• szkolenia dla potencjalnych wytwórców lokalnych pro-
duktów, w tym produktów turystycznych;

• konferencje mające na celu wymianę doświadczeń w za-
kresie tworzenia produktów czy budowania własnej mar-
ki oraz zaprezentowania wytwarzanych wyrobów i usług 
szerokiemu gronu odbiorców;

• jarmarki rękodzieła;
• targi produktów lokalnych;
• imprezy promujące miejscowe tradycje oraz lokalny po-

tencjał do tworzenia lokalnych marek;
• promocja miejscowych artystów ludowych;
• szkolenia dla rolników dotyczące produkcji i promocji 

produktów rolno-spożywczych, w tym produktów ekolo-
gicznych oraz zakładania mikroprzedsiębiorstw.
O tym jak można wykorzystać wybudowaną infrastruktu-

rę w praktyce można było się przekonać 8 grudnia 2019 r., 
kiedy odbyło się uroczyste otwarcie targowiska i budynku 
na cele promocji lokalnych produktów. Tego dnia odbył się 
jarmark bożonarodzeniowy, na którym swoje świąteczne 
wyroby mogli zaprezentować i sprzedać twórcy ludowi 
i producenci z całego Mazowsza. Na scenie umiejscowionej 
w centralnym punkcie odbywały się występy artystyczne. 
Stoiska wypełnione były rękodziełem artystycznym i mnó-
stwem artykułów niezbędnych w domu w okresie świąt 
Bożego Narodzenia. Największą uwagę przyciągały niepo-
wtarzalne dekoracje – stroiki, bombki, aniołki i choinki wy-
konane na szydełku, z szyszek i wikliny. Rękodzielnicy byli 
dumni z pracy własnych rąk i chętnie rozmawiali z kupują-
cymi o swojej pasji. Nie zabrakło świątecznych pierników, 
lnianego oleju i przetworów wykonanych przez miejscowe 
gospodynie i uczniów z gminnych szkół.

Jarmark odwiedził Adam Struzik, marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego, który razem ze Stanisławem Jastrzęb-
skim – wójtem gminy, Teresą Paradowską – przewod-
niczącą rady gminy, Ewą Karczewską – zastępcą wójta,  
Kamilem Arasimowiczem – przedstawicielem firmy wy-
konawczej „Arbud” i Kają Filipiak – mieszkanką długosio-
dła, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi.

– Bardzo się cieszę, że w przedświątecznym okresie, mogę 
uczestniczyć w tej przemiłej uroczystości. Razem rozwijamy, 
razem budujemy Mazowsze. Gmina Długosiodło, od kiedy po-
wstał prawdziwy samorząd, a zwłaszcza w ciągu ostatnich  
15 lat, co wiąże się również z naszym członkostwem w Unii 
Europejskiej, zrobiła ogromny postęp w wielu dziedzinach, 
zwłaszcza w obszarze inwestycji. Takie obiekty są potrzeb-
ne po to, żeby rolnicy, producenci lokalni, mieli przyzwoite 
miejsce do bezpośredniego obrotu różnego rodzaju towa-
rami, czy to żywnościowymi czy wytworami własnych rąk. 
Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich czyli z pieniędzy Unii Europejskiej. Dofinansowu-
jemy targowiska w całym województwie do kwoty 1 mln zł 
i służy to rozwojowi kultury – i kulinarnej i rękodzieła w tych 
najmniejszych środowiskach. Zwiedziłem cały ten obiekt i jest 
naprawdę piękny. Bardzo mnie zachwyciły elementy kultury 
kurpiowskiej, stylizowane na wycinankach, które umieszczo-

ne są nad drzwiami, nad otworami okiennymi. Jest to pięknie, 
architektonicznie wkomponowane. Szczerze gratuluję, bo jest 
to kolejny sukces gminy Długosiodło. Dla mnie również jest to 
wielka radość, bo czuję się jednym z państwa dzięki mojemu 
honorowemu obywatelstwu, a to zobowiązuje – powiedział 
marszałek Adam Struzik. 

To tylko jedna z wielu inwestycji zrealizowanych w ostat-
nich latach przez gminę długosiodło. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o budowie boiska piłkarskiego o wym. pola gry 
100 x 63 m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Na realizację 
tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie  
1,3 mln zł pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Gmina długosiodło inwestuje również 
w rozwój odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku 
zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego  
z RPO WM 2014-2020 w kwocie 4,34 mln zł. Zostało zamon-
towanych 219 pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej oraz 179 instalacji fotowoltaicznych.

dzięki stałej aktywności władz gminy poprawiają się wa-
runki życia mieszkańców oraz osób wypoczywających na te-
renie gminy. Potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność 
są sukcesywnie realizowane w miarę możliwości budżeto-
wych, a te z roku na rok są co raz mniejsze. Mimo licznych 
starań wójta gminy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na-
dal nie wybudowała sieci gazowej na terenie gminy długo-
siodło, co znacznie podniosłoby atrakcyjność inwestycyjną 
tych terenów. Kolejną sprawą, o której mówi się od lat jest 
budowa zbiorników wodnych, które posłużyłyby zarówno 
do rekreacji, jak i retencjonowania wody. Niestety potrzeby 
zgłaszane przez mieszkańców znacznie przekraczają możli-
wości finansowe gminy długosiodło. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że mimo różnych ograniczeń gmina będzie się rozwijać  
co najmniej w takim tempie jak do tej pory.

gospodarz-samorzadowy.plSAMORZąd

Targowisko gminne oraz budynek na cele 
promocji lokalnych produktów w Długosiodle

Otwarcie targowiska gminnego w Długosiodle
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27 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w środzie ślą-
skiej, gmina Stoszowice reprezentowana przez 
wójta Pawła Gancarza i skarbnika Katarzynę 

Cichoń, zawarła umowę z dolnośląską instytucją Pośred-
niczącą na dofinansowanie budowy inkubatora przedsię-
biorczości w Budzowie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego „Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla 
przedsiębiorców”.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu planu-
je się wykonanie obiektu inkubatora przedsiębiorczości 
mieszczącego 15 lokali, warsztat z wyposażeniem, salę 
konferencyjną z wyposażeniem, kuchnię z pomieszcze-
niami przynależnymi, zaplecze sanitarne oraz socjalne 
i zagospodarowanie terenu – parkingu, a także terenów 
zielonych. W ramach projektu zaplanowano budowę bu-
dynku usługowego – inkubatora Przedsiębiorczości wraz 
z zagospodarowaniem terenu. inkubator będzie wykorzy-
stywał pomieszczenia sali konferencyjnej, pomieszczeń 

biurowych poszczególnych lokali usługowych, kuchni oraz 
warsztatu. Założenia programowe obejmują zapewnienie 
zaplecza dla tworzących się młodych przedsiębiorstw 
związanych profilem działalności z żywnością ekologicz-
ną oraz z sektorem produkcji maszyn i urządzeń dla od-
nawialnych źródeł energii. Zaplanowano pomieszczenia 
biurowe na drugiej kondygnacji obiektu, gdzie będą mia-
ły rotacyjnie siedziby firmy – rezydenci. W części parte-
ru mieści się zaplecze socjalno-kuchenne, które stanowić 
będzie również obszar warsztatowo-doświadczalny dla 
podmiotów zajmujących się zdrową żywnością, a część 
warsztatowa przeznaczona jest dla potrzeb sektora OZE. 
Sala konferencyjna na parterze jest przewidywana jako 
wspólna dla całego obiektu wielofunkcyjna przestrzeń 
szkoleniowo-konferencyjno-multimedialna, użytkowa-
na przez wszystkie funkcjonujące w obiekcie podmioty. 
Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Gmina Stoszowice

Ekologia i odnawialne źródła 
energii – sposób na rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości 

SAMORZąd

Nowoczesny budynek na miarę potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
powstanie w Budzowie na Dolnym Śląsku, w małej wiejskiej gminie Stoszowice.
Projekt „akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – budowa inkubatora 
przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice” pochłonie ponad 5 milionów złotych. 
85 procent tej kwoty stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.



POWiAT Z BLiSKA

  Gospodarz  9/2020    9

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zrównoważo-
ny rozwój. istniejące zasoby i walory środowiska zostaną 
zachowane, a dzięki zastosowanym systemom budynek 
będzie oszczędzał energię w sposób znacznie większy niż 
wykonany w technologiach zgodnych z minimalnymi wyma-
gamy prawa.

W odniesieniu do analizowanego projektu spełnienie za-
łożeń dot. zrównoważonego rozwoju będzie realizowane 
poprzez:
• instalację paneli fotowoltaicznych,
• montaż systemów wentylacji mechanicznej,
• instalację centralnego ogrzewania z zastosowaniem źró-

deł odnawialnych (pompy ciepła) oraz układami automa-
tyki pogodowej,

• montaż układu klimatyzacji opartego o pompy ciepła,
• wprowadzenie oświetlenia typu LEd z układami sterowania.

Nowoczesny system grzewczo-chłodząco-wentylacyj-
ny z inteligentnym układem sterowania pozwoli również 
na zachowanie odpowiedniej temperatury i mikroklimatu 
w obiekcie. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedo-
grzewania i przegrzewania pomieszczeń. Właściwy kom-
fort cieplny przyczyni się do minimalizacji zachorowalności 
wśród pracowników i użytkowników obiektu.

Gmina Stoszowice posiada doświadczenie w zakresie 
tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na 
swoim terenie. Staraniem gminy na jej terenie z udziałem 
prywatnych właścicieli gruntów powstała Podstrefa Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gmina Stoszowice jest również członkiem Klastra Ener-
gii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej. Klaster został zawią-
zany, w celu wspólnego i skoordynowanego równoważenia 
podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazo-
we na Obszarze Klastra, poprzez działalność w zakresie 
ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu. Jego celem jest 
także prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze 
OZE i wzmocnienie lokalnej gospodarki. dzięki temu part-
nerzy Klastra będą również uczestniczyli w działaniach 
w inkubatorze.

W działaniach na rzecz przedsiębiorczości gminę Sto-
szowice wspomaga również Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu. Zawarł on z gminą Stroszowice porozumienie, 
na mocy którego podejmują szereg wspólnych inicjatyw. in-
kubator i działalność w jego ramach jest jedną z nich. Gmina 
wraz z uczelnią tworzą wspólny program badawczo-rozwo-
jowy „Stoszowice – Zielona Gmina”.

dzięki nowemu obiektowi znaczącej poprawie ulegną 
warunki do rozwoju MśP, co stanowi główny cel niniejszej 
inwestycji. W inkubatorze możliwe będzie prowadzenie 
własnej działalności, organizowanie spotkań z klientami, 
organizację szkoleń i kursów. To sprawdzona forma poma-
gania początkującym przedsiębiorcom.

Usługi związane z infrastrukturą to, m.in.: wynajem prze-
strzeni dostosowanej do prowadzenia prac konserwator-
skich, działalności kreatywnej, wynajem przestrzeni biuro-
wej, możliwość organizacji szkoleń i konferencji oraz even-
tów networkingowych.

gospodarz-samorzadowy.plSAMORZąd
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W przestrzeni publicznej i doniesie-
niach medialnych powrócił ponow-
nie pomysł podziału Mazowsza. 

Propozycja podziału, której autorem jest Prawo 
i Sprawiedliwość, to projekt wyłącznie politycz-
ny, niemający nic wspólnego z interesem spo-
łecznym, ekonomicznym czy demograficznym 
mieszkańców obecnego województwa mazo-
wieckiego.

Zmiany administracyjne zawsze niosą ze sobą 
duże zamieszanie społeczno-polityczne, ale tak-
że – co jest niezwykle ważne zwłaszcza w obec-
nej sytuacji – znaczące koszty finansowe. Takie 
decyzje i zmiany powinny być zatem realizowa-
ne tylko w sytuacji wyższej konieczności, oczy-
wistej dla wszystkich, a nie z powodów czysto 
koniunkturalnych. 

Jak miałby ten podział wyglądać? 
Z obecnego województwa zostałyby wydzielone 
dwa województwa – Warszawskie z Warsza-
wą i powiatami ościennymi oraz Mazowieckie  
– czyli pozostałe powiaty, w tym powiat ciecha-
nowski, tworzące tzw. obwarzanek.

Analiza tego pomysłu wykazuje jedno: wy-
dzielenie nowego województwa nie poprawi 
sytuacji ekonomicznej powiatów i gmin poza-
warszawskich. 

Sam plan, by dokonać istotnej zmiany na 
mapie administracyjnej kraju w drodze pro-
jektu poselskiego – a więc szybką ścieżką, bez 
konieczności przeprowadzania szerokich kon-
sultacji społecznych – również nie najlepiej 
świadczy o czystości intencji. 

Jak zatem wygląda województwo 
mazowieckie w liczbach? 
Według danych przedstawionych przez Urząd 
Marszałkowski to Warszawa generuje wysokie 
dochody regionu. W stolicy znajduje się po-
nad 53 proc. firm – krajowych i zagranicznych,  
22 proc. zlokalizowanych jest w powiatach są-
siadujących z Warszawą. Metropolia warszaw-
ska wytwarza dochody, dzięki którym możliwe 
jest utrzymanie instytucji kultury, szpitali, dróg 

dlaczego mówimy stanowcze 
NiE dla podziału Mazowsza

SAMORZąd
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czy połączeń kolejowych. Po wyłączeniu administracyjnym 
metropolii warszawskiej nowe województwo mazowiec-
kie, a więc to, w którym znajdzie się powiat ciechanowski, 
będzie miało dużą powierzchnię (86 proc. obecnego wo-
jewództwa) oraz radykalnie ograniczone dochody. Naj-
ważniejszy dochód województwa – podatek CiT, wyniesie 
zaledwie 13 proc. obecnych wpływów z tego tytułu. dziś 
prawie 87 proc. dochodów Mazowsza z CiT generuje stolica  
(79 proc.) i podwarszawskie powiaty (8,7 proc.).

Pamiętajmy o jednym: za tak drastycznym spadkiem 
dochodów nie będzie jednak analogicznej redukcji zadań 
i obowiązków. 58 wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych i spółek (szpitale, instytucje kultury, biblio-
teki, centra kształcenia, spółki kolejowe) ma swoją siedzibę 
w metropolii warszawskiej, a 59 w pozostałej części woje-
wództwa. Wśród jednostek zlokalizowanych w Warszawie 
są instytucje, które mają charakter ogólnowojewódzki. Są to 
m.in. spółki Koleje Mazowieckie, Agencja Rozwoju Mazow-
sza, Mazowiecka Agencja Energetyczna czy Mazowieckie 
Fundusze Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych. To samo 
dotyczy instytucji i jednostek podległych wojewodzie. dwa 
województwa to podwójna administracja: dwa urzędy wo-
jewódzkie, dwa urzędy marszałkowskie, dwa sejmiki, po-
dwójny zestaw podległych wojewodzie i marszałkowi służb, 
takich jak inspekcja transportu drogowego, straż pożarna, 
inspekcja handlowa, sanitarna, służby weterynaryjne, in-
spekcja ochrony środowiska. 

Stałe koszty administracyjne wzrosną o kilkaset milio-
nów złotych. 

Jak wstępnie oszacowano, dochody nowo powstałego 
województwa mazowieckiego wyniosłyby ok. 300 mln zł, 
a wydatki związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktu-
ry i instytucji samorządowych ok. 1,3 mld zł. 

Konieczna byłaby likwidacja chociażby części szpitali, 
ze względu na brak możliwości finansowania w takim wy-
miarze, w jakim obecnie funkcjonuje wojewódzka służba 
zdrowia. Czy wyobrażamy sobie likwidację Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie? Likwidację po-
nad tysiąca miejsc pracy, a dla pacjentów konieczność dojeż-
dżania do specjalistycznych ośrodków zdrowia, oddalonych 
o kilkadziesiąt kilometrów? Co z instytucjami kultury, Kole-
jami Mazowieckimi, utrzymaniem setek kilometrów dróg…? 
To są pytania, na które dzisiaj nikt z proponujących podział 
nie chce odpowiadać, pytania niewygodne, ale dotyczące 
naszej przyszłości.

Tłumaczenie podziału województwa większymi środka-
mi europejskimi jest nieprawdziwe. W chwili obecnej już 
obowiązuje podział na dwie jednostki statystyczne, a tym 
samym możliwość większego wykorzystania środków z no-
wej perspektywy UE przez część województwa mniej za-
możną.

– Pomysł podziału Mazowsza to czysta polityka. Czysta, 
krystaliczna władza. Chodzi o dwa stanowiska marszał-
ków, wojewodów. Żadne racjonalne przesłanki nie istnieją, 
aby dzielić Mazowsze na dwa województwa – mówi Adam  
Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Doniesienia prasowe dotyczące projektu ewentualnego 
podziału Mazowsza traktuję jako pomysły po prostu kurio-
zalne. To są pomysły osób i środowisk, które chcąc decydować 

o Mazowszu, a nie mają o tym Mazowszu, jego strukturze 
dochodów, sieci dróg, szpitali, urzędach, Janosikowym, struk-
turze i rozmieszczeniu chociażby największych płatników po-
datku CIT … najmniejszego pojęcia. Ale nie to jest przecież tak 
naprawdę w tym „pomyśle” najważniejsze. To jest oczywista 
próba odebrania władzy przez PiS w regionie, kosztem wszyst-
kiego, co dotychczas zostało zbudowane. Odebrania władzy 
w sposób polityczny, bo w demokratyczny niestety przez 20 
lat się nie udawało. A jaka będzie sytuacja powiatów w tym 
biedniejszym „nowym województwie”? Znajdziemy się w wo-
jewództwie o dramatycznie niskich dochodach, które obecnie 
na tym obszarze kształtują się na poziomie 13 proc. ogółu do-
chodów wytwarzanych na całym Mazowszu. Odpowiedź jest 
bardzo prosta – będziemy funkcjonować w obszarze pogłębia-
jącej się biedy, dysproporcji ekonomicznych i społecznych. Nie 
zapominajmy o jednym, znajdujemy się w okresie niezwykle 
trudnym dla wielu podmiotów gospodarczych z różnych branż. 
Przed nami kryzys gospodarczy i społeczny, spowodowany 
pandemią. Teraz powinniśmy myśleć przede wszystkim o tym, 
 jak wyjść z kryzysu, a nie jak z pobudek czysto politycznych 
kreować kolejne… – komentuje propozycję podziału woje-
wództwa starosta ciechanowski, Joanna Potocka-Rak.

Grafiki udostepnione dzięki uprzejmości 
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie

gospodarz-samorzadowy.plSAMORZąd
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Miasto i gmina Sanniki położona jest w północno-
-zachodniej części województwa mazowieckiego 
w powiecie gostynińskim w samym sercu Polski. 

Powierzchnia jaką miasto i gmina Sanniki zajmuje wynosi 
9457 ha, w tym należy wyszczególnić powierzchnię obsza-
rów miejskich zajmującą 1176,02 ha oraz obszarów wiej-
skich, która znacząco przeważa i wynosi 8280,98 ha. 

Gmina Sanniki na prawach miejskich
Najważniejszym wydarzeniem dla gminy Sanniki było uzy-
skanie z dniem 1 stycznia 2018 roku praw miejskich miej-
scowości Sanniki. Uzyskanie takiego statusu to duże wy-
zwanie dla władz samorządowych. Szereg procedur jakie 
w tym zakresie należy spełnić wiążą się z podejmowaniem 
decyzji ukierunkowanych na późniejsze ubieganie się o sta-
tus miasta, co gminie Sanniki się udało.

Największą miejscowością pod względem ilości miesz-
kańców oraz powierzchni są Sanniki, których nazwa pocho-
dzi od wyrobu sań. W okresie średniowiecza Sanniki były 
bowiem jedną z osad służebnych książąt płockich, której 
mieszkańcy tzw. „sannicy” specjalizowali się w produkcji 
drewnianych sań. 

Miasto i gminę Sanniki tworzy 19 sołectw: Sanniki, Alek-
sandrów, Nowy Barcik, Stary Barcik, Brzezia, Brzeziny, Czy-
żew, Lasek, Lubików, Lwówek, Osmolin, Osmólsk, działy, 
Mocarzewo, Krubin, Sielce, Szkarada, Staropol oraz Wólka, 
w których zamieszkuje obecnie 5070 mieszkańców.

Infrastruktura sportowa nie tylko dla uczniów
Cały teren gminy to teren o intensywnym rozwoju. Nie 
byłoby to jednak możliwe, gdyby nie środki pochodzą-
ce z UE oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. W ciągu ostatnich 13 lat pozyskaliśmy  

Sanniki inwestują 
w infrastrukturę sportową 
dla dobra mieszkańców

SAMORZąd

Gabriel Wieczorek – burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

Ogólnodostępne rekreacyjne boisko do gry w piłkę nożną w miejscowości Sanniki
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około 70 mln zł na rozwój gminy. Władze miasta i gminy 
Sanniki od kilkunastu lat starają się o poprawę infrastruk-
tury sportowej. dzięki programom pochodzącym z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Ma-
zowieckie instrumenty infrastruktury Sportowej MAZOW-
SZE 2018-2019” udało się zrealizować wiele ważnych dla 
gminy inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują: przebu-
dowa oraz modernizacja boiska do gry w piłkę nożną oraz 
modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. 
Fryderyka Chopina w Sannikach. 

W ramach pierwszego z wymienionych zadań zmoder-
nizowano boisko sportowe na terenie miejscowości Sanni-
ki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 266 691 zł, z czego 
środki jakie udało się pozyskać z programu realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
wyniosły 200 000 zł, tj. 74,99 proc. Głównym założeniem 
projektu była poprawa dostępności do infrastruktury spor-
towej mieszkańców. inwestycja zrealizowana przy udziale 
tak dużego dofinansowania nie mogła się nie udać. W za-
kresie modernizowanego obiektu było wykonanie boiska 
o nawierzchni trawiastej, montaż bramek piłkarskich oraz 
chorągiewek, wykonanie wiat dla zawodników oraz sę-
dziów. istotną rzeczą w utrzymaniu nawierzchni trawiastej 
w okresie letnim jest nawadnianie, na co środki z progra-
mu mogły zostać wydatkowane. Wykonano w tym zakre-
sie instalację nawadniającą wraz z dyszami kierunkowymi. 
W celu ułatwienia mieszkańcom uczestnictwa podczas im-
prez sportowych zamontowano tablicę informacyjną oraz 
stojaki na rowery. Boisko sportowe jest poza salą gimna-

styczną jedynym obiektem sportowym na terenie miasta 
Sanniki. dlatego też dzięki jego przebudowie i modernizacji 
uczniowie szkoły podstawowej mogą odbywać zajęcia wy-
chowania fizycznego na świeżym powietrzu, a mieszkańcy 
z terenu całej gminy aktywnie spędzać czas.

druga inwestycja zrealizowana dzięki pomocy marszałka 
województwa mazowieckiego Adama Struzika opiewała na 
łączną kwotę 213 665 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 
95 250 zł. To długo wyczekiwane przedsięwzięcie uzyskało 
45 proc. dofinansowania.

O konieczności rozwoju infrastruktury sportowej w gmi-
nie Sanniki mówiło się od wielu lat. Bez środków pozyska-
nych z Urzędu Marszałkowskiego realizacja tak ważnego dla 
mieszkańców przedsięwzięcia nie mogła mieć pozytywnego 
zakończenia ze względu na niskie środki w budżecie gminy 
pozostające do dyspozycji na inwestycje. Na terenie gminy 
brak jest hali sportowej. dlatego też kompleksowa moderni-
zacja sali gimnastycznej była jedną z ważniejszych inwesty-
cji do zrealizowania. Sala gimnastyczna przeszła gruntowną 
przemianę. Oprócz wykonania nowych posadzek oraz wy-
kładzin sportowych zmodernizowano ogrzewanie sali wraz 
z montażem nagrzewnic. 

dzięki przedsięwzięciu uczniowie mogą odbywać zajęcia 
z wychowania fizycznego oraz po zajęciach szkolnych tre-
nować różne dyscypliny sportu. Z obiektu mogą korzystać 
zarówno uczniowie szkoły, jak również członkowie klubów 
sportowych z terenu gminy oraz mieszkańcy. Nowo wyre-
montowana sala gimnastyczna przystosowana jest do upra-
wiania wielu dyscyplin sportowych.

gospodarz-samorzadowy.plSAMORZąd

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach
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Budowanie przyszłościowej wizji rozwoju jest obec-
nie ogromnym wyzwaniem dla naszego samorządu. 
Podobnie jak inne gminy w Polsce mamy problem 

z zaplanowaniem zrównoważonego budżetu. Borykamy 
się bowiem z niedoborem środków finansowych wynika-
jącym m.in. z wprowadzonej przez rząd obniżki podatku 
PiT, wzrostu płacy minimalnej, niedoszacowania subwencji 
oświatowej, czy wzrostu cen energii. dodatkowo trwająca 
epidemia Covid-19 i brak możliwości realnego oszacowania 
kosztów walki z koronawirusem wpływają na stan finan-
sów. Bez stabilnego budżetu i przewidywalnych warunków 
rynkowych trudno planować przyszłość. Stojące przed nami 
wyzwania zobligowały nas do kolejnej, jeszcze skrupulat-
niejszej analizy budżetu, aby móc zrealizować rozpoczęte 
już inwestycje oraz zaplanować kolejne działania. Wzorem 
lat ubiegłych stawiamy na dodatkowe instrumenty finan-
sowania, zarówno krajowe, jak i unijne. Już dziś wiemy, że 
w kolejnej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 będzie 
znacznie mniej środków finansowych i zmienią się również 
zasady, na jakich będzie można po nie aplikować. 

Niewątpliwie priorytetem na najbliższe lata będzie eko-
logia. dlatego i my wzmacniamy działania na rzecz ochro-

ny środowiska naturalnego, zwiększenia odporności eko-
logicznej, tworzenia gospodarki niskoemisyjnej. Chcemy, 
aby rozwój naszej gminy był oparty na inicjatywach pro-
ekologicznych. Na plan pierwszy wysuwa się gospodarka 
odpadami komunalnymi i sprostanie rosnącym unijnym 
normom recyklingu. Jak powszechnie wiadomo do 2025 r. 
Polska ma się wykazać recyklingiem papieru, metali, two-
rzyw sztucznych, szkła na poziomie 55 proc. Wskaźnik ten 
będzie systematycznie rósł, aż do 60 proc. w 2030 r. Aby 
ułatwić zbiórkę odpadów gmina Radzanowo już pod koniec 
2019 r. przeprowadziła cykl działań usprawniających pracę 
lokalnego PSZOK-u: od usunięcia zalegających hałd śmieci 
i opon, przez wygrodzenie i utwardzenie terenu, instalację 
oświetlenia i systemu monitorowania, po przeszkolenie 
pracowników i uchwalenie stosownego regulaminu działa-
nia PSZOK. Wszystkie podjęte wysiłki ukierunkowane są na 
uszczelnienie niekontrolowanych zrzutów śmieci, przywo-
żonych dotąd bez żadnych ograniczeń.

Kolejne wyzwania to konieczność modernizacji źródeł 
ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej, któ-
re obecnie w większości funkcjonują w oparciu o węgiel. 
W tym zakresie pracownicy urzędu wdrażają niezbędne 

Ekologiczne wyzwania 
dla samorządów

SAMORZąd

Podpisanie umowy przez wójta Sylwestra Ziemkiewicza z przedstawicielami Mazowieckiej Agencji Energetycznej

Rok 2020 to czas podsumowania przedsięwzięć zrealizowanych w gminie 
Radzanowo, które zawarte były w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020. 
To także aktualizacja działań przyszłych, uwzględniających priorytety i potrzeby 
samorządu, założenia krajowych strategii rozwoju oraz zbliżającej się nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 
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procedury, których efektem będzie m.in. wymiana pieca 
ogrzewającego kompleks szkolny i przedszkole w Radzano-
wie. Wymiana kotła z paliwa stałego na gaz wraz z oprzyrzą-
dowaniem będzie możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi 
inwestycji Lokalnych. Gmina zabiega również na pozyskanie 
wsparcia finansowego na wymianę indywidualnych pale-
nisk węglowych mieszkańców. Przewidujemy, że w niedale-
kiej przyszłości zostaną uruchomione stosowne programy 
ułatwiające pozyskanie środków m.in. za pośrednictwem 
samorządów. W tym celu podpisaliśmy umowę z Mazowiec-
ką Agencją Energetyczną dotycząca inwentaryzacji 2700 szt. 

źródeł ciepła na terenie gminy. Już teraz sporą popularno-
ścią cieszą się dopłaty z programu „Czyste Powietrze” finan-
sujące wymianę domowych pieców. 

istotne korzyści dla ochrony środowiska obok wymiany 
ogrzewania wykazują działania polegające na termomoder-
nizacji budynków. Takie inwestycje przeprowadzamy od kil-
ku lat (CKiS, Szkoła Podstawowa w Radzanowie, świetlice 
wiejskie).

Myśląc o środowisku naturalnym, realizujemy także pro-
gram usuwania folii rolniczych. dzięki pozyskanej przez 
naszą gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
środowiska odebraliśmy folię pochodzącą z działalno-
ści rolniczej ponad 90 gospodarstw z gminy Radzanowo.  
Od 10 lat aplikujemy do funduszu o środki na usuwanie i uty-
lizację azbestu. W tym roku zutylizujemy 111,36 ton azbestu  
z 54 posesji.

idąc w kierunku działań proekologicznych, nie możemy 
rezygnować z inwestycji, w tym remontów i modernizacji 
gminnych dróg, unowocześniania infrastruktury społecznej 
(place zabaw, świetlice wiejskie, tereny zielone), czy dbało-
ści o bezpieczeństwo (chodniki, oświetlenie). dbamy rów-
nież o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w gmin-
nych placówkach oświatowych, w tym efektywne wykorzy-
stanie posiadanej infrastruktury, poszukiwanie środków ze-
wnętrznych na rozbudowę szkoły w Rogozinie, czy budowę 
przedszkola w Radzanowie. 

Urząd i jednostki podległe, dbając o bezpieczeństwo fi-
nansów publicznych, na co dzień czynią starania, by gmina 
Radzanowo nie schodziła ze ścieżki rozwoju. Wysiłki kon-
centrujemy na maksymalnym korzystaniu z zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji i wszelkich inicjatyw proeko-
logicznych decydujących o przyszłości naszych mieszkańców.

Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo

gospodarz-samorzadowy.plSAMORZąd

Budynek stacji uzdatniania wody w Ciółkówku

Kotłownia przy kompleksie szkolnym i przedszkolu w Radzanowie
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W tym roku Grodzisk Mazowiecki świętuje 30 lat samo-
rządności, a pan 26-lecie sprawowania funkcji burmi-
strza. Miał pan ogromny wpływ na rozwój gminy i po-
zytywne zmiany, dokonujące się w Grodzisku. Jaka jest 
recepta na sukces w samorządzie?
– Recepta jest niezwykle prosta: solidna praca i otaczanie się 
ludźmi, którzy także chcą działać i traktują swoją pracę, jak 
pasję. A do tego mają fantazję, która pozwala na kreatywne 
myślenie o rozwoju miasta, na tworzenie wizji przyszłości 
i ich spełnianie. Przede wszystkim trzeba stale mieć pomy-
sły, które są zbieżne z oczekiwaniem mieszkańców. A żeby 
tak było trzeba się w potrzeby mieszkańców wsłuchiwać. 
Mnie się to do tej pory udawało, dlatego od 26 lat jestem 
burmistrzem. Ale to nie jedyna recepta na sukces. Trzeba 
jeszcze mieć otwartych, przyjaznych, skorych do współ-
pracy mieszkańców. A ja takich mam. Mieszkańcy Grodzi-
ska Mazowieckiego są ludźmi bardzo wymagającymi, ale 
i z wielką inicjatywą. To moja recepta na sukces. 

27 sierpnia 2020 r. w Grodzisku podpisana została umo-
wa na budowę długo wyczekiwanej obwodnicy zachod-
niej. Wielu mieszkańców podkreśla, że to spektakular-
ny sukces. Dlaczego ta obwodnica jest taka ważna?
– Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to naj-
ważniejszy moment dla Grodziska Mazowieckiego od 
czasów uruchomienia u nas Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej. Naprawdę tak uważam, ponieważ nasze miasto 
jest mocno zakorkowane. Mieszkańcy codziennie prze-
jeżdżają przez centrum, aby dojechać do pracy poza Gro-
dzisk, podjeżdżają pod stację kolejową, żeby przesiąść 
się w pociąg, a do tego sporo osób z okolicznych miej-
scowości dojeżdża przez nasze miasto do autostrady. To 
wszystko powoduje zakorkowanie ulic, szczególnie w go-
dzinach szczytu. dlatego budowa obwodnicy jest warun-
kiem dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego. Bez 
niej mielibyśmy problem ze „sprowadzaniem” do nas ko-
lejnych firm, które w Grodzisku inwestują, a także nowych 
mieszkańców. Jedni i drudzy są nadzieją na przyszłość, 

a zablokowane korkami miasto po prostu odstrasza. Sza-
cujemy, że ta obwodnica „rozładuje” nam przynajmniej  
40 proc. ruchu, a szczególnie tego ciężarowego. Po jej wybu-
dowaniu jakość życia w Grodzisku Mazowieckim znacznie się 
poprawi i nie mam tu na myśli tylko rozwiązania problemów 
komunikacyjnych, ale też poprawę jakości powietrza. dlatego 
budowa obwodnicy jest dla nas kluczową inwestycją.

W pana ocenie największym wyzwaniem najbliższych 
lat jest generalna reforma edukacyjna. W jakim kierun-
ku powinny pójść zmiany?
– Edukacja to wielkie wyzwanie i mam nadzieję, że znaj-
dzie się ktoś mądry, kto będzie w stanie zaproponować 

Grodzisk Mazowiecki 
– trzymamy wysoki poziom!

Rozmowa z Grzegorzem BENEDyKCIńSKIM, burmistrzem Grodziska 
Mazowieckiego. Rozmawiała: Ewa Ławnicka

Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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odpowiednie rozwiązania. Moje doświadczenie i obser-
wacja podległych mi szkół pokazuje, że gimnazja były do-
brym rozwiązaniem, szczególnie dla środowisk wiejskich. 
Nie mogę więc zrozumieć, jak można było pozwolić na 
to, by pozbawić dzieci z wiejskich obszarów możliwości 
awansu i rozwoju. Bo likwidacja gimnazjów często ska-
zuje je na przebywanie przez 8 lat podstawówki w malut-
kich szkołach, gdzie poziom bywa różny. Gimnazja dawały 
szansę na uczęszczanie do szkół, w których jest większa 
konkurencja i większa różnorodność, a to rozwija i sprzy-
ja podnoszeniu poziomu nauczania. dlatego uważam, że 
przeprowadzona reforma szkolna była błędna. dodatko-
wo, w czasach w których wszyscy kładą nacisk na zwięk-
szenie poziomu kształcenia, które jest podstawą rozwoju 
społeczeństw, reforma w Polsce skróciła o rok obowiąz-
kową edukację. A więc zrobiono u nas dokładnie odwrot-
nie, niż robi się to w innych krajach. Moim zdaniem wpły-
nie to niekorzystnie na poziom wykształcenia polskiego 
społeczeństwa.

Pańskim zdaniem należy wzmocnić powiaty. Dlaczego?
– Po pierwsze uważam, że skoro powiaty już istnieją, to 
trzeba je powiększyć. Jeśli są małe to nie mają siły oddzia-
ływania, ani odpowiedniego potencjału, który by pozwolił 
na realizację wielu zadań o charakterze powiatowym. Po 
drugie, kompetencje powiatu powinny być szersze. dzisiaj 
są niewielkie, a w ślad za tym powiaty mają nie duże środki 
finansowe na inwestycje. dlatego sporo osób zastanawia się, 
czy ta struktura jest potrzebna. Uważam, że trzeba to rze-
czywiście zreformować. 

Coraz częściej polskie samorządy stawiają na energię 
odnawialną. W jaki sposób do tego wyzwania podcho-
dzi Grodzisk?
– Przykładamy dużą wagę do ochrony środowiska, m.in. 
poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 
Budowa farmy fotowoltaicznej była jednym z priory-
tetów grodziskiego ZWiK. Na terenach dawnych lagun, 
w których kiedyś składowane były osady ściekowe, po 
rekultywacji terenu, powstała farma fotowoltaiczna. 
Produkuje ona energię elektryczną o mocy 300 kW, któ-
rą wykorzystujemy do zasilania obiektów oczyszczalni. 
Główne zalety takiego rozwiązania to redukcja emisji 
gazów cieplarnianych, bezobsługowość systemu oraz 
oszczędności finansowe. Zachęcamy też mieszkańców 
do zastosowania takiego rozwiązania, ponieważ, gdy 
jest ono dotowane okazuje się bardzo korzystne. Spo-
ro osób jest tym zainteresowanych, dlatego będziemy 
chcieli przygotować odpowiedni program dofinansowa-
nia do fotowoltaiki. Generalnie jest to przyszłość i w tym 
kierunku idziemy.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego Gro-
dzisk Mazowiecki plasuje się w czołówce polskich miast, 
w których mieszkańcom żyje się najlepiej. Jak pan się 
temu przysłużył, że w Grodzisku warto żyć i z powodze-
niem da się rozwijać swoje pasje?
– Sam mieszkam w tym mieście i chciałabym, żeby mi się 
tu dobrze żyło, a jako burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
pragnę by moim mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej, niż 
mnie. Cały więc czas ja i moi urzędnicy staramy się tak pra-
cować, by wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. Rozszerza-
my więc ofertę kulturalną i sportową. dbamy o nowe inwe-
stycje. Budujemy drogi i parki. Upiększamy miasto zielenią. 
Nie zapominamy o placówkach oświatowych, ani o przycią-
ganiu inwestorów, bo firmy w Grodzisku to miejsca pracy, 
i pieniądze dla gminy na nowe inwestycje dla mieszkańców. 
Widzę, że podejmowane przez nas inicjatywy i ich realizacja 
istotnie poprawiają jakość życia w naszej gminie. Wszyscy 
chcą, żeby w ich miejscu zamieszkania były kina, baseny, 
obiekty sportowe itd. i my to stworzyliśmy, osiągając wysoki 
poziom. i ten poziom stale będziemy utrzymywać.

gospodarz-samorzadowy.plWyWiad

Farma fotowoltaiczna z lotu ptaka

Stawy Goliana
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Pani prezes proszę przedstawić Spółkę, którą pani 
reprezentuje.
– Spółka jest na rynku 22 lata. Została powołana Uchwałą 
Rady Miasta Płocka 27 stycznia 1998 r. Prowadzimy Zakład 
przetwarzania odpadów oraz składowisko odpadów 
w miejscowości Kobierniki, niedaleko Płocka.

Od 6 września 2019 r. jesteśmy instalacją komunalną. 
Oczywiście przed tą datą pracowaliśmy pełną parą, zmieniła 
się tylko nazwa, wcześniej byliśmy RiPOK-iem.

Czym charakteryzuje się nasza działalność? W żołnierskich 
słowach – kompleksowym gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, tj. sortowaniem odpadów w celu odzyskania 
surowców oraz przetwarzaniem frakcji organicznej, ponadto 
kompostujemy bioodpady, składujemy odpady i jedna 
z ważniejszym czynności – przekazujemy wysortowane 
surowce wtórne do recyklingu i odzysku.

dlaczego mówię, że to jedna z ważniejszych czynności? 
Nie z powodu przychodów, każdy z nas słyszał zapewne 
o tym, jak zmienny jest to rynek. Spółka nie jest nastawiona 
na zysk, główny cel to należycie spełniać swoją funkcję, którą 
jest społecznie użyteczna działalność – właściwe i zgodne 
z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Nasze główne zadanie to przekazać do recyklingu jak 
największą ilość wysortowanych surowców wtórnych, 
z powodu ciążącego na naszym właścicielu, a tym samym 
na nas, obowiązku osiągnięcia 50 proc. poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła za 2020 r.

Energia ze słońca
Rozmowa z Katarzyną Małgorzatą STRUZIK, wiceprezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarowania Odpadami w Płocku. Rozmawiała: Ewa Ławnicka

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej  o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem
o mocy 15-20 kW o pionowej osi obrotu na terenie 

Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 
Działanie 4.1 „Odnawialne  źródła energii (OZE)” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020



Czy to dużo? Zapewniam Państwa, że tak. 
dlatego właśnie, status quo – to stan, którego nie 

znamy. Naszą branżę charakteryzuje ciągła praca oraz 
konieczność zmian, dostosowywania się do zmieniającej się 
rzeczywistości, zarówno tej prawnej, jak i tej wynikającej 
z rozwoju naszego społeczeństwa, a tym samym zmian 
zachodzących również w ilości i składzie odpadów.

Patrząc na państwa osiągnięcia, nie sposób nie zapytać 
o farmę fotowoltaiczną. Czy mogłaby pani przybliżyć 
czytelnikom państwa przedsięwzięcie?
– Zanim przejdę do samej farmy, chciałabym wspomnieć 
o projekcie, który był naturalnym początkiem planowania 
budowania farmy. Nasze działania mają charakter ciągły 
i holistyczny. Podejmowane decyzje pociągają za sobą konkretne 
realizacje. identycznie było w przypadku tej inwestycji. 

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie rekultywacji 
starych kwater składowiska w okresie od sierpnia 2008 r. 
do listopada 2015 r. Teren kwater będących w fazie 
poeksploatacyjnej nie mógł być już wykorzystywany 
z pożytkiem dla Spółki i wtedy pojawił się pomysł na projekt, 
który łączyłby „przyjemne z pożytecznym” – budowa farmy. 

decyzja o budowie farmy ściśle wiąże się z kolejnymi planami 
Spółki. Chcemy zbudować, w przyszłości, nową, w znacznej 
mierze zmechanizowaną sortownię odpadów, która będzie 
wymagała zwiększonych dostaw energii elektrycznej. 
Obecnie energia elektryczna produkowana przez instalację 
fotowoltaiczną jest głównie wykorzystywana na potrzeby 
własne Zakładu Produkcyjnego, zaś nadwyżki odprowadzane 
są do sieci. Ciekawym rozwiązaniem, które zastosowaliśmy, 
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jest montaż turbiny wiatrowej, której głównym zadaniem 
jest produkcja energii na pokrycie potrzeb własnych stacji 
transformatorowej oraz infrastruktury technicznej. Ponadto, 
ze względu na swoją specyfikę, turbina może pracować 
nocą oraz w czasie niskiej produkcji energii z paneli 
fotowoltaicznych, np. w okresie zimowym. Główny cel, jaki 
nam przyświecał to znaczące ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji do powietrza generowanych przy tradycyjnej 
produkcji energii elektrycznej, która jest niezbędna do 
funkcjonowania Zakładu. Na bieżąco obserwujemy wyniki 
naszej instalacji poprzez aplikację Fusion Solar. Według 
bieżących odczytów praca naszej farmy pozwoliła, jak 
dotąd, zaoszczędzić ponad 200 ton węgla, który nie został 
zużyty, a tym samym redukcja CO2 wyniosła prawie 200 ton, 
co równa się zasadzeniu ok. 32 tys. drzew. dzienny uzysk 
energii wynosi ponad 3 MWh, zaś od uruchomienia farmy 
wyprodukowane zostało ok. 600 MWh. 

Oczywiście bardzo ważny z punktu widzenia interesów 
Spółki jest aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia. Własna 
energia to konkretne oszczędności. Rozruch farmy wypadł 
w najlepszym możliwym czasie – nie straciliśmy nawet 
odrobiny „słońca” z okresu letniego 2020 r.

Proszę zwrócić uwagę na to, jak produkcja energii 
poszybowała w górę. Traktuję to jako nagrodę za ciężką 
pracę włożoną w realizację przedsięwzięcia.

Jak w każdej branży, tak i w naszej, główną przeszkodą 
w realizowaniu planów są finanse – a konkretnie ich niedostateczna 
ilość. Ogromnym wsparciem było dla nas dofinansowanie na 
poziomie prawie 1,5 mln zł otrzymane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Nie ukrywam, że planujemy aplikowanie o kolejne 
środki na realizację potrzeb inwestycyjnych Zakładu.

Stoi pani na czele Spółki, którą nie łatwo się zarządza, 
a mimo to odnoszącej sukcesy społeczne, gospodarcze 
i środowiskowe. Jakie są kluczowe wyzwania i plany 
PGO w Płocku na najbliższe lata?
– Ponownie chciałabym położyć nacisk na fakt ciągłego 
rozwoju Spółki. Kolejny plan to budowa nowej, 
w pełni zmechanizowanej sortowni odpadów opartej 
na specjalistycznych separatorach wykorzystujących 
technologię optyczną, które są obecnie jedną z najlepszych 
metod pozwalających zwiększyć poziomy odzysku 
odpadów surowcowych. Nowoczesna technologia pozwoli 
nam zmniejszyć ilość odpadów o wartości powyżej  
6 MJ/kg. W tej chwili Spółka przekazuje tzw. frakcje 
kaloryczną do dalszego zagospodarowania do firm, 
które opanowały rynek paliwa alternatywnego 
wykorzystywanego, np. w cementowni. Muszę nadmienić, że 
obserwowany wzrost ilości odpadów, a tym samym wzrost 
pozostałości po ich sortowaniu spowodował sytuację, 
w której musimy przekazywać odpłatnie powyższy odpad, 
a stawki rosną nawet kilka razy w ciągu jednego roku. 

Jak pokazały ostatnie wydarzenia (rozprzestrzenianie 
się wirusa COVid-19) planowane przedsięwzięcie 
jest konieczne, z troski o wspólne bezpieczeństwo 
i zdrowie. Obserwując nasz kraj w ostatnich miesiącach, 
uświadamiamy sobie jak ważne jest sprawne działanie 
instalacji komunalnych w obliczu zagrożenia. Było to 
również impulsem przystąpienia Spółki do Koalicji na rzecz 
bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. 
Koalicja BHP). Naszym wspólnym celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych poprzez 
dzielenie się dobrymi praktykami zarówno w obszarze 
wdrażania zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy firm, 
jak i w obszarze edukacji. 

dlaczego cały czas się zmieniamy? Ponieważ zmienia 
się otaczająca nas rzeczywistość, przede wszystkim 
prawna. W ostatnim czasie wykonaliśmy ogrom pracy, 
aby dostosować pracę Zakładu do wprowadzonych 
zmian. Szalenie kosztotwórcze dla naszej branży było 
wprowadzenia zmian w zakresie m.in. czasu magazynowania 
odpadów oraz wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli 
miejsc magazynowania odpadów i zabezpieczenia roszczeń 
za każdą tonę magazynowanych odpadów. dopiero co został 
oddany do użytkowania plac magazynowy o powierzchni 
powyżej 2 hektarów, a już podjęliśmy kroki, aby rozpocząć 
budowę kolejnego. Kolejnym obowiązkiem była rozbudowa 
instalacji hydrantowej oraz zbiornika przeciwpożarowego, 
aby opracowany przez nas operat przeciwpożarowy 
uzyskał pozytywną opinię Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w zakresie spełniania przez prowadzone przez 
nas instalacje warunków ochrony przeciwpożarowej. W tak 
zwanym międzyczasie Spółka została zobowiązana do 
zmiany posiadanych pozwoleń ze względu na zmianę ustaw 

WyWiad

* dane na 16 września 2020 r.
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regulujących gospodarkę odpadami oraz wprowadzenia 
dodatkowych wymagań BAT, do których będziemy zmuszeni 
dostosować pracę Zakładu w najbliższym czasie. 

Wszystko o czym wspomniałam implikuje konieczność 
realizacji coraz to nowszych inwestycji, które w naszej 
branży kosztują krocie. 

Czasami zapominamy, ile kosztuje nas pracy bieżące 
utrzymanie Zakładu. Nasz sprzęt pracuje w tak 
wymagających warunkach, że jego zużywanie się postępuje 
bardzo szybko. W ostatnim czasie kupiliśmy rozdrabniarkę 
wolnoobrotową, kolejną ładowarkę chwytakową, trwa 
właśnie postępowanie, aby kupić kolejny ciągnik… i tak 
bez końca w zasadzie, jeśli chodzi o sprzęt. Ogrom naszej 
pracy i kosztów to właśnie bieżące naprawy czy też zakupy 
sprzętu, który jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania. 
W najbliższym czasie np. planujemy remont drogi 
wjazdowej do Zakładu. Taki prozaiczny remont, ale jednak 
jakże ważny. Kolejna sprawa to jego przeprowadzenie, które 
nie jest prostą czynnością, gdy chcemy zachować płynność 
pracy Zakładu. Tak, wydawać się by mogło prozaiczny 
przykład wskazuje jak daleko idące musi być planowanie 
nawet naszej bieżącej pracy.

Z rzeczy mniej spektakularnych aczkolwiek bardzo 
ważnych. Od 1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy na terenie 
Zakładu w Kobiernikach Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Płocka. 
Równolegle pracujemy nad certyfikacją produkowanego 
przez nas kompostu. Na koniec chciałabym wspomnieć 
o bardzo ważnej dziedzinie, w której nasza Spółka działa 
prężnie i z sukcesami. Jest to edukacja ekologiczna, której 
głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom Płocka 
i okolic jak ważnym zagadnieniem jest prawidłowe 
gospodarowanie odpadami, a jego początek odbywa 

się w naszych domach. Regularnie gościmy dzieci, 
młodzież i dorosłych na terenie Zakładu. Organizujemy 
wycieczki edukacyjne, podczas których nasi goście mają 
niepowtarzalną okazję zapoznać się z drogą, jaką pokonują 
odpady od momentu dostarczenia ich do Zakładu oraz 
mogą się przekonać jak wiele zabiegów oraz wysiłku trzeba 
włożyć w to, aby z tych odpadów odzyskać surowce do 
recyklingu.

Podsumowując, pracy za nami ogrom, a przed nami 
morze…

WyWiad
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EKSPERT RAdZi

Fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającym 
się kierunkiem w obszarze energetyki odnawial-
nej. Już teraz technologia pozwala na wysoką efek-

tywność pozyskiwania energii. dodatkowo dynamika 
rozwoju i spora, stale rosnąca konkurencja powoduje 
pojawianie się coraz bardziej zaawansowanych techno-
logicznie urządzeń i coraz lepszych rozwiązań dla inte-
gracji z innymi źródłami energii, a nawet wykorzystania 
różnych powierzchni czy światła odbitego. Pozyskiwa-
nie OZE było i jest dla Mazowsza jednym z ważniejszych 
środowiskowych kierunków wyznaczonym w strategii 
rozwoju, co przekłada się na priorytety wsparcia finanso-
wego, organizacyjnego i administracyjnego dla takich in-
westycji. Najlepsze efekty przynosi rozwiązywanie kilku 
problemów w trakcie realizacji jednego przedsięwzięcia. 
świetnym przykładem jest tu wykorzystanie powierzch-
ni zrekultywowanego składowiska odpadów komunal-
nych przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 
w Kobiernikach właśnie pod budowę farmy fotowoltaicz-
nej. Z jednej strony jest oczywista korzyść finansowa, któ-
ra w świetle rosnących cen energii cały czas nabiera wagi. 
Z drugiej strony energochłonność procesów przetwarza-
nia odpadów w obecnych standardach i technologiach 
jest bardzo duża, więc równoważenie jej OZE daje w dłuż-
szej perspektywie możliwość ich racjonalizowania. Jeżeli 
można mówić o trzeciej stronie, to co prawda ingerujemy 
w krajobraz, ale kształtując niekorzystnie dla niego prze-
kształcony obszar w bardziej łagodny dla oka obraz, czę-
sto leżący w industrialnym otoczeniu. No i wreszcie naj-
bardziej oczywisty aspekt czyli ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, jako efekt bardziej globalnego myślenia 
o klimacie. W świetle nieustannie zmieniających się tren-
dów oraz relacji gospodarczych warto zwrócić też uwagę 
na bezpieczeństwo energetyczne i nieocenione w tym za-
kresie zalety energetyki rozproszonej.

Przykład takiej inwestycji inspiruje, tym bardziej, je-
żeli spojrzy się na potencjał. Na terenie województwa 
mamy 25 składowisk komunalnych w trakcie rekultywacji  
i 19 jeszcze funkcjonujących. daje to blisko 600 ha terenu 
inwestycyjnego i szacując nawet do 250 MW energii. Mamy 
też jeszcze 81 składowisk po okresie monitorowania. Oczy-
wiście każdą taką inwestycję trzeba ocenić indywidualnie, 
określając jej jednostkowy potencjał. Jednak dla inwesto-
rów podejmowanie takich decyzji jest obecnie łatwiejsze, 
ponieważ mają oparcie w zrealizowanych już tego typu in-
westycjach i mogą czerpać z doświadczeń i dobrych prak-

tyk. Efektywność takich rozwiązań można podnieść, jeżeli 
będzie się o nich myślało wcześniej, jeszcze przed przystą-
pieniem do zamykania składowiska czy procesu rekulty-
wacyjnego. Odpowiednio przygotowując teren, można po 
pierwsze skrócić czas karencji na posadowienie budowli 
na byłym składowisku i przyspieszyć w ten sposób proces 
inwestycyjny, a po drugie odpowiednio ukształtować teren 
pod infrastrukturę podnosząc efektywność energetyczną 
z przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że pojawią się kolejni 
chętni. Już do tego zachęcamy gminy i spółki.

Pozyskiwanie odnawialnych źrodeł 
energii a odpady komunalne

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
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UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną 
do 2050 r. i ten cel jest częścią wszyst-
kich jej polityk w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu, walczącego ze zmianą klimatu. 
Ten ambitny cel wymaga przejścia na gospodar-
kę niskoemisyjną, co jest wyzwaniem dla ob-
szarów zależnych głównie od paliw kopalnych 
i wysokoemisyjnych sektorów przemysłu.

Aby zmierzyć się ze społecznymi, gospo-
darczymi i środowiskowymi skutkami trans-
formacji, Komisja Europejska zaproponowała 
w styczniu 2020 r. Fundusz na rzecz Sprawie-
dliwej Transformacji, który jest częścią planu fi-
nansowania działań klimatycznych o wartości 1 
biliona euro w ramach Europejskiego Zielonego 
Ładu. Oczekuje się, że Parlament zagłosuje nad 
ustanowieniem Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji podczas wrześniowej sesji plenarnej.

Na posiedzeniu plenarnym 23 lipca, Parla-
ment wezwał Radę do uzasadnienia ogromnych 
redukcji budżetów Funduszu na rzecz Sprawie-
dliwej Transformacji i investEU w kontekście 
Zielonego Ładu – długoterminowego priorytetu 
UE, któremu nie należy zagrażać.

Kto otrzyma fundusze?
Wszystkie państwa członkowskie mają dostęp 
do finansowania, ale środki będą skoncentro-
wane na regionach, przed którymi stoją naj-
większe wyzwania: regionach o wysokiej emisji 
dwutlenku węgla, intensywnie wykorzystują-
cych paliwa kopalne (czyli węgiel brunatny, torf 
i łupki bitumiczne). Zamożność danego kraju 
będzie również brana pod uwagę.

Zielona transformacja 
niepozostawiająca nikogo w tyle
Na posiedzeniu w lipcu 2020, parlamentarna 
Komisja Rozwoju Regionalnego (REGi) zwróci-
ła się o zwiększenie budżetu Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i rozszerzenie jego 
zakresu o zrównowazone inwestycje w:
	mikroprzedsiębiorstwa i MśP, w tym start-u-

py i zrównoważoną turystykę,
	inteligentną i zrównoważoną mobilność oraz 

przyjazną środowisku infrastrukturę trans-
portową,

	projekty walczące z ubóstwem energetycz-
nym, zwłaszcza w budownictwie socjalnym, 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji: pomoc regionom UE 
w przejściu na zieloną gospodarkę
Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu to ogromna zmiana dla regionów 
zależnych od węgla. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma udzielić  
im pomocy.

STAWiAMy NA OZE
 

Kalendarium negocjacji
Środki 

z budżetu UE
Finansowanie w ramach unijnego 
instrumentu na rzecz odbudowy

14 stycznia 2020: Propozycja Komisji Europejskiej €7,5 mld X

28 maja 2020: Zmieniona propozycja KE €11 mld €32 mld

15 lipca 2020: projekt sprawozdania 
parlamentarnej Komisji REGI

€25 mld €32 mld

21 lipca 2020: Konkluzje Rady Europejskiej €7,5 mld €10 mld

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20200109STO69927/bilion-euro-na-europejski-plan-finansowania-dzialan-klimatycznych
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_PL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1624967&t=e&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1624967&t=e&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52020PC0460
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_PL.html
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
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oraz promujące podejście neutralne dla klimatu i nisko-
emisyjne centralne ogrzewanie,

	ekologiczną infrastrukturę,
	regenerację i odkażanie nieużytków poprzemysłowych 

i zmianę przeznaczenia projektów, gdy nie można zasto-
sować zasady „zanieczyszczający płaci”.

Komisja REGI zaapelowała również o:
	odstępstwa w odniesieniu do inwestycji związanych z gazem 

ziemnym w regionach silnie uzależnionych od wydobycia 
i spalania węgla brunatnego, łupków bitumicznych lub torfu,

	znaczne zwiększenie budżetu,
	współfinansowanie do 85 proc. odnośnych kosztów dla 

kwalifikujących się projektów skierowanych do najbar-
dziej zagrożonych społeczności w każdym regionie.

	1 proc. łącznej kwoty dla wysp i kolejny 1 proc. dla regio-
nów najbardziej oddalonych

	mechanizm nagradzający kraje najszybciej redukujących 
emisje gazów cieplarnianych.

Grecki eurodeputowany Manolis Kefalogiannis (EPL), 
odpowiedzialny za sterowanie prac nad Funduszem na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji w PE, powiedział: – Przy 
zwiększonym budżecie będziemy mogli skutecznie wspierać 
regiony, które tego najbardziej potrzebują, ale przede wszyst-
kim mocno wspierać naszych obywateli. Wkraczamy w nową, 
zieloną erę, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Planowane obszary inwestycji Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
	MśP i nowe firmy,
	badania i innowacje,

	przystępna cenowo czysta energia, redukcja emisji, efek-
tywność energetyczna i energia odnawialna,

	cyfryzacja i łączność cyfrowa,
	regeneracja i odkażanie terenów, rekultywacja gruntów 

i zmiana ich przeznaczenia,
	gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie 

powstawaniu odpadów, ich ograniczanie, efektywne go-
spodarowanie zasobami, ponowne wykorzystanie, napra-
wa i recykling,

	podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowni-
ków,

	pomoc w poszukiwaniu pracy,
	transformacja istniejących instalacji wysokoemisyjnych.

Platforma na rzecz sprawiedliwej transformacji
W czerwcu, Komisja Europejska uruchomiła platformę na 
rzecz sprawiedliwej transformacji, wspierającą podmioty 
publiczne i prywatne z regionów węglowych i innych regio-
nów o dużym zużyciu węgla. Będzie zawierać bazę danych 
projektów i ekspertów, umożliwiać wymianę informacji 
i porad technicznych.

Kontekst
W marcu 2018 r. Parlament wezwał do utworzenia kom-
pleksowego funduszu wspierającego sprawiedliwą trans-
formację w sektorze energetycznym.
W styczniu 2020 r. KE zaproponowała Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, aby wesprzeć regiony najbar-
dziej dotknięte jej skutkami.

W lipcu przywódcy UE uzgodnili mniejszą kwotę na plan 
odbudowy i wieloletni budżet na lata 2021-2027, co spotka-
ło się z ostrą krytyką ze strony PE.

Zielone inwestycje 
mogą wygenerować nawet 6 razy więcej miejsc pracy w regionie niż obecnie 
tworzy Elektrownia Bełchatów

Województwo łódzkie może stać się drugim naj-
większym beneficjentem unijnych funduszy na 
sprawiedliwą transformację regionów węglo-

wych – wynika z nowego raportu Fundacji instrat powstałe-
go na zlecenie ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. W zielonych 
inwestycjach może powstać nawet 6 razy więcej miejsc 
pracy niż jest obecnie w górnictwie i spalaniu węgla brunat-
nego w Elektrowni Bełchatów. Warunkiem jest stworzenie 
planu odchodzenia od węgla w regionie oraz akceptacja celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Raport analizuje potencjał tworzenia nowych miejsc 
pracy w regionie bełchatowskim, jaki daje wykorzystanie 
unijnych środków na sprawiedliwą transformację. Według 
instratu, zielone miejsca pracy mogą z nawiązką zastąpić 

obecne zatrudnienie w górnictwie i spalaniu węgla brunat-
nego w Elektrowni Bełchatów.

– Zwolennicy energetyki węglowej niezmiennie utrzymują, że 
zakończenie spalania węgla spowoduje falę masowych zwolnień 
w elektrowniach i kopalniach. Jest wręcz odwrotnie – na przykła-
dzie Bełchatowa pokazujemy bowiem, że zielone inwestycje mogą 
wygenerować nawet sześciokrotnie więcej miejsc pracy, niż obec-
nie zatrudnia Kompleks Elektrowni Bełchatów – wyjaśnia Paweł 
Czyżak, współautor analizy. – Kluczowa jest deklaracja neutral-
ności klimatycznej do 2050 przez rząd – bez niej środków na spra-
wiedliwą transformację energetyczną będzie dwukrotnie mniej, 
a Bełchatów „straci” 25 tys. potencjalnych miejsc pracy.

Z raportu wynika, że woj. łódzkie ma szansę na pozyska-
nie nawet 45 mld zł z funduszy europejskich na lata 2021-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=GA
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_20_50
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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2027, w tym 13 mld zł z Mechanizmu Sprawiedli-
wej Transformacji, lub połowy tych środków, jeśli 
Polska nie zadeklaruje neutralności klimatycznej 
do 2050 r. To kwota porównywalna z całkowitą 
wartością środków unijnych przeznaczonych na 
projekty na tym terenie od czasu akcesji Polski do 
UE. Zielone inwestycje, które powstaną dzięki tym 
środkom, mogą wygenerować 61 tys. miejsc pracy 
w porównaniu do 10 tys. aktualnych miejsc pracy 
w kompleksie bełchatowskim.

Największe zatrudnienie, aż 25 tys. osób, wyge-
nerują inwestycje w termomodernizację, 19 tys. 
– duże instalacje fotowoltaiczne, 6,5 tys. – prosu-
mencka energetyka słoneczna i 4,8 tys. – produk-
cja baterii do pojazdów elektrycznych. Przy zaan-
gażowaniu finansowania prywatnego – biznesu 
oraz międzynarodowych instytucji finansowych 
– liczby te mogą być kilkukrotnie wyższe.

– Zaangażowanie prywatnych inwestorów oraz 
międzynarodowych instytucji rozwojowych będzie 
kluczowe. Środki finansowe potrzebne na sprawiedli-
wą transformację są znaczące, ale możliwe do pozy-
skania przy pomocy takich instrumentów jak zrów-
noważone obligacje lub finansowanie hybrydowe – 
zauważa Katarzyna Szwarc, współautorka raportu 
i liderka programu Zrównoważone finansowanie 
dla sprawiedliwej transformacji w Fundacji instrat.

Głównym celem unijnego Mechanizmu Spra-
wiedliwej Transformacji i powiązanego z nim 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest 
stworzenie miejsc pracy i utrzymanie potencjału 
ekonomicznego regionów odchodzących od wę-
gla. Pomoc finansowa jest przydzielana według 
trzech kryteriów: wysokości emisji gazów cie-
plarnianych w regionie, zatrudnienia w przemy-
śle i zatrudnienia w przemyśle górniczym i wydo-
bywczym. Województwo łódzkie, ze względu na 
kompleks w Bełchatowie ma najwyższe w Polsce 
emisje CO2 w skali kraju, co daje mu szansę na 

otrzymanie znacznych środków z tego mechani-
zmu. Warunkiem otrzymania 50 proc. środków 
jest przygotowanie Terytorialnego Planu Trans-
formacji Energetycznej i przekazanie go Komisji 
Europejskiej do końca 2020 r. drugie 50 proc. 
środków otrzyma Polska, jeśli zgodzi się na przy-
jęcie celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

– Fundusz sprawiedliwej transformacji to ogrom-
na szansa dla województwa łódzkiego, mieszkań-
ców regionu bełchatowskiego oraz pracowników 
samego kompleksu kopalni i Elektrowni Bełchatów. 
Pokłady węgla brunatnego w Bełchatowie wyczer-
pią się w najbliższych 10-15 latach, a koszty utrzy-
mania największego emitenta CO2 w Europie wraz 
z rosnącymi cenami uprawnień do emisji stają się 
coraz wyższe. Unia Europejska deklaruje znaczne 
wsparcie w rozwoju zielonych miejsc pracy i zie-
lonych technologii, ale w zamian społeczeństwo 
europejskie oczekuje zaprzestania szkodliwego dla 
klimatu spalania węgla – mówi Ilona Jędrasik 
z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, zlece-
niodawcy raportu. – Władze samorządowe oraz 
spółka muszą więc podjąć szybką i jednoznaczną 
decyzję dotyczącą stopniowego zamykania elek-
trowni oraz rezygnacji z budowy nowej kopalni 
węgla brunatnego w Złoczewie – dodaje Jędrasik.

Nowe zielone miejsca pracy to dla regionu szan-
sa na zatrzymanie młodych ludzi. Według badań 
młodzieży zleconych przez organizację Źródła, aż 
46 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Beł-
chatowa i okolic zamierza wyjechać z regionu po 
ukończeniu szkoły. Jako przyczyny takiej decyzji 
wskazują m.in. brak możliwości rozwoju, chęć po-
lepszenia jakości życia i złą jakość środowiska.

Polska to jedyne państwo Unii Europejskiej, 
które nie podpisało się pod deklaracją osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Katarzyna Piasecka 
(www.pl.clientearth.org)



Z pośród wszystkich grup społecznych najbardziej nara-
żeni na ich następstwa są rolnicy. Rolnika dotyka klęska 

powodzi, suszy, huraganów, pożarów, przymrozków, podto-
pień, chorób zwierząt itd. Z całą stanowczością uświadomiła 
nam to powódź 1997 r., kiedy okazało się, że znaczna część 
rolników nie miała zawartych umów ubezpieczeniowych 
obejmujących ryzyka powodzi. Ówczesny premier rządu 
zwrócił na to uwagę w sposób trochę nie odpowiedzialny 
mówiąc, że jak rolnicy nie zawarli takich umów to są sobie 
sami winni, bez głębszej analizy takiego stanu rzeczy, a mia-
nowicie struktury gospodarstw rolnych oraz takich, że ubez-
pieczenia ryzyk klęskowych były drogie. Częściowo udało się 
złagodzić tą sytuację m.in. przez moją interwencję w Radzie 
Europy i spóźnione przyjęcie Polski do Funduszu Rozwoju 
Społecznego. Zasadniczy problem jednak powstał w 2008 r. 
wraz ówczesnym ministrem rolnictwa Stanisławem Kalem-
bą i przy pomocy Polskiej izby Ubezpieczeń przygotowali-
śmy wstępny projekt ustawy o obowiązkowych ubezpiecze-
niach klęskowych w rolnictwie. Projekt był omawiany na 
specjalnej konferencji w Sejmie RP. inicjatywa takiej ustawy 
była pozytywnie oceniana. Sprawa jednak rozbiła się o wy-
sokość składki, na którą małych gospodarstw rolnych nie 
było stać. Rząd nie kwapił się z dopłatą do składki. Sprawa 
ożyła ponownie w 2019 r. z powodu tym razem suszy. Prace 
nad projektem prowadzi bez widocznych efektów Minister-
stwo Rolnictwa. Koncepcje rozwiązań się ciągle zmieniają, 
a końca tych działań nie widać. Jak zwykle jednym z klu-
czowych zagadnień jest wysokość składki ubezpieczenio-
wej i konieczność zapewnienia ze strony rządu dopłaty do 
składki. Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od 
następstw klęsk żywiołowych przyniosłoby korzyść przede 
wszystkim rolnikom. Pewność, że w razie wystąpienia klęski 
otrzymają odszkodowania bez proszenia się o pomoc pań-
stwa. Państwo zostałoby zwolnione z bardzo kłopotliwego 
zagadnienia tzw. pomocy społecznej. W obecnej sytuacji 
gorącej dyskusji o ustawie o ochronie zwierząt, jest okazja 
przypomnienia, że jest potrzeba pilnego uchwalenia ustawy 
o obowiązkowym ubezpieczeniu klęskowym w rolnictwie. 
Taka ustawa odnosić się będzie do wszystkich rolników, 
a nie tylko do pewnej grupy. W Polsce mamy ustawowo po-
wołaną instytucję Polską izbę Ubezpieczeń, która posiada 
uprawnienia do opiniowania aktów prawnych w tym ustaw, 
w części dotyczącej ubezpieczeń, ale z jej fachowej wiedzy 
nie zawsze się korzysta ze szkodą dla przyjmowanych aktów 
prawnych.

Klęski żywiołowe w rolnictwie. 
Czy można łagodzić ich następstwa?

Dr Józef Zych
Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Warszawie
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Czy w dzisiejszych realiach rozwój odnawialnych źródeł 
energii w Polsce jest nieunikniony, zwłaszcza że taki 
kierunek obrała Unia Europejska?
– Powiem więcej, cały świat obrał takie rozwiązanie. Nie ma 
odwrotu od wykorzystania i rozwoju energii odnawialnej. 
W mojej ocenie wiele osób żyjących współcześnie już jako 
dorośli doczeka stanu, że 100 proc. energii będzie pocho-
dziło w ich kraju ze źródeł odnawialnych. Tani prąd, czyste 
powietrze i bezpieczeństwo energetyczne kraju – to główne 
zalety OZE ważne przecież dla całego społeczeństwa.

Przed jakimi największymi wyzwaniami stoi dziś ener-
getyka odnawialna w Polsce? Co dziś w największym 
stopniu blokuje dynamiczny rozwój energii odnawial-
nej w kraju?
– Pogodzenie dalszego wzrostu gospodarczego z dbałością 
o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia skłania nas do 
postawienia na zieloną energię. Nieunikniony jest wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycz-
nym. dziś dynamiczny rozwój OZE blokują przede wszyst-
kim politycy. Obawiają się reakcji i konfrontacji z biznesem 
i pracownikami związanymi z energetyką konwencjonalną. 
Uważam jednak, że zmiany w kierunku zielonej energii są 
niezbędne. Zyska i państwo, a także pracownicy dotąd ak-
tywni w obszarze energetyki konwencjonalnej, bowiem pra-
ca w energetyce odnawialnej jest lżejsza, łatwiejsza, prost-
sza i bezpieczniejsza.

Jedną z przyczyn braku rozwoju energii ze źródeł odna-
wialnych jest brak stabilności prawa w naszym kraju.

Jak uchwalona w 2015 r. ustawa o OZE wpłynęła na roz-
wój całej branży?
– To była bardzo dobra ustawa zdecydowanie wzmacniają-
ca rozwój energii odnawialnej w Polsce. Wyjaśnione w niej 
zostały zasady i warunki wytwarzania energii oraz defini-
cje związane z odnawialnymi źródłami energii i wynikające 

z posiadania takich źródeł korzyści. Za przykład może słu-
żyć definicja prosumenta, a więc jednostki będącej jedno-
cześnie producentem energii i jej konsumentem. istotne też 
było rozróżnienie takich terminów jak mała instalacja i mi-
kroinstalacja.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, dzięki postępowi tech-
nologicznemu koszty produkcji energii z OZE znacząco 
spadły. Czy teraz możemy już mówić o zdecydowanej 
ekonomicznej opłacalności OZE, tym bardziej, że ener-
gia konwencjonalna sukcesywnie drożeje?
– W moim przekonaniu przejście na odnawialne źródła 
energii w Polsce i na całym świecie jest nie tylko wykonalne, 
ale także ma sens ekonomiczny. W miarę postępu techno-
logicznego OZE będzie coraz bardziej wydajne i opłacalne. 
Już dziś dotyczy to zwłaszcza fotowoltaiki, a także energety-
ki wiatrowej. Energetyka wodna i geotermia pod względem 
rachunku ekonomicznego pozostają nieco w tyle.

W poprzednich latach za energię odnawialną przyjęto 
współspalanie w kotłach energetycznych biomasy,dodając ją 
do węgla. To nie jest do końca czysta energia. Zupełnie czy-
stą na dzień dzisiejszy jest energia ze słońca, wiatru i wody.

Czy utworzone w 2019 r. Ministerstwo Klimatu jest sku-
tecznym sojusznikiem rozwoju OZE w kraju?
– Pozytywnie oceniam działania resortu i pana ministra 
Michała Kurtyki, tym bardziej, że obecny rząd wcześniej na 
ogół po macoszemu odnosił się do sektora zielonej energii 
w kraju i nie dostrzegał jej rosnącej roli na świecie i w Eu-
ropie.
Wiele polskich miast należy do najbardziej zanieczyszczo-
nych w Europie i to że dusimy się, bo nie ma czym oddychać, 
powinno być największym dla nas wszystkich wyzwaniem.

Polska popiera cel Komisji Europejskiej wskazujący, że 
Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutral-

Nie ma odwrotu od rozwoju 
energii odnawialnej
Rozmowa z Mieczysławem KaSPRZaKIEM, przewodniczącym Parlamentarnego 
Zespołu ds. Energii Odnawialnej. Rozmawiał: Robert Matejuk
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nym klimatycznie. Czy pańskim zdaniem 
nowy Europejski Zielony Ład zasadniczo 
wpłynie na zmiany w Polityce Energetycznej 
Polski do 2040 roku (PEP2040) w zakresie 
zwiększania mocy z OZE?
– Z pewnością tak powinno być. Proszę zwrócić 
uwagę, że Komisja Europejska zaproponowała 
zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. do 
co najmniej 55 proc. Niestety podzielam oba-
wy Polskiej izby Gospodarczej Energetyki Od-
nawialnej i Rozproszonej, która zauważa, że za 
miarę realizacji celu w projekcie PEP2040 przy-
jęto poniższe wskaźniki: 60 proc. udziału węgla 
w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., 
21 proc. OZE w finalnym zużyciu energii brut-
to w 2030 r., wdrożenie energetyki jądrowej 
w 2033 r., poprawa efektywności energetycznej 
o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz 
z 2007 r. Otóż według PiGEOR są to konser-
watywne założenia, odbiegające znacząco od 
celów przyjętych przez Unię Europejską, która 
zakłada 32 proc. udziału odnawialnych źródeł 
energii w finalnym zużyciu energii oraz popra-
wę efektywności o 32,5 proc. do 2030 r. W pro-
jekcie tak ważnego dokumentu powinna zostać 
podjęta próba określenia sposobów osiągnięcia 
przez Polskę celów przyjętych w ramach Unii 
Europejskiej. Polska powinna poszukiwać środ-
ków i sposobów racjonalnego przekształcenia 
naszej energetyki z węglowej na czystą, ekolo-
giczną, przyjazną dla ludzi i klimatu. Wiem, że 
jest to bardzo trudne i dokąd za nasze sukcesy 
będziemy uznawać utrzymywanie dotychcza-
sowego systemu,to nie zrobimy znaczącego po-
stępu, a ceny energii będą drastycznie rosły, co 
już jest widoczne.

Gminy coraz częściej zwracają w kierunku 
pozyskiwania zielonej energii. Z jakich moż-
liwości samorządy mogą już dziś korzystać 
z OZE?
– Gminy doceniają zalety OZE i stają się bardzo 
ważnym graczem na rynku energii odnawial-
nych. impulsem do lokowania w zieloną energię 
są fundusze unijne oraz przychylność miesz-
kańców. Samorządy stawiają na takie jednost-
ki wytwarzające energię z OZE jak: panele fo-
towoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, 
czy kolektory słoneczne do wytważania ciepłej 
wody użytkowej. Te inwestycje niosą korzyści 
społeczne, ekonomiczne, a także ekologiczne.
 
Minister rolnictwa twierdzi, że wieś pol-
ska ma ogromny potencjał energetyczny 
dla źródeł średniej wielkości, wytwarza-
jących energię z OZE. Jego zdaniem, wieś 
to wielka zielona elektrownia. Przetwa-
rzając biomasę w biogazowniach, wieś 
i rolnictwo mogą wpisać się w plan 

budowy w Polsce energetyki rozproszonej 
na szeroką skalę. Tymczasem w kraju działa 
tylko ponad sto biogazowni, przetwarzają-
cych m.in. odpady z produkcji rolnej. Jak to 
zmienić?
– Jak pokazuje choćby przykład Niemiec i da-
nii – biogazownie znakomicie się sprawdzają. 
Problem w tym, że są to inwestycje kosztowne, 
wymagające dużego zaangażowania organiza-
cyjnego. Niestety na terenach wiejskich brakuje 
kapitału. dlatego to w interesie państwa jest 
wspieranie i promowanie tego rodzaju przed-
sięwzięć, by mogły one zacząć funkcjonować 
i przynosić dochody. Biogazownie rolnicze 
mogą pełnić wiele pożytecznych funkcji. Mogą 
przetwarzać lokalnie wytwarzane odpady, 
przyczyniając się jednocześnie do zmniejsza-
nia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
efektywności gospodarowania zasobami. Bio-
gaz może z powodzeniem zostać wykorzystany 
w energetyce – zarówno lokalnie do wytwarza-
nia energii elektrycznej i ciepła lub w transpo-
rcie. Biogaz rolniczy może być wyko-
rzystany w przemyśle 
lub energetyce po 
wtłoczeniu go do 
sieci dystrybucji 
gazowej. Mini-
ster rolnictwa 
ma zatem rację 
kreśląc wizję 
wsi jako wiel-
kiej zielonej 
e l e k t r o w n i . 
Rzecz jednak 
w tym, że to za-
zwyczaj kończy 
się na pięknych sło-
wach i deklaracjach, 
a w rzeczywistości nie 
ma spójnych progra-
mów w tym za-
kresie.

WyWiad
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Zmiana paradygmatu w energetyce światowej oznacza 
stopniowe odejście od energetyki zcentralizowanej 
w stronę energetyki rozproszonej, wykorzystującej 

małe jednostki wytwórcze, będące często własnością spo-
łeczności lokalnych czy indywidualnych podmiotów oraz 
przez nie zarządzane. Na obecnym etapie transformacji 
energetycznej Polski i kierunkach związanych z tzw. Green 
Deal, istotnym staje się znalezienie rozwiązań organizacyj-
nych i prawnych, umożliwiających odejście od energetyki 
będącej domeną państwa i reprezentowanej przez koncerny 
czy grupy energetyczne, na rzecz rozwiązań lokalnych. Roz-
wiązania te muszą umożliwiać zarówno wykorzystanie lo-
kalnych zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych i za-
bezpieczanie potrzeby społeczności na które oddziaływają.

istotnym staje się także aktywne (właścicielskie) włącza-
nie w proces transformacji energetycznej zarówno miesz-
kańców wsi i małych miast. Obecnie, tradycyjną funkcją rol-
nictwa jest produkcja żywności oraz usługi powiązane z tym 
procesem. W aspekcie transformacji energetycznej należy 
jednak spojrzeć na rolnictwo także przez pryzmat wytwa-
rzania i konsumpcji energii (elektrycznej, cieplnej, chłodu 
czy paliw). Zauważyć należy, że rolnictwo w Polsce wytwa-
rza 3 proc. PKB, a zużywa około 6-7 proc. energii finalnej, 
podczas gdy na świecie oraz w Unii Europejskiej zużycie to 
wynosi około 3 proc. To niestety ponad dwukrotna różnica, 
dlatego należy podkreślać rolę energetyki, poprawy efek-
tywności oraz OZE na obszarach wiejskich. Również przed 
wieloma problemami strukturalnymi stają małe miasta, 
które stają przed wieloma barierami rozwojowymi, zwią-
zanymi ze zmianami gospodarczymi, demograficznymi czy 
społecznymi.

Od stopnia efektywności energetyki zależy stan rozwoju 
społeczno-gospodarczego każdego regionu. Energetyka jest 
dziedziną, która ma istotny wpływ na poziom życia na da-
nym obszarze i cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
ze strony podmiotów odpowiedzialnych za jej organizację, 
produkcję na jej rzecz czy wreszcie samych konsumentów 
energii. Staje się także obszarem, w którym powstają klu-
czowe innowacje. dynamiczny rozwój technologii, nowych 
form organizacji, finansowania czy wpływania na postawy 

społeczne przyczynia się do kreowania nowych idei i pro-
duktów, które wprowadzane są nie tylko w sektorze ener-
getycznym, ale także w produkcji i usługach około-energe-
tycznych.

Spółdzielnie energetyczne 
jako nowy podmiot na rynku energii
Pojęcie spółdzielni energetycznej zostało zdefiniowane 
w nowelizacji ustawy o OZE z dnia 19 lipca 2019 r., gdzie 
scharakteryzowano spółdzielnie energetyczną jako spół-
dzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o spółdzielniach rolników. 

Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych 
jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu, lub ciepła, 
w instalacjach odnawialnego źródła energii i zaspokajanie 
zapotrzebowania na energię elektryczną lub biogaz, lub cie-
pło, członków spółdzielni energetycznej przyłączonych do 
zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroener-
getycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub 
sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

Spółdzielnia energetyczna jest nową formą prawną 
umożliwiającą produkcję energii i dedykowana na dzień dzi-
siejszy jed dla osób zamieszkujących i podmiotów funkcjo-
nujących na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 
Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego spółdziel-
ni energetycznych jest odpowiedzią nowy paradygmat ener-
getyki, zgodnie z którym następuje zmiana modelu funkcjo-
nowania i jej organizacji, a generacja rozproszona odgrywa 
coraz większą rolę. 

W ustawie o OZE jednoznacznie zdefiniowano warunki 
niezbędne do założenia spółdzielni energetycznych:
•	 Po pierwsze, o czym już wspomniano, mogą powstawać 

na obszarach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w ro-
zumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na ob-
szarach nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio 
sąsiadujących ze sobą.

•	 Spółdzielnie energetyczne na dzień dzisiejszy muszą 
działać na terenie jednego operatora systemu dystrybu-
cyjnego elektroenergetycznego lub sieci dystrybucyjnej 

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE 
JAKO NOWy POdMiOT 

NA LOKALNyM RyNKU ENERGii
– SZANSA ROZWOJU DLA GMIN 

I ICH SPOŁECZNOŚCI

PRAWO 
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gazowej, lub ciepłowniczej, zaopatrujących w energię 
elektryczną, biogaz lub ciepło wytwórców i odbiorców 
będących członkami tej spółdzielni, których instalacje są 
przyłączone do sieci danego operatora lub do danej sieci 
ciepłowniczej. 

•	 Obszar działania spółdzielni energetycznej ustala się na 
podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców 
będących członkami tej spółdzielni do sieci dystrybucyj-
nej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej gazo-
wej, lub sieci ciepłowniczej.

Oprócz tego określono maksymalną liczbę członków spół-
dzielni energetycznych, która powinna być nie większa niż 
1000. W sytuacji gdy przedmiotem działalności spółdzielni 
energetycznych będzie wytwarzanie energii elektrycznej, 
łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji 
odnawialnego źródła energii winna umożliwiać pokrycie 
w ciągu roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych spół-
dzielni energetycznej i jej członków oraz nie przekraczać 10 
MW. Gdy przedmiotem działalności spółdzielni energetycz-
nych będzie ciepło, łączna moc osiągalna cieplna nie powin-
na przekraczać 30 MW, a gdy biogaz –  roczna wydajność 
wszystkich instalacji nie może przekraczać 40 mln m3.

Spółdzielnia energetyczna może rozpocząć swoją działal-
ność dopiero po zamieszczeniu jej danych w wykazie spół-
dzielni energetycznych. Za prowadzenie wspomnianego re-
jestru odpowiedzialny jest dyrektor Generalny Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). dokonanie wpisu do 
rejestru poprzedzone musi być złożeniem odpowiedniego 
wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem oraz statutem 
spółdzielni. Obowiązek rozliczenia spółdzielni energetycz-
nej przez sprzedawcę energii powstaje od dnia zamieszcze-
nia przez dyrektora Generalnego KOWR danych spółdzielni 
energetycznej w wykazie i trwa przez okres znajdowania się 
danych spółdzielni w tym wykazie.

Nowelizacja ustawy o OZE z lipca 2019 r. umożliwia roz-
liczenie spółdzielni energetycznych na zasadach zbliżonych 
do rozliczania prosumentów (system opustów). Energia wy-
tworzona i zużyta w ramach członków spółdzielni jest trak-
towana jako auto-konsumpcja, a jej nadwyżka rozliczana 
w stosunku 1 do 0,6. Spółdzielnia od strony „energetycznej” 
to dobór źródeł wytwórczych na bazie struktury zużycia.

Spółdzielnie energetyczne, będące jedną z form energe-
tyki obywatelskiej, są bardzo mocno rozpowszechnione 
w krajach Europy Zachodniej (głownie RFN, Austrii czy Bel-
gii). doświadczenia krajów zachodnich pokazują, że istnie-
je kilka kluczowych czynników, które muszą wystąpić, aby 
nastąpił dynamiczny rozwój spółdzielni energetycznych. 
Wśród kluczowych czynników sukcesu w tym zakresie wy-
mienia się:
•	 dobrowolne i otwarte członkostwo,
•	 zdolność społeczności lokalnych do podejmowania decy-

zji w sposób demokratyczny,
•	 aktywnie działających członków.

Kluczowy aspekt to także świadomość ekologiczna społe-
czeństwa, z którą związane jest oddolne działanie na rzecz 
środowiska naturalnego, jego ochrona i pielęgnacja bez żad-
nych prawnych wymuszeń.

Analizując problematykę funkcjonowania spół-
dzielni energetycznych należy pamiętać, że celem 
funkcjonowania spółdzielni energetycznych nie 
jest maksymalizacja zysków, ale przede wszyst-
kim zaspakajanie potrzeb energetycznych spół-
dzielców, a także zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz samowystarczalności ener-
getycznej członków.

Z punktu widzenia społeczności lokalnych, kluczowy sta-
je się aspekt uruchomienia lokalnego kapitału finansowego 
i ludzkiego oraz naturalnych zasobów, które w konsekwen-
cji pozwalają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost 
jakości życia oraz tworzenie nowych miejsc pracy. dodat-
kowo, należy mieć na uwadze, że świadomość ekologiczna 
rośnie wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, co jest 
konsekwencją m.in. poprawy jakości życia. Poprawa warun-
ków życiowych członków spółdzielni może zatem w istotny 
sposób przekładać się także na jakość i stan środowiska na-
turalnego w sferze oddziaływania spółdzielni. 

Jednostki samorządu terytorialnego poprzez odpowied-
nie podejście do sieciowych struktur proinnowacyjnych 
na poziomie lokalnym i regionalnym jakim są spółdzielnie 
energetyczne mają możliwość oddziaływania na rozwój 
społeczno-gospodarczy poszczególnych jednostek teryto-
rialnych. Podejście takie może być wdrażane w praktyce go-
spodarczej poprzez identyfikację i zlokalizowanie poszcze-
gólnych elementów sieci w obrębie oddziaływania danej 
jednostki, kreowanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami i podejmowanie wspólnych 
działań na rzecz dobra wspólnego. W przypadku spółdzielni 
energetycznych oznaczać może zatem to, że gminy:
•	 tworzą spółdzielnie energetyczne,
•	 podejmują działania inicjujące utworzenie spółdzielni 

energetycznych przez mieszkańców, rolników czy przed-
siębiorstwa.

 

Uprowszczony model funkcjonowania spółdzielni energetycznej 
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Zrzeszanie się różnych podmiotów i wspól-
ne działanie w ramach spółdzielni energetycz-
nych może przynieść szereg korzyści zarówno 
jej członkom, jak i społeczności lokalnej na ob-
szarze swego oddziaływania. Niepodważalną 
kwestią jest fakt, że w dzisiejszych warunkach, 
zarówno gospodarczych, przestrzennych, tech-
nicznych i prawnych, najlepszym obszarem do 
rozwoju spółdzielnie energetycznych są obsza-
ry wiejskie i gminy miejsko-wiejskie. 

Przesądza o tym, poza ograniczeniami usta-
wowymi fakt, że gminy wiejskie czy miejsko
-wiejskie dysponują najlepszymi warunkami 
przestrzennymi do realizacji efektywnych pod 

względem energetycznym, środowiskowym 
i finansowym inwestycji w energetyce odna-
wialnej, jak również posiadają rezerwy zaso-
bów ludzkich i naturalnych, które można wy-
korzystać na potrzeby energetyki odnawialnej. 
Spółdzielnie energetyczne, działające w inte-
resie członków spółdzielni, umożliwiają także 
włączenie wszystkich rodzajów podmiotów na 
danym terytorium, co przy uporządkowanej 
prawnej formie organizacyjnej oraz działaniu 
w oparciu o proste i demokratyczne zasady 
może uwalniać ogromny potencjał tkwiący 
w społecznościach mieszkających na danych 
obszarach wiejskich. Oznacza to zatem, że dla 
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wszystkich podmiotów funkcjonujących na ob-
szarach wiejskich pojawia się szansa na stwo-
rzenie własnych spółdzielni energetycznych, co 
w konsekwencji umożliwia im uniezależnienie 
energetyczne, a w konsekwencji doprowadzić 
może do autonomii energetycznej danych ob-
szarów. Poza wymiernymi korzyściami finan-
sowymi dla członków spółdzielni, pojawią się 
wiele innych szans dla obszarów wiejskich czy 
gmin miejsko-wiejskich, takich jak np.:
−	 dywersyfikacja dostępnych na obszarach 

wiejskich źródeł energii,
−	 budowanie wzajemnych sieci i powiązań 

biznesowych i społecznych, które mogą mieć 
odzwierciedlenie w innych formach działal-
ności gospodarczej i aktywnościach społecz-
nych,

−	 w sposób istotny ograniczyć negatywne od-
działywanie na środowisko poprzez reduk-
cje niskiej emisji powstającej w wyniku spa-
lania paliw kopalnych,

−	 stwarzać nowe miejsca pracy i kreować 
nowe usługi,

−	 umożliwiać zagospodarowanie nieużytków 
czy stwarzać nowe możliwości produkcyjne,

−	 w istotny sposób przyczyniać się do walki 
z ubóstwem energetycznym i wykluczeniem 
społecznym,

−	 edukować społeczeństwo w aspekcie zrów-
noważonego rozwoju i poszanowania dobra 
wspólnego.

Spółdzielnie energetyczne 
– partnerem w biznesie
Spółdzielnie energetyczne poprzez swoją 
działalność mają bardzo często szansę stać 
się partnerem w biznesie dla jednostek sa-
morządu lokalnego i działających na danym 
obszarze przedsiębiorstw.

Badając perspektywy rozwoju spółdzielni 
energetycznych w Polsce, należy mieć na uwa-
dze, że ich rozwój w ogromnym stopniu jest 
uzależniony od uwarunkowań prawnych i or-
ganizacyjnych. Pomimo często nieprzychylnych 
i kontrowersyjnych rozwiązań w zakresie prze-
pisów prawa w zakresie energetyki odnawial-
nej i udziału w nich prosumentów / spółdzielni 
energetycznych, przyjęte zobowiązania pu-
bliczne w zakresie odnawialnych źródeł ener-
gii i redukcji niskiej emisji, rozwój technologii, 
edukacja ekologiczna i wzrost świadomości 
ekologicznej społeczeństwa wymusza rozwój 
energetyki prosumenckiej – a co za tym idzie 
i spółdzielni energetycznych. Wdrażanie za-
sad innowacyjnej gospodarki i zrównoważonej 
energetyki w istotnym stopniu uzależnione jest 
od stopnia inwestycyjności gospodarki w inno-
wacyjne proekologiczne rozwiązania energe-
tyczne oraz zaangażowania w inwestycje po-
szczególnych mieszkańców. dlatego też kluczo-
wym elementem umożliwiającym dokonanie 
się transformacji w energetyce jest stwarzanie 
i wspieranie podmiotów tworzących innowacje 

SFERA ZAKRES

Społeczne

– Poziom cywilizacyjny i poziom wykształcenia – stale i konsekwentnie wzrasta wiedza 
na temat środowiska naturalnego.
– Zdrowy tryb życia – rośnie chęć do życia zgodnie z naturą.
– świadomość ekologiczna – rośnie wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw 
domowych.
– świadomość praw obywatelskich – stale wzrasta. 

Ekonomiczne

– Kursy walut i stopy procentowe – stopy procentowe stale maleją, a inflacja rośnie – nie 
opłaca się trzymać pieniędzy w banku na lokatach, tylko inwestować, również w OZE 
z relatywnie wysoką stopą zwrotu.
– dochody gospodarstw domowych – stały wzrost zamożności Polaków.
– Ceny paliw i energii – szybko zmieniające się ceny paliw, stale rosnące ceny energii, 
w której znaczny udział ma koszt węgla oraz stale rosnące ceny uprawnień do emisji CO2.

Polityczne
– Zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska naturalnego i redukcji 
szkodliwych emisji.
– Polityka energetyczna, środowiskowa i handlowa głównych partnerów gospodarczych.

Techniczne
– Poziom technologiczny – dynamiczny rozwój efektywnych i coraz tańszych, 
przyjaznych środowisku technologii OZE związanych z wytwarzaniem energii.
– innowacyjność i nowoczesność – jest ważnym elementem napędzającym gospodarkę, 
nakłady państwa na B+R wzrastają, wzrasta też transfer technologii.

Analiza PEST spółdzielni energetycznych
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Projekt „Spółdzielnie energetyczne – lokalny wy-
miar transformacji energetycznej i element budo-
wania społeczno-gospodarczej konkurencyjności 
rolnictwa i poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich”

„Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar trans-
formacji energetycznej i element budowania społecz-
no-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i popra-
wy jakości życia na obszarach wiejskich” to projekt 
objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest 
określenie społeczno-gospodarczych uwarunkowań 
tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce, oraz 
wskazanie, że poprzez spółdzielnie energetyczne (ob-
szary wiejskie i miejsko-wiejskie) można realizować 
inwestycje w energetykę rozproszoną, wzmacniając za-
równo lokalną infrastrukturę energetyczną wzmacnia-
ją korzyści społeczne (wzrost zamożności mieszkań-
ców). istotnym celem projektu jest także uwzględnie-
nie kierunków wskazanych przez lokalne samorządy 
(OZE, efektywność energetyczna, gospodarka wodna) 
jako pożądanych elementów przy planowanej nowej 
perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

Podmiotem realizującym badanie jest Stowarzysze-
nie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmi-
jewskiego, które jest aktywnym propagatorem realiza-
cji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii 
w strukturze „Spółdzielni energetycznej” i współdziała 
z samorządami, które świadome są nadchodzących wy-
zwań w kwestiach strategicznych.

Stowarzyszenie już z chwilą jego założenia w 2006 r. 
przez śp. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego – wybitnego 
eksperta w zakresie energetyki, koncertuje swoje dzia-
łania w zakresie zwiększenia efektywności i konkuren-
cyjności polskiej gospodarki, a w tym gospodarek lokal-
nych. dodatkowo stałe współdziałanie z administracją 
centralną umożliwia bieżące reagowanie na potrzeby 
wskazywane przez samorządy i ich lokalnych liderów.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI 
IM. PROF. KRZYSZTOFA ŻMIJEWSKIEGO

(zał. w 2006 r. przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego)
ul. Krucza 41/43 lok. 68, 00-525 Warszawa

www.stowarzyszenie-zmijewski.pl, 
www.spoldzielnia-energetyczna.pl

w początkowym okresie. Należy jednak pamiętać o tym, 
że wsparcie spółdzielni energetycznych na poziomie 
europejskim to tylko jeden ze składowych elementów, 
które decydują o upowszechnieniu się tego typu pod-
miotów na rynku. Bez konkretnego wsparcia i podejścia 
do nich decydentów na poziomie krajowym i lokalnym 
ich wdrażanie na szeroką skalę będzie znacznie utrud-
nione, by nie powiedzieć niemożliwe. Spółdzielnie 
energetyczne, podobnie jak cała energetyka prosu-
mencka wspierana jest i będzie także przez publiczne 
środki finansowe (w tym m.in. środki pomocowe UE czy 
NFOśiGW), które w istotny sposób mogą przyczynić się 
do rozwoju energetyki obywatelskiej.

Analizując wpływ spółdzielni energetycznych na 
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, należy mieć na 
uwadze, że obecnie dostępne technologie praktycznie 
umożliwiają ich rozwój na terenie całego kraju. Rodzaj 
wykorzystanej energii odnawialnej przez poszczegól-
ne spółdzielnie energetyczne musi być dostosowany 
zarówno do konkretnych uwarunkowań przestrzen-
nych, środowiskowych czy finansowych, jak również do 
potrzeb spółdzielców i ich zdolności organizacyjnych 
w zakresie zarządzania energią.

Pojawienie się w polskiej przestrzeni gospodarczej 
i prawnej nowego podmiotu jakim są spółdzielnie ener-
getyczne stwarza nowe szanse rozwojowe, zwłaszcza 
dla obszarów wiejskich, które w naturalny sposób są 
predysponowane do ich organizacji. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy PEST, która wy-
znacza obszary mające kluczowy wpływ na funkcjono-
wanie spółdzielnie energetycznych, istnieje wiele czyn-
ników dających gwarancje osiągnięcia sukcesu przez te 
nowe, innowacyjne podmioty lokalnego rynku energii.

Kluczowe w tym zakresie staje się wypracowanie od-
powiedniej struktury spółdzielni z uwzględnieniem lokal-
nych uwarunkowań, tak aby stworzyć wartość dodaną dla 
jej członków. Obecnie jesteśmy na etapie „zmiany men-
talnej”, tj. budowania dialogu społecznego i umiejętności 
współpracy w ramach tzw. energetyki obywatelskiej. To 
taka struktura może być szansą dla polskiej wsi. Już na 
poziomie Komisji Europejskiej wskazywano niejedno-
krotnie, że takie inicjatywy pomagają zwiększyć udział 
energii ze źródeł odnawialnych, a także wspierają lokalne 
gromadzenie kapitału. Energetyka na obszarach wiejskich 
może mieć niezwykle istotną rolę do odegrania w procesie 
transformacji – wzmocnienie infrastruktury szczególnie 
w tych obszarach, na których energetyka zawodowa nie 
jest w stanie (ograniczenia techniczne lub ekonomicz-
ne) zapewnić optymalnego komfortu energetycznego  
(np. zdekapitalizowana infrastruktura sieciowa). 

Opracowanie:

dr Grzegorz Maśloch 
– Katedra Ekonomiki 

i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH.

mgr Rafał Czaja 
– Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. 

prof. Krzysztofa Żmijewskiego.
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Jakie zmiany przewiduje projekt?
Konieczność przedłużenia obowiązujących programów 
pomocy publicznej

Zasadniczą przyczyną wprowadzenia kolejnej nowelizacji 
ustawy o OZE, jest konieczność przedłużenia obowiązują-
cych programów pomocy publicznej, w postaci aukcji OZE 
oraz systemów FiT/FiP, które kończą się 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z projektowaną zmianą maksymalny termin 
udzielenia pomocy publicznej w ramach tych systemów, 
zostanie wydłużony o 5 lat – do „30 czerwca 2026 r.”. Jest 
to jedna z najważniejszych zmian, które zostały określone 
w projekcie nowelizacji.

Warunkiem wprowadzenia tych zmian, jest uzyskanie po-
zytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy 
publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania, że zmia-
ny określone w przepisach nie stanowią nowej pomocy pu-
blicznej.

Inne ważne zmiany
W projekcie, znalazła się również propozycja potwierdzenia 
na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej 
sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycz-
nej instalacji OZE odnawialnego źródła energii. Aktualnie 
w zależności od Operatora, moc instalacji ustalana jest na 
podstawie mocy “po modułach” albo “po falowniku”.

Oprócz tego, w projekcie znajdują się również zmiany 
mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla 
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą 
w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub 
mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW; 
A także zmiany redakcyjne i porządkujące zmiany wprowa-
dzonych w poprzednich nowelizacjach.

Nowelizacja ustawy na III kwartał 2020 r.
Organem odpowiedzialnym za nowelizację ustawy o OZE, 
a precyzyjnie za „Projekt ustawy o zmianie ustawy o odna-

wialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” 
odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu, a osobą odpo-
wiedzialną – ireneusz Zyska sekretarz stanu, pełnomocnik 
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów plano-
wany jest na iii kwartał 2020 r.

Jakie zmiany w ostatniej 
nowelizacji ustawy o OZE
Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie pod ko-
niec sierpnia 2019 roku. 

Poszerzenie definicji „prosumenta”
Wśród najważniejszych zmian, które zostały wtedy wpro-
wadzone, było poszerzenie definicji Prosumenta. dzięki 
nowelizacji, prosumentami mogą być praktycznie wszystkie 
podmioty, które zainstalują instalację o mocy do 50 kW, o ile 
wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu 
ich przeważającej działalności gospodarczej.

Wydłużenie sesji w aukcjach energii
Kolejna istotna zmiana dotyczyła aukcji energii. Nowe roz-
wiązania dały więcej czasu na budowę zwycięskich projek-
tów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej ener-
gii. Czas wydłużono do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji 
aukcji dla fotowoltaiki i do 33 miesięcy w przypadku energii 
z wiatru na lądzie.

Modyfikacja tzw. ustawy odległościowej
Nowelizacja zmodyfikowała też tzw. ustawę odległo-
ściową, przez co pozwolenia na budowę nowych turbin 
wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie za-
chowują ważność do 16 lipca 2021 r. Nowy termin to  
5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa roku 
2024 r. Ustawa umożliwiła także tworzenie na obsza-
rach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni 
energetycznych.

Nowelizacja ustawy OZE w 2020 
Projekt nowelizacji ustawy o OZE został wpisany do wykazu prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów. Termin przyjęcia projektu planowany jest  
na III kwartał 2020 roku. 
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Jest pan przedsiębiorcą, który połączył w swojej dzia-
łalności troskę o środowisko z nowoczesnością. Czy to 
dlatego pański wybór padł na aktywność związaną z od-
nawialnymi źródłami energii?
– Tak, zdecydowanie przymiotnik nowoczesne i innowacyj-
ne, jak widać w szerokim spektrum rynku, jest w zasadzie 
kojarzone już tylko z ekologią, dbałością o środowisko na-
turalne. Od wielu lat nasz biznes wiąże się z dostarczaniem 
ekologicznych źródeł przede wszystkim ciepła, takich jak 
kolektory słoneczne, zasobniki solarne i cały osprzęt do 
nich, krok w kierunku fotowoltaiki był czymś zupełnie na-
turalnym.

Fotowoltaika jest wiodącą gałęzią OZE, choćby dlatego, 
że jak się szacuje koszty produkcji energii z OZE w jej 
przypadku w ciągu dekady spadły 10-krotnie. Czy Pola-
cy coraz bardziej się do niej przekonują i doceniają jej 
zalety?
– Jeszcze pięć lat temu systemy fotowoltaiczne, były instalo-
wane w zasadzie tylko w ramach dotacji z regionalnych pro-
gramów operacyjnych, bo ich koszt był w zasadzie dwukrot-
nie wyższy, a ceny energii elektrycznej stosunkowo niskie. 
W tej chwili okres zwrotu analogicznej instalacji dla domu 
to około 5 lat, do wykorzystania nasi klienci mają wciąż 
kwotę 5 tysięcy złotych w ramach programu „Mój Prąd”. 
Jeśli pyta pan, czy klienci są przekonani, to z całą odpowie-
dzialnością mogę powiedzieć, że ciężko obecnie znaleźć 
osoby, dla których instalacja fotowoltaiczna czy instalacja 
pompy ciepła nie jest naturalnym krokiem przy budowie 
domu czy modernizacji domowych instalacji. 

Co w praktyce dla pańskiej branży oznacza podpisanie 
w Ministerstwie Klimatu listu intencyjnego o ustano-
wieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu foto-
woltaicznego?
– Na pewno istotnym czynnikiem ryzyka w czasach epide-
mii jest transport międzynarodowy, pewny i niczym nieza-
chwiany łańcuch dostaw jest gwarantem dobrego wykona-
nia udzielonych kontraktów. Cieszę się, że powstaje taka 
inicjatywa, sami od kilku lat współpracujemy w ramach 
kontraktów z sygnatariuszami niniejszego porozumienia, 
produkt polski cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, 
gwarancja udzielana przez producenta w Polsce jest często 

Produkt polski cieszy się obecnie 
dużym zainteresowaniem
Rozmowa z Jarosławem SZOSTaKIEM, prezesem P.P.U.H. TERMSTaL
Rozmawiał: Jerzy Janczak

W OBECNyM SySTEMIE ROZLICZEń 
ENERGII ELEKTRyCZNEJ 
WyPRODUKOWANEJ 
Z MIKROINSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ, NAJLEPSZyM 
ROZWIąZANIEM JEST 
ZASTOSOWANIE DO OGRZEWANIA 
BUDyNKU MIESZKALNEGO 
WŁAŚNIE POMPy CIEPŁA, NASI 
KLIENCI DOSKONALE UMIEJą 
LICZyć I WIEDZą, żE POCZąTKOWy 
KOSZT, ZOSTANIE SZyBKO 
ZWRóCONy PRZEZ ODNAWIALNE 
źRóDŁO ENERGII

„
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czynnikiem decydującym w konfronta-
cji z innymi ofertami. Rozwój produkcji 
w Polsce, wpłynie tylko pozytywnie na 
rozwój rynku i podniesienie standar-
dów związanych z obsługą gwarancyjną 
– jestem o tym przekonany.

Coraz częściej do ogrzewania lub 
chłodzenia budynków wykorzysty-
wane są pompy ciepła. Kto w kraju 
i jakich powodów decyduje się naj-
częściej na ich montaż?
– W obecnym systemie rozliczeń energii 
elektrycznej wyprodukowanej z mikro-
instalacji fotowoltaicznej, najlepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie do 
ogrzewania budynku mieszkalnego wła-
śnie pompy ciepła, nasi klienci doskona-
le umieją liczyć i wiedzą, że początkowy 
koszt, zostanie szybko zwrócony przez 
odnawialne źródło energii. W nowych 
budynkach to obecnie standard, przy 
przemyślanej zmianie dystrybucji cie-
pła, taka instalacja jest w pełni funkcjo-
nalna również dla starszych budynków. 
Swoiste perpetuum mobile.

Czy polskie firmy związane z OZE 
mają szanse zdobywać inne rynki 
unijne i konkurować z zachodnimi 
jak równy z równym? Jak im w tym 
trzeba pomóc?
– Myślę, że dobra koniunktura oraz 
budowanie kapitału jakie ma miejsce 
teraz, sprawi że polscy przedsiębiorcy 
będą śmiało spoglądać w kierunku ryn-
ku europejskiego i międzynarodowego, 
a jak już wielokrotnie udowodniliśmy 
nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, 
najlepszą pomocą będzie po prostu 
brak przeszkód formalnych. Ja ze swo-
jej strony zapraszam wszystkich chęt-
nych do pracy w mojej firmie, znajdą 
się miejsca dla wszystkich chętnych na 
wszystkich szczeblach od zarządzanie 
po wykonawstwo. Poszukujemy ludzi 
dobrze przygotowanych, jak i tych któ-
rych nauczymy wszystkiego, szkoląc 
i na bieżąco uzupełniać wiedzę o nowe 
rozwiązania w dziedzinie Energii Od-
nawialnej. Tworzymy zespól ludzi dla 
których czyste powietrze, a w konse-
kwencji radość życia następnych poko-
leń jest dobrem najwyższym. Wiemy, że 
nasza firma i wielu podobnych znacząco 
wpływa na ograniczenia produkcji prą-
du przez elektrownie węglowe, co bez-
względnie przełoży się na ograniczenia 
zanieczyszczanie środowiska.

odnawialne źródła energii, samochody elektryczne czy odchodzenie od 
węgla to sprawy, które są znane Polakom. Tak wynika z raportu „Zie-
lony potencjał społeczny. Polska i Europa środkowo-Wschodnia”, przy-

gotowanego przez instytut Badań Rynkowych i Społecznych iBRiS (07. 2020), 
na który powołuje się „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z badaniami, jesteśmy większymi zwolennikami zielonej energii 
niż Niemcy czy Czesi. Z ankiety wynika, że 78 proc. Polaków jest przekona-
nych o pozytywnym wpływie odnawialnych źródeł energii na środowisko 
i klimat. To najwyższy odsetek ze wszystkich badanych przez iBRiS kra-
jów. Oprócz Polaków w badaniu wzięli udział także Niemcy, Czesi, Słowacy 
i mieszkańcy krajów bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii. Na drugim miejscu są 
Niemcy, którzy w 63 proc. podpisują się pod tym stwierdzeniem. Trochę go-
rzej jest w Czechach. Tam tylko 38 proc. mieszkańców wierzy w pozytywny 
wpływ OZE na klimat. 

Zarówno Polacy, jak i Litwini są skłonni zakupić w przyszłości samochód 
elektryczny. O tym, że są one lepsze dla środowiska niż samochody z silnikiem 
spalinowym przekonanych jest odpowiednio 65 i 66 procent respondentów. 
Te dwa narody mają także spójne stanowisko, jeśli chodzi o wpływ człowieka 
na klimat. dla 78 proc. Polaków i ponad 69 proc. Litwinów główną przyczyną 
zmian klimatu jest działalność człowieka. 

***

Dwie trzecie Polaków byłoby gotowych ponieść dodatkowe koszty, żeby 
zmniejszyć oddziaływanie na zmianę klimatu – wynika z sondażu IBRiS 
dla Onetu (10.2019).  

55,4 proc. badanych zgadza się z propozycją, by zakazywać starym samo-
chodom z silnikiem diesla wjazdu do polskich miast – wynika z sondażu iBRiS. 

Na pytanie o to, jaki typ energii należałoby rozwijać, najwięcej badanych 
wskazuje słoneczną i wiatrową. Najwięcej badanych wskazało energię sło-
neczną – 37 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się energia wia-
trowa, na którą postawiłoby 32 proc. badanych. Podium zamyka energia ato-
mowa – rozwijałoby ją 14,5 proc. pytanych. dalsze miejsca przypadły węglowi 
(4,4 proc.), energii gazowej (4,1 proc.) i wodnej (3,6 proc.). 4,3 proc. pytanych 
nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.

Polacy entuzjastami 
zielonej energii. 
OZE w sondażach
Polacy chcą zielonych inwestycji i  są przychylnie 
nastawieni do transformacji energetycznej. 
Zwolenników tzw. zielonej energii jest więcej niż 
w Niemczech czy w Czechach.
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W obradach Konwentu Marszałków udział wzięli 
przedstawiciele 16. regionów. Przedstawiciele 
regionów zgodzili się z propozycją marszałek 

Elżbiety Anny Polak, by powołać zespół do spraw zmiany 
klimatu i na poziomie samorządów w skali całego kraju wy-
pracowywać rozwiązania problemów.

Jednym z prelegentów był Michał Olszewski, redaktor 
naczelny Gazety Wyborczej – Kraków. dziennikarz ten od 
ponad 20 lat zajmuje się tematami ochrony klimatu i eko-
logii. Zwrócił uwagę, iż Polska bywa krajem epidemii eko-
logicznej. Są momenty, że w Szczawnicy czy Lądku Zdroju 
nadal nie da się oddychać, zwłaszcza w zimie. Zaczęliśmy 
śmiecić na potęgę. Jednocześnie ostatnie badanie GUSow-
skie wskazują, że wciąż pogarsza się jakość wody w rzekach 
i jeziorach. Z rur wydechowych nie leci ołów, ale rozwinęła 
się infrastruktura samochodowa – mamy głęboki kryzys ko-
munikacji publicznej.

Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska ocenił, że 
w problemach ekologicznych nie są ważne kwestie techno-
logiczne. Na początku muszą być ludzie i kwestie społeczne. 
– Jeśli od tego zaczynamy, to mamy szansę wygrać.  Edukacja 
łączy się z ekologią.

Zdaniem Janiny Orzełowskiej, członka zarządu woj. 
mazowieckiego samorządów nie trzeba przekonywać do 
zmian, że na Mazowszu widać, jak duży jest problem jeśli 
chodzi o powietrze i wodę. – Już w tamtym roku dofinanso-
waliśmy studnie głębinowe, bo brakowało wody dla zwierząt. 
Trochę jednak mamy związane ręce. Chętnie zajęlibyśmy się 
małą retencją, by można było zatrzymywać wodę, robić za-
suwy w rowach. Niestety często nie jesteśmy właścicielami 
gruntów. Będziemy szukać rozwiązań, będziemy rozmawiać 
z Wodami Polskim, bo to jest w naszym wspólnym interesie. 

To samo jeśli chodzi o sprawy zagospodarowania przestrzen-
nego – nie ma ciągów klimatycznych. Dzisiaj się o to nie dba. 
Pozwolenia są wydawane tak po prostu. Coś musimy zrobić  
– apelowała J. Orzełowska.

– Ludzie zaczęli zwracać uwagę na segregację odpadów, bo 
zaczęli płacić więcej za śmieci. Na terenie naszego wojewódz-
twa zainicjowaliśmy dopłaty do małej retencji. Będziemy to 
kontynuować w przyszłym. Fotowoltaika – duże zaintere-
sowanie w całej Polsce. To jest przełom – powiedział Piotr 
Pilch, wicemarszałek woj. podkarpackiego.

– Najważniejsze jest to, żebyśmy zaczęli wspólnie działać 
w przeświadczeniu, że zgadzamy się co do tej filozofii. Te-
raz jest szczególna szansa – nowa perspektywa daje nacisk 
na miękkie programy. Połączenie edukacji z ekologią będzie 
miało ogromne znaczenie – stwierdził członek zarządu woj. 
zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

(lubuskie.pl)

Konwent Marszałków: 
Trzeba ochronić klimat
Jak sprostać wyzwaniom klimatycznym skoro już jesteśmy w momencie 
katastrofy? Co powinny zrobić samorządy? O tym dyskutowali przedstawiciele 
regionów podczas obrad Konwentu Marszałków w Zielonej Górze.
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Jak zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka, jednym 
z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed 
polską gospodarką jest odpowiedzialna i zrównoważona 
transformacja sektora energetycznego.

– Jednym z głównych filarów procesu transformacji w na-
szym kraju będzie dalszy, zdynamizowany rozwój odnawial-
nych źródeł energii, który został wyraźnie zaakcentowany 
w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – powie-
dział.

Szef resortu klimatu zwrócił również uwagę, że najszyb-
szy przyrost mocy wytwórczych wśród wszystkich techno-
logii OZE w Polsce, obserwowany jest w energetyce słonecz-
nej.

– Na początku sierpnia 2020 r. łączna moc zainstalowana 
instalacji PV wyniosła blisko 2 650MW, co stanowi już oko-
ło 1/4 mocy zainstalowanej elektrycznej we wszystkich in-
stalacjach OZE. Tym samym, fotowoltaika jest już drugą po 
energetyce wiatrowej, największą technologią OZE w polskim 
systemie elektroenergetycznym – podkreślił.

Minister klimatu przypomniał również, że dedykowanym 
dla wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce mecha-
nizmem wsparcia jest system aukcyjny, na bazie którego 
w 2020 roku zakontraktowanych zostanie niemal 800 MW 
mocy zainstalowanej.

Zwrócił również uwagę, że w niezwykle szybkim tempie 
rozwija się segment mikroinstalacji. Wg stanu na koniec 
czerwca 2020 r. moc zainstalowana w mikroinstalacjach 
wyniosła 1 734,1 MW (263 343 instalacji). Oznacza to 
wzrost o niemal 530 MW tylko w ciągu ostatniego kwartału. 
Zdaniem ministra Kurtyki, tak dynamiczny rozwój energe-
tyki prosumenckiej w Polsce możliwy jest m.in. za sprawą 
systemu przewidzianego dla prosumentów, a także dedy-
kowanych programów wsparcia inwestycyjnego, takich jak 
„Mój Prąd”.

– Polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaicznej ofi-
cjalnie połączą dziś siły, czego wyrazem będzie podpisanie 
listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz roz-

woju branży PV i zawarcia porozumienia sektorowego. Bar-
dzo się cieszę, że inicjatywa Pana Ministra Kurtyki w tym ob-
szarze spotkała się z tak dużym zainteresowaniem branży PV 
– poinformował wiceminister klimatu, pełnomocnik Rządu 
ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ireneusz Zyska.

– Głównym celem naszej współpracy jest mobilizacja i kon-
solidacja krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki, a tak-
że wypracowanie strategii przemysłowej i propozycji wkładu 
polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład – dodał.

Zgodnie z zapisami Krajowego planu na rzecz energii i kli-
matu na lata 2021-2030 oraz projektu Polityki energetycz-
nej Polski do 2040 r., moc osiągalna w instalacjach fotowol-
taicznych będzie w dalszym ciągu sukcesywnie wzrastać, 
stając się największym źródłem, jeśli chodzi o moc zainsta-
lowaną w Polsce.

– Aby dynamiczny wzrost wykorzystania technologii PV zo-
stał zachowany potrzebna jest szeroko zakrojona współpraca 
rządu, administracji oraz przedstawicieli branży fotowolta-
icznej w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejsze wydarze-
nie do duży krok dla faktycznego partnerstwa przedstawicieli 
polskiego przemysłu PV, które umożliwi w Polsce rozwój tech-
nologii – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka.

Podpisano list intencyjny 
o ustanowieniu partnerstwa 
na rzecz rozwoju przemysłu 
fotowoltaicznego
Zapewnienie dynamicznego rozwoju sektora fotowoltaiki w  Polsce, a  w  szcze-
gólności wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, 
ekonomicznych i  społecznych, to główny cel podpisanego 11 września 2020 r. 
w Ministerstwie Klimatu Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz 
rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego.



We wstępie do raportu Krzysztof Pietraszkiewicz, 
prezes Związku Banków Polskich pisze m.in.: 
„By polska gospodarka mogła dalej się rozwijać, 

należy nieustannie poszukiwać nowych kierunków wzro-
stu, wzmacniać posiadany potencjał ekonomiczny oraz 
ograniczać obszary ryzyka, które mogą przyczynić się do 
powstania kryzysów. W tym kontekście warto więc zwró-
cić uwagę na nowe obszary, które w świecie po COVid-o-
wym mogą wpływać i warunkować szybszy wzrost polskiej 
gospodarki lub wprost przeciwnie – przyczynić się do jej 
stagnacji. W niniejszym raporcie, prócz prezentacji obra-
zu krajowej gospodarki i bankowości, staramy się wskazać 
przykładowe kierunki rozwojowe”. 

W raporcie, pod hasłem Nowa rewolucja energetyczna 
dowiadujemy się: W najbliższych kilku dekadach rozwój 
energetyki ma opierać się na modernizacji krajowej i eu-
ropejskiej gospodarki opartej o zasady porozumienia zwa-
nego Green deal. 

Porozumienie to zakłada osiągnięcie przez UE neutral-
ności klimatycznej do 2050 r., czyli zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych i doprowadzenie do sytuacji, w której 
emisje tych gazów (głównie CO2) są równoważone przez 
usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. Cele pośrednie 
wyznaczone są na 2030 r., a ich realizacja pozwoli na re-

dukcję emisji na poziome 50-55 proc. (względem poziomu 
z roku 1990 r.). Szansą dla takich gospodarek jak Polska 
są inwestycje w ekologiczne technologie i wspieranie po-
wstawania nowych firm oraz miejsc pracy w tym sektorze 
gospodarki. Ponadto kraje uzależnione od paliw kopalnych 
mają otrzymać fundusze na transformację energetyki. Ko-
misja Europejska planuje przeznaczenie na Europejski Zie-
lony Ład 100 mld euro (tzw. Fundusz Sprawiedliwej Trans-
formacji) w perspektywie lat 2021-2027. 

Zielony Ład obejmuje między innymi:
	nową strategię przemysłową,
	projekt pierwszego europejskiego prawa klimatycz-

nego,
	nową strategię bioróżnorodności i strategię dotyczącą 

zalesiania,
	strategię zielonego rolnictwa, która obejmie plany do-

tyczące ograniczenia pestycydów, nawozów i antybio-
tyków,

	plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamknię-
tym, w tym inicjatywę dot. zrównoważonych pro-
duktów, ze szczególnym naciskiem na sektory zaso-
bochłonne, takie jak przemysł odzieżowy, budownic-
two, elektronika i tworzywa sztuczne.

Rewolucja energetyczna i Zielony Ład 
w raporcie Związku Banków Polskich
Związek Banków Polskich opublikował solidny raport pt. „Polska i Europa. Nowe 
rozdanie gospodarcze”. autorzy opracowania zwrócili uwagę na dokonującą się 
nową rewolucję energetyczną.
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lubuskie to kraina, w której czas został zapisany za-
bytkami. ich rola jest niezwykle cenna w poznawa-
niu historii regionu i państwa polskiego od począt-

ków osadnictwa. Tym bardziej, że za sprawą wielkich wę-
drówek ludów mapy geograficzne, kulturowe i polityczne 
wielokrotnie przestawały być spójne i wyraziste narodo-
wo. Trzeba było czekać niemal do schyłku XX w., żeby po 
fali różnych często niezwykle burzliwych wydarzeń rozpo-
cząć dialog o obszarach dwu i wielokulturowych szczegól-
nie na pograniczu niemiecko-polskim. Polska po ostatniej 
wojnie utraciła swoje wschodnie tereny, ale z drugiej stro-
ny zyskała obszary na zachodzie kraju, w tym praktycznie 
całe obecne województwo lubuskie. Taka sytuacja wska-
zuje jednoznacznie na potrzebę szczególnej troski o dzie-

dzictwo to utracone na wschodzie, ale również zyskane 
na zachodzie. domaga się ono zachowania i utrwalenia, 
bo w nim tkwi źródło historyczne i artystyczne dla kul-
turowej ciągłości poszczególnych narodów i całej Europy. 
Lubuskie jest uczestnikiem tych przemian i jednocześnie 
spadkobiercą minionych pokoleń, czego mamy świado-
mość i z należytą starannością dbamy o dziedzictwo prze-
szłości. Wielokulturowość naszej Małej Ojczyzny niech 
będzie zachętą do podróży w czasie, w niezwykłych oko-
licznościach przyrody, architektury i tradycji. 

Zapraszamy serdecznie
ŁUKASZ PORyCKi

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

LUBUSKiE 
TO CZAS 
ZAByTKAMi 
ZAPiSANy

Pałac w Mierzęcinie
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Województwo lubuskie, od wieków miało charak-
ter wielokulturowy. Obejmowało ziemie Bran-
denburgii, Śląska, Łużyc i Wielkopolski. Specy-

ficzne było to sąsiedztwo. Dwa organizmy polityczne – pań-
stwa Habsburgów i Hohenzollernów i instytucje kościelne 
– diecezja wrocławska i lubuska. Te uwarunkowania de-
cydują o szczególnej dzisiaj atrakcyjności dziedzictwa 
kulturowego regionu.

     
ŚLADY DAWNYCH DZIEJÓW PAŃSTWA
Ziemie dawnych Lubuszan, to strategiczna brama do kró-
lestwa polskiego, szczególnie ważna dla najwybitniejszych 
władców z linii Piastów – Bolesława Chrobrego, Bolesława 
Krzywoustego i Władysława Łokietka.

  Ziemia Lubuska była widownią zmian politycznych i kon-
fliktów zbrojnych, które decydowały o kształcie budownic-
twa obronnego. W czasach Piastów powstały tutaj nieliczne, 
ale silne grody o znaczeniu strategicznym, które z czasem 
rozwinęły się w ważne ośrodki miejskie. Wśród nich wy-
mienić należy Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie, Santok 
i Międzyrzecz. Zapisały się one w dziejach Polski, stawiając 
czoło licznym najazdom.

Teren obecnego województwa niemal do połowy Xiii w. 
znajdował się prawie w całości pod panowaniem Piastów. 
W wieku XiV księstwa śląskie stały się zależne od królów 
czeskich z dynastii Luksemburgów. W wyniku ii rozbioru 
Polski część ziem w rejonie Wschowy, Babimostu, Między-
rzecza i Skwierzyny znalazła się w granicach Prus. Najwię-
cej pozostałości epoki średniowiecza zachowało się w po-
łudniowej części województwa, w postaci wież rycerskich, 
zamków i miast otoczonych murami obronnymi, np. Kożu-
chów, Międzyrzecz, Krosno Odrzańskie, Szprotawa, Łagów, 
Lubsko, świebodzin czy Otyń.

Wieże rycerskie pojawiły się na śląsku w latach 30.  
XiV wieku. Wśród lubuskich, wymienić należy te w Witko-
wie, dzietrzychowicach, Żarkach Wielkich, Tarnowie Jezier-
nym, Borowie Polskim i Lipnikach Łużyckich. Z niewielkiej 
liczby założeń obronnych przetrwała imponująca twierdza 
w Kostrzynie nad Odrą. Relikty obwarowań zachowały się 
w Krośnie Odrzańskim i drezdenku. Eksplozję form obronnych przyniosły lata 30. XX wieku za 

sprawą fortyfikowania wschodniej granicy iii Rzeszy. Poja-
wiły się wówczas schrony żelbetowe budowane w ramach 
linii obronnych: ponad 300 obiektów.

Santok, Gall Anonim w Kronice Polskiej gród nazwał 
„Regni custodiae et clais” – Strażnica i klucz króle-
stwa”. Badania dendrochronologiczne wskazują,  
że gród postał ok. 970 r. w czasach Mieszka I

Witków, Wieża Rycerska zbudowana ok. 1400 r. 
przez jednego z członków rodu von Wansdorf

Krosno Odrzańskie, Budynek Bramny przy Zamku Piastowskim, 
zbudowany w XIII w. w czasach księcia Henryka Brodateg

Kostrzyn nad Odrą, najstarsza w Polsce twierdza 
bastionowa, wzniesiona w 2 poł. XVI w.

Międzyrzecki Rejon Umocniony, zapora przeciwczołgowa 
Kamflagen-Hindenis, Zęby smoka, ok, 1933 r.
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PRAWO 

HISTORIA PIELGRZYMOWANIA 
– KAPLICA BOŻEGO GROBU W ŻAGANIU
Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu, to symbol średniowiecz-
nej pobożności, ale też pierwsza na śląsku replika Jerozo-
limskiej. Należy ona do grupy tego typu obiektów wznie-
sionych na terenie Niemiec i jest jednocześnie pierwszym 
na śląsku. Epizodycznie opisywana zarówno w literaturze 
niemieckiej, jak i polskiej, należy bezsprzecznie do najcie-
kawszych zabytków Żagania.

Podobnie jak jej pierwowzór w Görlitz, została wznie-
siona na rzucie kwadratu, z ciosów jasnożółtego piaskow-
ca. Składa się z dwóch pomieszczeń: przedsionka na pla-
nie kwadratu nakrytego sklepieniem krzyżowym w części 
wschodniej i komory grobowej w węższej, zamkniętej ab-
sydialnie części zachodniej. Na ścianach komory grobowej 
widoczne są relikty polichromii, naśladującej grotę skalną 
oraz napisy pątników, prawie w całości nieczytelne.

Żagańska kaplica Bożego Grobu już od momentu jej ukoń-
czenia, to znaczy od początku XVii w., stała się miejscem 
pielgrzymek. dowodzą tego napisy na ścianach kaplicy 
umieszczane przez pielgrzymów. Najstarszy z nich, z 1607 r. 
głosi: Hic fuit daniel Rudolpho(s) Griphishagensis Pomera-
nus Ao. MdCVii („Tu pokutował daniel Rudolfus z Gryfina 
na Pomorzu w roku 1607”). Także w okresie międzywojen-
nym Grób Chrystusa, szczególnie podczas Wielkiego Tygo-
dnia przyciągał wiernych. dzisiaj idea pielgrzymowania do 
Kaplicy Bożego Grobu zyskuje coraz większą liczbę zwolen-
ników.

          
SZLAK DREWNIANEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Kościoły drewniane w województwie lubuskim stanowią 
pokaźną i różnorodną grupę obiektów o wyjątkowych wa-
lorach historycznych, artystycznych i naukowych. To blisko 
osiemdziesiąt zabytkowych świątyń, wzniesionych w kon-
strukcji zrębowej, szkieletowej lub mieszanej. Zlokalizo-
wane są przede wszystkim w północnej i środkowej części 
województwa, a wspomniana na wstępie przynależność 
poszczególnych obszarów do różnych państwowości oraz 
przemiany religijne wywarły ogromny wpływ na kształt ar-
chitektury sakralnej dzisiejszego województwa lubuskiego. 

Trzeba zobaczyć świątynie w Bojadłach, Boryszynie, Chla-
stawie, Kosieczynie, Sękowicach, aby zrozumieć czasy refor-
macji w Polsce.

Szczególnie godny skupionej uwagi ze względu na niemal 
ekumeniczne współistnienie atrybutów katolicyzmu i lute-
ranizmu jest kościół filialny p.w. Nawiedzenia NMP w Klęp-

Międzyrzecki Rejon Umocniony, kopuły przeciwpancerne

Pniewy, Muzeum Fortyfikacji, rekonstrukcja wnętrz pancerwerku

Żagań, Kaplica Bożego Grobu, początek budowy 1598 r.

Żagań, napisy pielgrzymów na ścianie Kaplicy Bożego Grobu

Chlastawa, kościół pw. Narodzenia NMP



FiNANSE 

sku. To one obok niezwykłych walorów artystycznych za-
decydowały o tym, że został wpisany przez Prezydenta RP 
na listę Pomników Historii. Badania dendrochronologiczne 
zachodniej ściany nawy świątyni pozwoliły na jej datowanie 
między 1367-1377. 

Nowa religia wymusiła adaptację świątyni w Klępsku na 
potrzeby obrzędu luterańskiego. W wyniku przebudowy 
w latach 1586-1593 powstała niezwykle malownicza bryła 
obiektu. Wspomniana data zakończenia remontu widnieje 
odciśnięta w zaprawie tworzącej renesansowe ornamenty.

Wiek XVii zapisał się pracami malarskimi. dzięki fun-
dacjom Kalkreuthów i Unruhów wnętrze świątyni zyskało 
niezwykły, bogaty kostium, który zachował się w niezmie-
nionym kształcie do dzisiaj. 

W 1614 r. wnętrze świątyni zostało wzbogacone amboną 
ufundowaną przez Jana von Kalckreuht i jego żonę Jadwigę 
von Grünberg. Na węgarach ustawiono posągi Lutra i Melan-
chtona – autorów nauk zawartych w formule zgody. 

W tym na wskroś protestanckim wnętrzu zachwyca za-
chowany z dawnego wyposażenia gotyckiego, szafiasty 
ołtarz główny z dominującą figurą Matki Bożej z dzieciąt-
kiem koronowanej przez dwa anioły, w otoczeniu apostołów 
i świętych. Miejscowa legenda głosi, że podejmowane przez 
protestantów podczas remontu próby usunięcia ołtarza 
skończyły się niepowodzeniem, ponieważ trzymanego nad-
przyrodzoną siłą, nie można było ruszyć z miejsca…

LUBUSKIE DWORY I PAŁACE
dziedzictwo kulturowe naszego pogranicza, to także dwory 
i pałace. To godny najwyższej troski splendor przeszłości. 
Mimo różnych przeciwności zachowało się do dzisiaj ponad 
250 zabytków tej grupy, głównie w południowej części wo-
jewództwa. Reprezentują wielką różnorodność stylistyczną, 
od średniowiecza po neostyle XiX w. Niezależnie od stanu 
zachowania, uważnego obserwatora zachwycają ideą wi-
zji artystycznej, lokalizacją i historią miejsca i ludzi z nimi 
związanych. Wśród znamienitych rodów, prym wiedzie do-
rota Talleyrand de Perigord, księżna dino.

Urodziła się w podberlińskim Friedrichsfelde – inteli-
gentna, świetnie wykształcona i pełna uroku osobistego, 
była ozdobą berlińskich, paryskich i wiedeńskich salonów. 
Jej matką chrzestną była księżna Luiza Radziwiłł. To dzię-
ki niej już w latach dziecięcych dorota poznała pruskiego 
następcę tronu Fryderyka Wilhelma iV oraz jego brata, 
późniejszego cesarza Wilhelma i. dorota de Talleyrand-Pe-
rigord uczestniczyła w kongresie wiedeńskim, była prawą 
ręką ministra spraw zagranicznych Francji Maurycego Tal-
leyranda. 13 czerwca 1840 r. jako prawowita właścicielka 
po raz pierwszy zawitała do Zatonia, rozpoczynając tym sa-
mym najchlubniejszy okres w dziejach rezydencji. Sprawiła, 
że pałac stał się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i po-
litycznego w regionie. Już kilka lat później Zatonie bogatsze 

Klępsk, kościół pw. Nawiedzenia NMP

Klępsk, widok wnętrza świątyni

Księżna Dino w 1816 r.

Zatonie, pałac księżnej Dino w okresie swojej świetności
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było o remizę strażacką, gospodę oraz browar piwny Brüs-
sel. do czasu objęcia księstwa żagańskiego, właśnie Zatonie 
(obok Berlina) stanowiło główne miejsce pobytu księżnej.

W 1844 r. dorota przejęła od swojej starszej siostry 
Pauliny księstwo żagańskie. Z Żagania śledziła wszystkie 
nowości polityczne, literackie i muzyczne. Ufundowała 
w mieście szkołę, szpital, sierociniec, kościół i stypendium 
dla uzdolnionej młodzieży. Najwięcej serca włożyła jednak 
w rozbudowę rezydencji książęcej i parku. Korespondowa-
ła z osobistościami kultury i sztuki m.in. z Victorem Hugo, 
Stendhalem, Honore de Balzac. Była przyjaciółką Wielkiej 
Księżnej Bodeńskiej – Stefanii (1789-1860). Na zaprosze-
nie księżnej doroty do Żagania dwukrotnie – w 1851 i 1857 
roku – przyjeżdżał też węgierski kompozytor Ferenc Liszt. 
Księżna przyjaźniła się także z przyszłym prezydentem 
Francji Louis Thiers’em oraz papieżem Piusem iX. Jesienią 
1854 r. podróżowała po Europie i asystowała przy ogłosze-
niu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. dziś barokowa 
w formie, żagańska rezydencja otoczona pięknym parkiem 
krajobrazowym tętni życiem.

inny los spotkał klasycystyczny w ostatecznej formie pa-
łac w Zatoniu. W 1945 r. pałac wraz z oranżerią zostały spa-
lone przez wojska radzieckie. Od tego czasu obiekty pozo-
stawały w stanie ruiny aż do 2018 r., kiedy Stowarzyszenie 

Nasze Zatonie, przy aktywnym bardzo udziale władz miasta 
Zielona Góra zabezpieczyło trwałe ruiny pałacu i wyeks-
ponowało przez iluminację. Poddano rewitalizacji obszar 
parku. Obecnie trwają prace remontowo-konserwatorskie 
w oranżerii. Nie dziwi więc, że trwała ruina pałacu w Zie-
lonej Górze-Zatoniu zdobyła wyróżnienie w prestiżowym 
konkursie „Zabytek Zadbany”, organizowanym przez Mini-
sterstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego. Członkowie 
kapituły konkursu wielokrotnie podkreślali aspekt społecz-
ny przy realizacji zadania i współpracę lokalnej społeczno-
ści z władzami miasta.

PRAWIE LEŚNA GŁUSZA
Lubuskie, to najbardziej zalesione województwo w Polsce 
(blisko 50 proc. naszych terenów to lasy). Szczycimy się 
dwoma parkami narodowymi i ośmioma krajobrazowymi. 
dopełnienie stanowią 64 rezerwaty przyrody. Niezwykłą 
rzeźbę terenu region zawdzięcza ostatnim zlodowaceniom 
i licznym rzekom. O lubuskiem mówi się także, że jest kra-
iną pięciuset jezior rozrzuconych wśród meandrów licznych 
rzek. Może dlatego rzeki i jeziora województwa lubuskiego 
są prawdziwą ostoją ptactwa, wśród którego przewagę sta-
nowią gatunki wodne, w tym m.in. kormorany czarne, które 
podziwiać można nad Jeziorem Sławskim.

Najbogatszym i największym ptasim rezerwatem w Euro-
pie jest Park Narodowy „Ujście Warty”. Znany jako Rzeczpo-
spolita Ptasia za sprawą żyjących tu ponad 270 gatunków, 
także tych, zagrożonych wyginięciem: bączek, bąk, bielik, 
derkacz, czapla modronosa i nadobna, rybitwa czarna, 
szczudłak, warzęcha, wodniczka i żuraw. Chroni tętniące 
życiem łąki, pastwiska, tereny zalewowe i podmokłe, przez 
które przepływa Warta – trzecia co do wielkości rzeka w Pol-
sce. Zachwyca jego bioróżnorodność, tak ważna dla ptactwa, 
jak i ssaków. Wody obfitują w ryby, wśród których królują 
sandacz, sum i okoń. To wymarzone miejsce dla miłośników 
natury, zwolenników ciszy i bezkresnych przestrzeni.

Park Mużakowski, zlokalizowany w malowniczej dolinie 
Nysy Łużyckiej, imponuje wykorzystaniem naturalnych wa-
lorów terenu. To niezwykły obszar uznany za Pomnik Hi-
storii i wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Jego twórcą był książę Hermann von Pückler. Stanowi jeden 
z najbardziej rozległych historycznych układów parkowych 
w Europie. Został założony w stylu angielskim i należy do 
najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. 
Zajmuje obszar ponad 700 ha, podzielonych asymetrycznie 
rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau i polską Łęknicę.

Żagań, pałac księżnej Dino – Doroty Talleyrand de Perigord

Żagań, pałac, sala kryształowa

Zatonie, iluminacja pałacu, zabezpieczonej trwałej ruiny Park Narodowy, Ujście Warty
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Po ii wojnie światowej granica polsko-niemiecka podzie-
liła park na dwie części. Po niemieckiej stronie znajduje się 
centralna część założenia z pałacem, głównymi budynkami 
i ogrodami, po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park 
(ok. 500 ha). Obie części łączą dwa niezwykłej urody mo-
sty parkowe: Most Podwójny i Most Angielski. Od końca lat  
80. XX wieku park jest przedmiotem polsko-niemieckiego 
projektu rewaloryzacji.

     
LUBUSKI SZLAK WINA I MIODU
To prawda, najlepsze współczesne winnice na świecie znaj-
dują się w Europie. Z wielu przyczyn skupiają się głównie 
w krajach basenu Morza śródziemnego. Polski, dużo surow-
szy klimat, nie jest tak łaskawy dla winorośli, jednak pa-
miętajmy, że środkowe Nadodrze jest regionem, gdzie prze-
mysłowa uprawa winnego krzewu przetrwała najdłużej 
w północnej Europie i odcisnęła swoje piętno na duchowym 
i materialnym dziedzictwie tych ziem. Tutaj z inicjatywy 
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego odrodziło 
się winiarstwo i utworzono „Lubuski Szlak Wina i Miodu”, 
którego ideą przewodnią jest promocja regionu lubuskie-

go i jego tradycyjnych produktów, takich jak wino, miód 
pszczeli oraz miód pitny.      

Nie dziwi więc, że Lubuski Szlak Wina i Miodu rozrasta 
się. To nie tylko obiekty, ale i imprezy odbywające się przez 
cały rok kalendarzowy, charakterystyczne dla europejskich 
regionów winiarskich.

Są degustacje wina, otwarte latem winnice, uroczyste wi-
nobranie, konkursy win, a Zielonej Górze patronuje opiekun 
winiarzy św. Urban. Ponadto Weekendy Otwartych Winnic, 
w czasie których można zdobyć „Paszport Winiarskiego Od-
krywcy” i propozycja Polsko-Niemieckiego Centrum Promo-
cji i informacji Turystycznej nazwana „Zielona Góra Winem 
i Miodem Słynąca”. Zawiera ona program zwiedzenia miasta 
szlakiem miejsc związanych z winiarstwem, połączony z de-
gustacją lokalnych win i prelekcją w piwnicy znajdującej się  
w „Zaułku Artystów” przy ulicy Fabrycznej.

To zaledwie zwiastun bogactwa jakim jest dziedzic-
two regionu i zwiastun tajemnic do odkrycia których 
serdecznie zapraszamy.

Iwona Peryt-Gierasimczuk

Park Mużakowski z kamieniem Pücklera

Widok na pałac od strony parku

Łaz, Winnica Miłosz

Stara Wieś, Winnica Kinga

Spacer po zielonogórskich winiarskich piwnicach i degustacja lokalnego wina

Kożuchów, mury obronne
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