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WPROWADZENIE

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan REPowerEU – COM/2022/230, wersja ostateczna.

2 https://climact.com/en/opportunities-to-get-eu-industry-off-natural-gas-quickly/#:~:text=Natural%20gas%20
is%20mainly%20used,needs%20(petrochemicals%20and%20fertilizers). 

3 IEA szacuje, że węgiel musi zniknąć z europejskiego koszyka energetycznego do 2030 roku, aby do 2050 roku 
możliwe było osiągnięcie zerowej emisji netto. Zob. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050. 

Europa stoi w obliczu poważnego kryzysu energetycznego. Cel Komisji 
Europejskiej, jakim jest szybkie odejście od rosyjskich paliw kopalnych1, 
sprawia, że jeszcze pilniejsze stały się wysiłki na rzecz oszczędzania 
energii i korzystania z alternatywnych i bezpiecznych źródeł energii, 
które dają pełną niezależność. Walcząc z kryzysem klimatycznym 
i wpierając inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i 
magazynowania energii „zasilanie” UE powinno być realizowane przede 
wszystkim za pomocą energii odnawialnej pochodzącej głównie z 
wiatru i słońca. Szczególną uwagę należy zwrócić na sektor grzewczy, 
który odpowiada za około 35% zużycia gazu kopalnego w UE.2

Regiony górnicze są na pierwszej linii frontu transformacji energetycznej. Stoją w 
obliczu ogromnych zmian, ponieważ zgodnie z polityką gospodarczą i klimatyczną 
do 2030 roku Europa ma odejść od energii pozyskiwanej z węgla.3 Chociaż w wyniku 
obecnego kryzysu w niektórych regionach wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, 
ten trend musi mieć charakter krótkotrwały. Zwiększona emisja ze spalania węgla 
powoduje wzrost cen węgla w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (ETS) i ogranicza opłacalność węgla w porównaniu do znacznie tańszej 
energii odnawialnej. Dla regionów górniczych, które już teraz podejmą się przejścia na 
energię odnawialną, a ponadto inwestują w umiejętności i technologie oszczędzania 
i magazynowania energii, transformacja nie będzie dramatycznym kroczeniem nad 
przepaścią, a skoordynowanym, bezpieczniejszym i bardziej opłacalnym sposobem na 
rozwój. 

Sprawiedliwe transformacja z gospodarki opartej na węglu na gospodarkę opartą na 
energii odnawialnej wymaga dobrego zarządzenia. Odejście od węgla wymaga nie 
tylko przejścia z jednej technologii lub gałęzi przemysłu na inną, ale też zachowania 
społecznego i kulturowego serca społeczności, a czasem nawet – odnalezienia go 
na nowo. Chociaż w miejsce stanowisk, które znikają wraz z odchodzeniem od 
przemysłu generującego zanieczyszczenia, powstają nowe opcje zatrudnienia, nie 
rozwiązuje to wszystkich problemów. Nowo utworzone miejsca pracy muszą być 
liczne i zapewniać uczciwe warunki zatrudnienia. Ponadto znaczna ich część powinna 
być dostępna dla osób, które pracowały wcześniej na stanowiskach związanych z 
przemysłem paliw kopalnych lub opartą na nich produkcją. W niniejszym opracowaniu 
chcemy przedstawić burmistrzom i samorządom przydatne informacje o roli, jaką 
w sprawiedliwej transformacji europejskich regionów górniczych mogą odegrać 
samorządowe projekty w zakresie energii odnawialnej, w tym także społeczności 
energetyczne. 

Choć każdy projekt samorządowy dotyczący energii odnawialnej jest inny, artykuł 
zawiera wstępną analizę przykładów oraz możliwości i potencjalnych korzyści 
wynikających z realizacji przez samorządy takich przedsięwzięć, które mają ułatwić 
europejskim regionom górniczym sprawiedliwą transformację. Podkreślając 
potwierdzone ograniczenia, formułujemy również zalecenia dotyczące potencjału 
energii odnawialnej dla sprawiedliwej transformacji europejskich regionów górniczych. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1653033742483&uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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JAKIE SZCZEGÓLNE WYZWANIA STOJĄ PRZED 
REGIONAMI GÓRNICZYMI, KTÓRE CHCĄ ZAPEWNIĆ 
SOBIE SPRAWIEDLIWĄ TRANSFORMACJĘ?

5 Mapa pokazuje regiony zaproponowane przez Komisję Europejską jako kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w tym regiony górnicze UE. 
Oryginalna mapa znajduje się na stronie https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annex_d_crs_2020_en.pdf.

6 Raport 2020 nt. sprawiedliwego przejścia do neutralności klimatycznej: W dokumencie przestawiono studia przypadku dla czterech regionów dotyczące odejścia od węgla w 
Europie. Przeanalizowano w nim wybrane regiony i ich potrzeby, które muszą zostać spełnione, by umożliwić w nich sprawiedliwą transformację. W efekcie udało się ustalić, że 
choć każdy region jest inny, wyzwania, które stawia przed nimi sprawiedliwa transformacja i odejście od węgla, są uderzająco podobne. 

7 „EU Coal Regions: boosting employment, economy, environment through just transition”, WW, kwiecień 2021 r. Dokument dostępny na stronie: https://wwfeu.awsassets.panda.
org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environment_through__just_transition_.pdf.

Powody, dla których regiony górnicze (zob. mapa na następnej stronie5) mają problemy 
ze sprawiedliwą transformacją w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, są 
bardzo różnorodne, ale istnieje między nimi wiele podobieństw.6 Węgiel jest często 
podstawą lokalnej gospodarki, nawet jeśli względny udział przemysłu węglowego 
w krajowym PKB jest niewielki. Przemysł węglowy jest ważnym pracodawcą, który 
zapewnia zatrudnienie bezpośrednio i w powiązanych branżach – zgodnie z szacunkami 
w miejscowości Stara Zagora w Bułgarii ponad 36 000 miejsc pracy jest związanych z 
węglem, podczas gdy cały region zamieszkuje około 330 000 osób7.

Powtarzającym się ryzykiem jest też to, że zniknięcie węgla może doprowadzić 
do rozpadu całej tkanki społecznej regionu. Między miejscową ludnością a 
zakładami górniczymi i elektrowniami węglowymi istnieje nierzadko pewien pakt 
społeczny. To mieszkańcy ponoszą większość kosztów zdrowotnych związanych z 
wydobyciem i użytkowaniem węgla, ale przemysł wspiera często społeczność poprzez 
zapewnianie lokalnych usług i miejsc spotkań. Te korzyści znikną wraz z węglem, 
zwłaszcza jeśli samorządu nie stać na finansowanie tych usług bez przychodów z 
działalności opartej na jego wydobyciu.

W niektórych regionach górnicy 
otrzymywali ponadto deputaty węglowe. 
Dostępność taniego ogrzewania, a 
czasem także energii elektrycznej, może 
oznaczać, że po odejściu węgla wzrośnie 
ubóstwo energetyczne. To ryzyko jest 
tym większe, że w regionach górniczych 
budynki mieszkalne są słabo izolowane.

Jednocześnie wiele regionów boryka 
się ze znacznym zanieczyszczeniem 
gruntów i innymi skutkami działalności 
górniczej. Nie tylko uniemożliwia 
to powrót do poprzedniego sposobu 
użytkowania (np. rolnictwa), ale także 
zmniejsza atrakcyjność regionu w oczach 
inwestorów.

Oprócz wyzwań materialnych i 
społecznych są jeszcze przeszkody 
demograficzne, w tym występujący 
wśród siły roboczej deficyt 
umiejętności potrzebnych w nowych 
i powstających gałęziach przemysłu. 
Brak potencjalnych i rzeczywistych 
możliwości może dodatkowo przyczynić 
się do „drenażu mózgów”, w ramach 
którego młodzi ludzie wyjeżdżają, 
szukając lepszych perspektyw w bardziej 
dynamicznych regionach. Prowadzi to do 
starzenia się społeczeństwa i zwiększenia 
zapotrzebowania na usługi lokalne, a to 
napędza degradację regionu.

Nie można też zapominać, że 
społeczności górnicze są często dumne ze 
swojego wkładu w rozwój regionu i kraju. 
Celebrują tradycje górnicze i szczycą się 
swoim dziedzictwem zakorzenionym 
w energetyce. Upadek górnictwa może 
wywołać głębokie poczucie straty 
kulturowej. Jednocześnie wcześniejsze 
doświadczenia transformacyjne lub 
przekonania o ich niesprawiedliwości 
mogą wzmacniać opór miejscowej 
ludności wobec przemian.

DROGA DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ JEST 
KORZYSTNA DLA SPOŁECZEŃSTWA

4 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) szacuje, że „zielona” transformacja wygeneruje w Europie dwa miliony nowych miejsc pracy netto, zaś Komisja Europejska uznaje, że 
taka przemiana pozytywnie wpłynie na europejską i światową gospodarkę. Zobacz też wykres powyżej. 

Odejście od paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa 
i gaz, zgodnie z celem ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do 1,5 ℃, przyniesie wiele korzyści całemu 
społeczeństwu. Ta zmiana nie tylko poprawi jakość powietrza, 
tym samym zapobiegając problemom zdrowotnym i tysiącom 
przedwczesnych zgonów rocznie, ale pozwoli też uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu, które najmocniej dotykają 
osoby w szczególnie trudnej sytuacji. Jej efektem będzie też 
powstanie nowych miejsc pracy, a większość szacunków 
wskazuje, że w zrównoważonej, neutralnej klimatycznie 
gospodarce popyt na pracowników jest większy.4

Nie wszystkie grupy i regiony będą jednak automatycznie 
czerpać pełne korzyści z tej zmiany. Regiony górnicze i ich 
społeczności stoją przed wyraźnymi i złożonymi przeszkodami 
na drodze do pozytywnej transformacji, ponieważ ich 
gospodarka i dobrobyt są często ściśle powiązane z wydobyciem 
węgla lub przemysłem opartym na węglu. W związku z tym 
władze lokalne i krajowe starają się aktywnie zarządzać 
transformacją, aby te regiony i ich mieszkańcy nie zostali „w 
tyle”. Na tym właśnie polega sprawiedliwa transformacja.

Wzrost i spadek zatrudnienia w poszczególnych sektorach

Do 2030 roku

Energetyka
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Przemysł

Budownictwo

Rolnictwo

Zmiana netto

+2.4 +0.8 +1.6

-0.6 -0.1 -0.5

-1.1 -0.4 -0.7

+1.3 +0.5 +0.8

+0.1 +0.1 +0.0 0.1

-0.3

-0.6

Bezpośredni Pośredni i indukowany Spadek 
zatrudnienia

Wzrost 
zatrudnienia

1.3

2.7

-1.1

McKinsey, 2020: Dzięki dążeniu do zerowej emisji netto w UE może powstać do 2030 roku 2,2 miliona miejsc pracy netto

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annex_d_crs_2020_en.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environment_through__just_transition_.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environment_through__just_transition_.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-the-european-union-could-achieve-net-zero-emissions-at-net-zero-cost
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SZANSE NA SPRAWIEDLIWĄ TRANSFORMACJĘ 
W REGIONACH GÓRNICZYCH

• Samorządowe projekty w zakresie energii odnawialnej mogą korzystać ze specjalnego wsparcia UE, a w niektórych 
przypadkach także ze wsparcia krajowego, przeznaczonego na „sprawiedliwą transformację”.

• Potencjał wykorzystania energii odnawialnej w regionach górniczych jest często wysoki.
• Energia odnawialna może przyczynić się do utworzenia wielu miejsc pracy i stanowić punkt zaczepienia dla nowych 

ekosystemów gospodarczych.
• Do inwestycji w energię odnawialną można wykorzystać tereny zanieczyszczone. 
• Energia odnawialna może być odpowiedzią na problem ubóstwa energetycznego, także na poziomie lokalnym.

• Nawet tam, gdzie potencjał energii odnawialnej jest niższy, przemiany energetyczne realizowane przez samorządy, które 
stawiają potrzeby mieszkańców na pierwszym miejscu, mogą zapewnić korzyści wynikające ze sprawiedliwej transformacji, 
takie jak:
• zmniejszanie lokalnego ubóstwa energetycznego,
• obudzenie poczucia odpowiedzialności za przemiany i wzmocnienie tkanki społecznej.

8 Zasada partnerstwa i europejski kodeks postępowania w sprawie partnerstwa (rozporządzenie delegowane Komisji nr 240/2014).

Chcąc odpowiedzieć na te szczególne 
wyzwania – a zwłaszcza potrzebę 
pokonania barier inwestycyjnych – rządy 
krajowe i UE opracowały specjalne 
mechanizmy wsparcia. W tym celu 
Unia Europejska utworzyła Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji (FST) 
o wartości 17,5 miliarda euro, który 
zapewnia ukierunkowane wsparcie na 
rzecz przeciwdziałania negatywnym 
skutkom społecznym odchodzenia od 
węgla i innych paliw kopalnych. Fundusz, 
podobnie jak jego siostrzane programy 
w ramach mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji, w połączeniu z 
odpowiednimi funduszami krajowymi 
i prywatnymi, stanowi ogromną szansę 
na przejście na odporną, neutralną 
klimatycznie gospodarkę. 

Fundusze i inwestycje muszą być 
jednak ukierunkowane na właściwe 
cele. By je określić i zapewnić 
sprawiedliwą transformację, potrzebne 
jest zaangażowanie społeczności 
lokalnych. Chociaż FST zezwala na 
udział interesariuszy zgodnie z zasadą 
partnerstwa,8 wielu zainteresowanym 
stronom, w tym obywatelom, brakuje 
czasu lub wiedzy, aby robić to skutecznie. 

Badania wskazują, że energia odnawialna ma ogromny potencjał 
w wielu regionach górniczych. W sprawozdaniu Wspólnego 
Centrum Badawczego (JRC) z 2020 roku stwierdzono, że w 
ponad połowie z 42 regionów górniczych UE inwestycje w czystą 
energię mogą stworzyć więcej miejsc pracy, niż istnieje obecnie 
w sektorze węglowym – łącznie do 460 000 miejsc pracy do 
2050 roku.9 W raporcie tym stwierdzono, że regiony górnicze 
mają potencjał do wytwarzania 821 GW energii wiatrowej, 
a w kolejnych raportach potwierdzono znaczny potencjał 
wytwarzania energii słonecznej.10 

Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i słońce, 
mogą zapewniać szczególne korzyści, ponieważ grunty 
zanieczyszczone (np. przez górnictwo odkrywkowe), które 
nie nadają się już do wykorzystania w rolnictwie lub do 
zamieszkania, mogą być dobrym miejscem na inwestycje oparte 
na tych zasobach. Tam, gdzie możliwe jest wykorzystanie terenu 
do innych celów, instalacje wykorzystujące energię odnawialną 
mogą zostać włączone do planów zagospodarowania terenu. 
Elektrownie wiatrowe można stawiać na terenach rolniczych, 
pozostawiając wiele miejsca do użytku rolniczego, a na 
sztucznych zbiornikach można umieszczać pływające moduły 
fotowoltaiczne.

Jednocześnie inwestycje w energię odnawialną tworzą miejsca 
pracy, pozwalają zachować dziedzictwo energetyczne regionu 
i mogą wykorzystywać istniejącą infrastrukturę sieciową. 
Podobnie jak w przeszłości, dostępność niedrogiej energii jest 
kluczowa dla inwestorów przemysłowych, a ze względu na 
drastyczną redukcję kosztów (zob. wykres po lewej), dostępność 
energii wiatrowej i słonecznej stanowi wyraźną zaletę przy 
poszukiwaniu lokalizacji. Jak dowodzi kilka ostatnich decyzji 

9 Technologie czystej energii w regionach górniczych Raport JRC 2020 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117938. 

10 JRC, „Solar Photovoltaic Electricity Generation: A Lifeline for European Coal Regions in Transition”, 2019. 

11 https://www.cleanenergywire.org/factsheets/teslas-berlin-gigafactory-will-accelerate-shift-electric-cars 

12 https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html 

inwestycyjnych, takich jak powstanie „gigfabryki” Tesli w 
Brandenburgii w Niemczech11 i produkcja mikroprocesorów, 
a także nowe obiekty badawcze firmy Intel w kilku krajach 
członkowskich UE12, możliwość produkcji energii wiatrowej 
i słonecznej wpłynęła na wybory inwestycyjne o wartości 
miliardów euro. Takie elektrownie mogą się przy tym stać 
zalążkiem całych nowych ekosystemów gospodarczych.

Dostępność lokalnie generowanej energii odnawialnej może być 
dobrodziejstwem dla gospodarstw domowych i firm, którym 
w przeciwnym razie groziłoby ubóstwo energetyczne.

Niemniej jednak nie we wszystkich regionach da się 
realizować takie inwestycje na skalę użytkową. W raporcie 
JRC stwierdzono, że niektóre z analizowanych regionów mają 
jedynie „ograniczony potencjał dekarbonizacji zatrudnienia”. 
Oznacza to, że ich dywersyfikacja gospodarcza będzie musiała 
koncentrować się na innych gałęziach przemysłu, takich 
jak zrównoważone rolnictwo, turystyka lub IT, a nie na 
powstających sektorach „czystej energii”. Nie należy jednak 
zakładać, że inwestycje w energię odnawialną nie przyniosą tym 
regionom żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie, transformacja 
energetyczna może być dla nich szczególnie korzystna, o 
ile będzie zarządzał nią samorząd, który będzie stawiał na 
pierwszym miejscu potrzeby lokalnych mieszkańców.

Korzyści z samorządowych projektów w zakresie energii 
odnawialnej, nawet tych realizowanych na małą skalę, mogą 
obejmować między innymi rozwiązanie problemu ubóstwa 
energetycznego, budowanie umiejętności i wzmacnianie tkanki 
społecznej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć 
w części poniżej.

Cena energii elektrycznej z nowych elektrowni
Ceny energii wyrażono w „uśrednionych kosztach energii elektrycznej” (LCOE). LCOE uwzględnia 
koszt zbudowania samej elektrowni, a także bieżące koszty związane z paliwem oraz działaniem 
elektrowni w okresie jej eksploatacji.

2009 2019
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W ciągu tych 10 lat cena lądowej 
energii wiatrowej spadła o 70%.

W ciągu tych 10 lat cena energii 
fotowoltaicznej spadła o 89%.
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JAKIE KORZYŚCI NA SZCZEBLU LOKALNYM MOŻE 
PRZYNIEŚĆ ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ 
PRZEZ SAMORZĄD

• Dochody z energii odnawialnej generowanej przez instalacje należące do gminy mogą wspierać realizację usług publicznych 
lub służyć walce z lokalnym ubóstwem energetycznym.

• Rządy krajowe powinny być zachęcane do włączania kryteriów pozacenowych, takich jak udział społeczności i władz 
lokalnych, do systemów dotacji/wsparcia dla energii odnawialnej.

• Prowadzone przez gminy przedsięwzięcia i działania planistyczne w zakresie energii odnawialnej mogą zatem uwolnić pełen 
potencjał korzyści, jakie przynosi społeczności lokalnej odejście od węgla. Dochodzi to tego na przykład poprzez:
• podkreślenie konieczności zapewnienia korzyści lokalnych, takich jak jakość powietrza,
• zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne, stworzenie poczucia odpowiedzialności za przemiany i wzmocnienie 

tkanki społecznej.

• Natomiast gminy nie powinny inwestować w nowe elektrownie wodne, by uniknąć niezamierzonych szkód ekologicznych. 
Ponadto powinny zachować szczególną ostrożność względem projektów związanych z biomasą, ponieważ mogą generować 
większe emisje w porównaniu z paliwami kopalnymi i poważnie wpływać na jakość powietrza. 

13 Zob. część dotyczącą form prawnych na stronie X. Pojęcie społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 16 i art. 22 
dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED II), ale za transpozycję tych definicji do prawa krajowego odpowiedzialne są państwa członkowskie, które mogą je dostosować 
zgodnie z warunkami krajowymi. W przypadku projektów w zakresie energii odnawialnej prowadzonych przez gminę oraz społeczności energetycznych należy zadbać o to, 
by każdy zainteresowany, niezależnie od możliwości sfinansowania początkowych kosztów inwestycji lub posiadania tytułu własności do gruntu, rzeczywiście mógł w nich 
uczestniczyć i czerpać z nich korzyści.

14 Podczas spalania drewna emitowane są cząstki stałe (w tym PM 2,5), dwutlenek węgla, tlenek węgla i inne zanieczyszczenia powiązane z chorobami układu oddechowego i 
przedwczesnymi zgonami. Zob. np. „The health perspective of wood burning in the Western Balkans region”, HEAL, styczeń 2022 r. Artykuł dostępny na stronie: https://www.
env-health.org/wp-content/uploads/2022/01/Biomass_brief_EN.pdf.

15 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719 

16 Możliwe jest zastosowanie innych zrównoważonych rozwiązań, takich jak projekty oparte na energii słonecznej.

Dotychczas niewiele uwagi poświęcano temu, jak energia 
odnawialna zarządzana przez gminę może wspierać 
sprawiedliwą transformację. Ta kwestia jest często pomijana, 
ponieważ uwaga koncentruje się na najczęściej na potrzebie 
natychmiastowego utworzenia nowych miejsc pracy za te, 
które zniknęły wraz z odejściem od węgla. Równie ważne jest 
jednak spojrzenie na sprawę w szerszym ujęciu. Tylko wtedy 
sprawiedliwa transformacja będzie kompleksowa, a rozwój 
zrównoważonej i zróżnicowanej gospodarki – długotrwały. 
Oddając wybory dotyczące przyszłości energii w ręce 
gmin, lokalne inicjatywy energetyczne, w tym społeczności 
energetyczne13, mogą zagwarantować, że transformacja będzie 
prowadzić do korzyści na szczeblu lokalnym, czego przykłady 
opisano poniżej.

Jakość powietrza poprawia się dzięki stopniowemu 
odchodzeniu od spalania węgla, dlatego by zapobiegać zmianie 
paliwa spalanego w elektrowniach lub systemach grzewczych, 
która mogłaby zniweczyć te korzyści, gminy mogą tworzyć 
odpowiednie plany w ramach zarządzania energią odnawialną. 
W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na skutki 
uboczne spalania drewna lub innej biomasy stałej, które mają 
poważny wpływ na zdrowie ze względu na cząsteczki uwalniane 
do atmosfery14. Takie spalanie może zwiększać emisję gazów 
cieplarnianych przez dziesięciolecia lub nawet stulecia w 
porównaniu z paliwami kopalnymi15. Dlatego też nie należy 
wspierać projektów mających na celu konwersję elektrowni 
węglowych lub elektrociepłowni w zakłady spalające drewno. 
Znacznie lepszym rozwiązaniem są inwestycje w energię 
wiatrową i słoneczną, a w przypadku ogrzewania w pompy 
ciepła na skalę lokalną, bądź energię geotermalną16 w połączeniu 
z istniejącymi lub nowymi sieciami grzewczymi i systemem 

magazynowania. Dzięki podejmowaniu odpowiedzialności 
za tego rodzaju decyzje oraz nadaniu priorytetu 
lokalnym oddziaływaniom zamiast czystemu rachunkowi 
ekonomicznemu, gminy mogą zapewnić, że obywatele faktycznie 
będą odnosić korzyści z transformacji energetycznej, takie jak 
czystsze powietrze. Rządy krajowe mogą wspierać te wysiłki 
poprzez włączenie kryteriów pozacenowych do systemów 
dotacji/wsparcia dla energii odnawialnej, które będą premiować 
zaangażowanie gminy, a nie same tylko korzyści ekonomiczne.

W odniesieniu do aspektów dystrybucyjnych, zarządzanie 
przez gminę energią odnawialną może zapewnić, że przychody 
generowane przez nowe rozwiązania wytwarzające energię 
elektryczną lub ciepło pozostaną w regionie, co pozwoli na 
ich sprawiedliwą dystrybucję wśród obywateli. Przykładowo, 
obywatele mogą być współwłaścicielami instalacji energii 
odnawialnej, np. dzięki wykorzystaniu dostępnych funduszy 
strukturalnych do wyrównania wstępnych kosztów inwestycji 
za mieszkańców, którzy nie są w stanie zapłacić ich sami. Część 
dochodów z zarządzanej przez gminę energii odnawialnej może 
również pozostać w budżecie gminy i zostać przeznaczona na 
poprawę usług publicznych, takich jak opieka nad dziećmi i 
zajęcia rekreacyjne, co zwiększy atrakcyjność regionu i wzmocni 
spójność społeczną. Co ważne, obywatele powinni uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu pieniędzy, aby 
rzeczywiste i postrzegalne korzyści były maksymalnie wysokie.

Ponadto projekty energetyczne realizowane przez gminy mogą 
przyczynić się do rozwoju nowych umiejętności w regionie. 
Nawet działania na niewielką skalę mogą pomóc w promocji 
rozwiązań opartych na energii odnawialnej i dostarczyć 
inspiracji dla nowych działań w regionie.

RODZAJE GMINNYCH PROJEKTÓW Z ZAKRESU 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

17 Umowy o zakup energii (PPA) są długoterminowymi umowami zakupu pomiędzy operatorem instalacji energii odnawialnej, takiej jak turbiny wiatrowe lub panele 
fotowoltaiczne, a użytkownikiem energii elektrycznej, takim jak fabryka. Zwykle w takich dokumentach określa się cenę detaliczną na dłuższy okres (np. kilka lat), co daje obu 
stronom bezpieczeństwo w zakresie ceny energii elektrycznej. 

KOLEKTORY SŁONECZNE NA DACHACH
Na budynkach publicznych

Gminy mogą montować kolektory słoneczne na dachach 
budynków publicznych, aby korzystać w ten sposób z 
potencjału energii odnawialnej. W rzeczywistości to właśnie 
ta forma energii odnawialnej spotyka się z największym 
zainteresowaniem, gdy mowa o projektach zarządzanych 
przez gminy. Tam, gdzie gmina jest już właścicielem biur lub 
powierzchni dachowych, może być to najprostsze rozwiązanie.

Propozycje Komisji Europejskiej w ramach planu „REPowerEU” 
obejmują obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznych lub 
słonecznych systemów grzewczych na wszystkich odpowiednich 
do tego budynkach publicznych i komercyjnych do 2028 roku 
(do 2027 roku w wypadku nowych budynków). Z reguły można 
to sfinansować za pomocą kredytów, ponieważ potencjał 
wytwórczy takich instalacji jest dobrze znany, a zyski bazują 
często na gwarantowanej cenie stałej. W razie braku programu 
wsparcia z ustalonymi cenami stałymi umowy o zakup energii 
(PPA)17 mogą zapewnić stałe strumienie dochodów, a w 
konsekwencji także poprawę warunków finansowania.

Lokalne przedsiębiorstwa i budynki mieszkalne

Stopień, w jakim do montażu dachowych systemu 
fotowoltaicznego można wykorzystać budynki niepubliczne, 
zależy od obowiązujących w danym kraju lub regionie definicji 
społeczności energetycznej działającej w zakresie energii 
odnawialnej. W razie barier prawnych, które mogą występować 
na przykład w wypadku budynków wielorodzinnych, w których 
instalacja nie może być własnością jednego administratora, 

gminy mogą skupiać się na wspieraniu rozwoju energetyki 
obywatelskiej opartej na źródłach odnawialnych, nawet jeśli 
same nie uczestniczą w tym procesie, by działać na rzecz 
ograniczenia ubóstwa energetycznego. Powierzchnia dachowa 
lub teren budynków mieszkalnych lub komercyjnych może być 
też oddawany gminie w użytkowanie lub dzierżawiony przez 
nią za symboliczną opłatą w celu realizacji samorządowych 
projektów fotowoltaicznych, które będą przynosiły korzyści 
lokalnym mieszkańcom lub przedsiębiorstwom.

Podobnie jak w przypadku instalacji fotowoltaicznych na 
dachach budynków publicznych lokalne przedsiębiorstwa 
mogą być chętne do wykorzystania całego swojego potencjału 
solarnego na długo przed wprowadzeniem obowiązku 
montowania dachowych instalacji fotowoltaicznych na 
wszystkich odpowiednich budynkach komercyjnych. Do 
promowania takich inwestycji władze mogą wykorzystywać 
istniejące związki i stowarzyszenia przedsiębiorców, na przykład 
poprzez koordynowanie strategii montażowych i zachęcania do 
kreowania wartości dodanej dla regionu. Jednym ze sposobów, 
by to osiągnąć, jest przyznawanie zamówień na instalację 
lokalnym przedsiębiorstwom budowlanym (patrz wyżej). 

Oprócz tego współpracę z indywidualnymi właścicielami 
domów i wykorzystywanie powierzchni dachowej ich 
nieruchomości może ułatwić nawiązanie relacji z lokalnymi 
grupami i organizacjami, takimi jak inicjatywy sąsiedzkie, 
spółdzielnie socjalne lub zaufane autorytety. Rozwój i ułatwianie 
funkcjonowania społeczności energetycznych działających w 
zakresie energii odnawialnej, zdefiniowanych w art. 2 pkt 16 
i art. 22 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, 
może przyczynić się do zmniejszenia indywidualnych kosztów 
początkowych inwestycji (np. poprzez ich rozłożenie na 
wszystkich zainteresowanych obywateli).
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https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2022/01/Biomass_brief_EN.pdf
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2022/01/Biomass_brief_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719
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ENERGIA WIATROWA I INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE MONTOWANE POZA 
POWIERZCHNIĄ DACHOWĄ
Strategią rozwoju energetyki wiatrowej w gminach mogłoby być 
zachęcanie do łączenia gruntów nadających się do wykorzystania 
jako miejsca budowy nowych elektrowni wiatrowych. Dochód 
z dzierżawy będzie wówczas dzielony sprawiedliwie między 
obywateli, aby uniknąć sytuacji, w której właściciele gruntów 
będą nastawieni przeciwko sobie podczas negocjowania umów 
dzierżawy z potencjalnymi (korporacyjnymi) podmiotami 
zajmującymi się rozwojem energetyki wiatrowej.18

Łączenie gruntów pod energię wiatrową i dzielenie zysków z 
dzierżawy pozwala więc gminom zapobiegać konfliktom, do 
których mogłoby dojść na etapie planowania przestrzennego, 
opracowywania projektu lub wydawania zezwoleń. Łączenie 
gruntów i rozwijanie projektów w zakresie energii odnawialnej 
na najbardziej odpowiednich ku temu obszarach może również 
odbywać za pośrednictwem społeczności energetycznej. To 
rozwiązanie pomaga zatrzymać większą część przychodów w 
regionie.

Regiony górnicze są szczególnym przypadkiem, ponieważ 
za grunty pod instalacje energetyczne mogą posłużyć tereny 
zwolnione po zakończeniu działalności kopalni. Obszary te 
są często zanieczyszczone lub trudne do zagospodarowania, 
jednak mogą być odpowiednie dla projektów związanych z 
energią odnawialną. Badanie Europe Beyond Coal wykazało, 
że rzeczywiście około połowa tureckich kopalni odkrywkowych 
węgla nadaje się do przekształcenia w elektrownie 
fotowoltaiczne, a ich łączny potencjał energetyczny wystarczałby 
do zasilenia 6,9 miliona domów. Pozyskanie tych gruntów pod 
realizację gminnych projektów w zakresie energii odnawialnej 
może wymagać współpracy z rządami krajowymi (w przypadku 
gruntów państwowych) lub zakupu tych terenów.

SIECI CIEPŁOWNICZE
Gminy zarządzające energetyką odnawialną powinny szczególną 
uwagę poświęcić sieciom ciepłowniczym i ciepłownictwu 
komunalnemu, zwłaszcza gdy odejście od węgla odbija się na 
dotychczasowej infrastrukturze ciepłowniczej (np. w wypadku 
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej lub niższych cen węgla 
kupowanego do celów grzewczych). Pierwszym krokiem w tym 
procesie powinno być opracowanie lokalnych map ciepła, co 
jest już obowiązkowe dla wszystkich gmin w Niderlandach i 
części Niemiec19. Nawet jeśli takie plany nie są obowiązkowe, ich 

18 „Dzierżawa gruntów łączonych i najem społeczny gruntu to modele istniejące od co najmniej dwóch dekad. Są to praktyki realizowanie zwykle odgórnie przez deweloperów, 
którzy sami proponują właścicielom gruntów sprawiedliwe zasady podziału czynszu. To przeciwieństwo tradycyjnego modelu, w którym deweloperzy zwracają się do wszystkich 
właścicieli gruntów na obszarze objętym projektem, ale korzyści odnoszą tylko ci, których działki zostały ostatecznie wybrane do realizacji projektu. Ten tradycyjny model jest 
postrzegany jako źródło napięć między sąsiadami i budzi sprzeciw wobec projektów, dlatego w odpowiedzi na niego powstają strategie oparte na łączeniu zasobów i dzieleniu 
zysków. Metoda podziału czynszu w takich modelach bywa różna: czasami wokół ostatecznych lokalizacji turbin wyznaczane są strefy w kształcie pierścieni, a właściciele 
działek w najbardziej wewnętrznych pierścieniach zarabiają więcej niż tych bardziej oddalonych. W innych zasady podziału zysków są ustalane wspólnie przez właścicieli 
gruntów. Łączenie dzierżawionych gruntów może też zapobiec konfliktom, w sytuacji gdy projekt modernizacji elektrowni będzie zakładał generowanie energii przy pomocy 
mniejszej liczby turbin o większej mocy. Nie wszyscy właściciele gruntów, na których wcześniej znajdowały się turbiny, mogą mieć pewność, że po modernizacji turbiny nadal 
będą znajdować się na ich terenie, dlatego dzielenie czynszu może rozwiać ich ewentualne obawy wobec inwestycji. Stowarzyszenia właścicieli gruntów pod energetykę 
wiatrową sprawiają, że wzrasta rola decyzji oddolnych, ponieważ właściciele gruntów sami proaktywnie się organizują, by zarządzać wykorzystaniem zasobów wiatrowych. W 
ten sposób właściciele gruntów zwiększają swoją siłę przetargową i osłabiają pozycję negocjacyjną deweloperów.:’ Wade i Ellis, 2022 r., str. 13, https://www.mdpi.com/1996-
1073/15/10/3744/pdf.

19 https://celsiuscity.eu/urban-thermal-energy-planning/ 

20 https://www.nweurope.eu/media/8106/20190826-_-wp-t3-_-d11-_-guide-to-heatmapping-_-final.pdf 

21 Artykuł 2 ust. 16 i art. 22 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II).

22 Zob. np. Radtke & Ohlhorst, 2021, „Community Energy in Germany - Bowling Alone in Elite Clubs?”, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095717872100103X

23 Zob. narzędzie „Transposition Tracker” autorstwa RESCoop, które śledzi postępy każdego państwa członkowskiego UE w zakresie transpozycji do prawa krajowego definicji 
społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej i obywatelskiej społeczności energetycznej. Więcej na stronie: https://www.rescoop.eu/policy.

opracowanie może przynieść gminom korzyści, ponieważ daje 
pewność, że publiczne wsparcie finansowe (w tym z funduszy 
UE) zostanie wykorzystane tam, gdzie jest to najbardziej 
korzystne dla lokalnych obywateli. Pozwala to zapobiec 
powstawaniu kosztów osieroconych, na przykład wydawaniu 
pieniędzy na nowe kotły gazowe, choć możliwe byłoby 
podłączenie do sieci grzewczej.20

FORMY PRAWNE
W zależności od krajowych ram prawnych gminna strategia 
energetyki odnawialnej może opierać się na społecznościach 
energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie o energii odnawialnej 
(RED II)21, ale nie jest to jednak bezwzględny warunek. 
Działalność gminy może przybierać też inne formy. Gminy 
mogą być na przykład bezpośrednimi właścicielami instalacji 
(np. sfinansowanych z kredytów lub z wykorzystaniem 
funduszy UE) lub w luźny sposób koordynować współpracę z 
lokalnymi właścicielami gruntów i budynków. 

Należy również zauważyć, że społeczności energetyczne w 
rozumieniu tradycyjnych definicji, które często nie obejmują 
udziału gmin lub wybranych władz lokalnych/regionalnych, 
mogą również stanowić źródło konfliktów dotyczących podziału 
zasobów i odpowiedzialności, ponieważ nierzadko wymagają 
od swoich członków zdolności do sfinansowania wstępnych 
kosztów inwestycyjnych, a to może prowadzić do wykluczenia 
społecznego22. W wypadku projektów w zakresie energii 
odnawialnej prowadzonych przez gminę oraz społeczności 
energetycznych najlepiej zadbać o to, by każdy zainteresowany, 
niezależnie od jego zdolności do sfinansowania początkowych 
kosztów inwestycji lub posiadania przez niego tytułu własności 
do gruntu, rzeczywiście mógł w nich uczestniczyć i czerpać z 
nich korzyści.

Dokładne definicje prawne społeczności energetycznej 
działającej w zakresie energii odnawialnej będą się różnić. W 
niektórych państwach definicje z dyrektywy RED II zostały 
przetransponowane do prawa krajowego, co może ułatwić 
rozwój społeczności energetycznych, w ramach których 
gminy formalnie współpracują – lub ułatwiają współpracę – z 
przedsiębiorstwami, obywatelami i grupami obywatelskimi 
w zakresie produkcji energii odnawialnej, jej wykorzystania i 
czerpania płynących z niej korzyści. W innych krajach może 
się okazać, że gminy musiałyby indywidualnie inwestować 
w projekty związane z energią odnawialną. Szczegółowe 
informacje na temat definicji obowiązujących w każdym 
z państw członkowskich UE można znaleźć na stronie 
RESCoop23.

https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3744/pdf
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3744/pdf
https://celsiuscity.eu/urban-thermal-energy-planning/
https://www.nweurope.eu/media/8106/20190826-_-wp-t3-_-d11-_-guide-to-heatmapping-_-final.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095717872100103X
https://www.rescoop.eu/policy
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PIERWSZE KROKI DO REALIZACJI GMINNEGO 
PROJEKTU ENERGII ODNAWIALNEJ

24 Zob. https://www.climatealliance.org/fileadmin/Inhalte/4_Activities/Projects/SCORE/Guideline_for_Follower_Cities_final.pdf. 

25 https://www.score-h2020.eu/fileadmin/score/documents/D_5.4_RE_Prosumership_Policy_Recommendations.pdf 

Istnieje wiele wytycznych, które mogą pomóc gminom chcącym 
realizować projekty energii odnawialnej zgodnie z przykładami 
podanymi powyżej. W toku projektu „Supporting Consumer 
Ownership in Renewable Energies” (SCORE) realizowanego w 
ramach programu Horyzont 2020, opublikowano szczegółowe 
instrukcj oraz wskazówki, jak włączać do przedsięwzięć 
gospodarstwa domowe o niskich dochodach (zob. grafika 
poniżej)24. 

Społeczności energetyczne na rzecz energii odnawialnej mogą 
pomóc w zmniejszeniu koniecznych początkowych kosztów 
inwestycyjnych dla poszczególnych gospodarstw domowych 
(patrz wyżej), jednak w wypadku niektórych gospodarstw 

lub potencjalnych członków takiej wspólnoty nadal może być 
konieczne pełne przejęcie ich wkładu. Rozwiązaniem może być 
wtedy finansowanie instalacji energii odnawialnej z darowizn 
lub dotacji (np. z pomocą funduszy UE) bądź z budżetu gminy. 
Zaangażowanie gospodarstw domowych o niskich dochodach 
może ułatwić także współpraca z działającymi grupami i 
przedsięwzięciami, które cieszą się zaufaniem ich mieszkańców.

To samo konsorcjum badawcze przedstawia również przegląd 
sytuacji prawnej w kilku państwach członkowskich, takich 
jak Czechy, Niemcy, Włochy, Bułgaria i Polska25. Przegląd 
informacji można znaleźć w ramce poniżej:

SYTUACJA PRAWNA SPOŁECZNOŚCI 
ENERGETYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ENERGII 
ODNAWIALNEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH 
CZŁONKOWSKICH
• Czechy: Termin „społeczność energetyczna działająca w zakresie energii 

odnawialnej” nie występuje jeszcze w prawodawstwie krajowym (ma się to 
zmienić na początku 2023 r. w ramach „nowej ustawy energetycznej”).

• Niemcy: Nie ma jeszcze definicji dla społeczności energetycznej działającej 
w zakresie energii odnawialnej (mającej pełnić rolę prosumenta26), ale 
spółdzielnie kwalifikują się jako dostawcy energii.

• Włochy: Społeczności energetyczne działające w zakresie energii 
odnawialnej mogą realizować instalacje o mocy do 200 kW.

• Bułgaria: Termin „społeczność energetyczna działająca w zakresie energii 
odnawialnej” nie występuje jeszcze w prawodawstwie krajowym, brakuje 
ram prawnych dla prosumentów (trwa unijne postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom).

• Polska: Termin „społeczność energetyczna działająca w zakresie energii 
odnawialnej” nie występuje jeszcze w prawodawstwie krajowym, ale 
projekt definicji jest obecnie przedmiotem dyskusji (stan na grudzień 
2022 roku). 

Termin „społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej” 
został zdefiniowany w RED II, ale mogą istnieć inne ramy prawne dla 
indywidualnych gospodarstw domowych działających jako prosumenci 
lub „obywatelskie społeczności energetyczne” zgodnie z definicją zawartą 
w dyrektywie UE w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. 
Kompleksowy przegląd ram prawnych i systemów wsparcia dla energii 
odnawialnej we wszystkich państwach członkowskich UE można znaleźć tutaj: 
http://www.res-legal.eu/en/search-by-country/.

W ramach inicjatywy RESCOOP przygotowano również bardzo pomocny 
przegląd sytuacji państw członkowskich, które są w trakcie transpozycji definicji 
społeczności energetycznej, zgodnie z dyrektywą RED. Informacje te można 
znaleźć w sekcji „TranspositionTracker”27 na stronie internetowej inicjatywy.

26 Prosument jest zarówno producentem/
dostawcą, jak i odbiorcą energii i np. sprzedaje 
na rynek tylko nadwyżki energii elektrycznej, 
a w pierwszej kolejności wytwarza energię 
elektryczną i ciepło na własne potrzeby.

27 Więcej na stronie: https://www.rescoop.eu/
policy.

Źródło: Projekt SCORE.

Kroki, które powinna wykonać gmina, by przygotować projekt energii odnawialnej będący 
własnością konsumenta w formie „Planu Udziału Konsumenta” (CSOP). 

Identyfikacja projektu 
i partnerów
Identyfikacja partnerów
Wybór technologi
Wskazanie 
odpowiedniego terenu 
lub budynków
Poszukiwanie 
możliwości 
finansowania

Umożliwienie 
współwłasności
Znalezienie kanałów 
komunikacji z obywatelami
Opracowanie modelu 
własności
Powołanie podmiotu 
prawnego

Realizacja projektu

Plan i montaż instalacji 
energii odnawialnej
Konserwacja instalacji i 
zarządzenie organizacją

https://www.climatealliance.org/fileadmin/Inhalte/4_Activities/Projects/SCORE/Guideline_for_Follower_Cities_final.pdf
https://www.score-h2020.eu/fileadmin/score/documents/D_5.4_RE_Prosumership_Policy_Recommendations.pdf
http://www.res-legal.eu/en/search-by-country/
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JAKIE ŚRODKI UNIJNE MOGĄ 
ZOSTAĆ WYKORZYSTANE 
DO WSPARCIA GMINNYCH 
PROJEKTÓW Z ZAKRESU ENERGII 
ODNAWIALNEJ?
W ramach unijnej polityki spójności dostępne jest szerokie 
wsparcie regionalne, które można wykorzystać do sfinansowania 
gminnych projektów w zakresie energii odnawialnej.

28 Rozporządzenie o EFRR. 

29 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) został zdefiniowany w rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów UE w art. 31-34 (zob. przypis 32). Jest to oddolne podejście do rozwoju lokalnego, w którym za 
opracowanie lokalnych strategii wykorzystania funduszy strukturalnych i spójności UE odpowiadają lokalne grupy 
działania.

30 Do lokalnych grup działania powinni należeć „przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów 
społeczno-gospodarczych, ale żadna pojedyncza grupa interesu nie może kontrolować procesu podejmowania 
decyzji”.

Zob. art.  31 rozporządzenia o wspólnych przepisach, czyli „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe 
na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej”. 

31 Definicję i mapę można znaleźć tutaj https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_policy_of_the_European_
Union#Less_developed_regions. 

32 Zob. art. 32 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

33 Art. 22 pkt 3(d) rozporządzenia o wspólnych przepisach, czyli „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki 
Wizowej.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)28 może wspierać inwestycje w 
infrastrukturę, które mogą obejmować projekty z zakresu energii odnawialnej. Ponadto 
na zrównoważony rozwój miast powinno przypadać 8% krajowej alokacji środków z 
EFRR.

Podczas gdy tradycyjne finansowanie projektów z EFRR może być zbyt duże dla 
pojedynczych gminnych inicjatyw w zakresie energii odnawialnej, pewną szansę 
na takie wsparcie stwarza rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)29. 
Ponadto projekty opracowane w ramach RLKS przez „lokalne grupy działania”30 mogą 
skorzystać z 10% współfinansowania, czyli otrzymać do 95% dofinansowania z UE (dla 
regionów słabiej rozwiniętych31).

RLKS nie jest odpowiedni dla pojedynczych projektów, ale można go realizować 
poprzez opracowywanie lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność, 
które powinny być wspierane przez instytucje zarządzające32. Należy zwrócić uwagę, że 
możliwość stosowania RLKS – i związane z tym zwiększone stawki współfinansowania 
– dotyczy wszystkich funduszy polityki spójności, w tym Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W odpowiednim programie 
operacyjnym w ramach celów szczegółowych należy przedstawić dane wskazujące na 
planowane wykorzystanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność lub innych narzędzi terytorialnych dla każdego 
konkretnego tereny objętego działaniem33.
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UNIJNY FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI
Fundusz UE na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest 
pierwszym filarem unijnego mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji34. Fundusz oferuje dotacje na projekty, które 
wspierają regiony i ich mieszkańców, stających przed 
największymi wyzwaniami związanymi z osiągnięciem 
neutralności klimatycznej. FST odpowiada na społeczne, 
zatrudnieniowe, gospodarcze i środowiskowe skutki realizacji 
unijnych celów na rok 2030 dotyczących energii i klimatu oraz 
zapewnienia neutralności klimatycznej gospodarki Unii do roku 
2050, zgodnie z porozumieniem paryskim.

Do kwalifikujących się działań należą inwestycje w energię 
odnawialną i efektywność energetyczną. Gminne programy 
efektywności energetycznej lub energii odnawialnej mogą być 
zatem realizowane w ramach FST, pod warunkiem, że stanowią 
część strategii, która pomaga w neutralizowaniu społecznych, 
zatrudnieniowych, gospodarczych bądź środowiskowych 
skutków transformacji. W związku z tym mogą na przykład 
obejmować środki pomagające w łagodzeniu ubóstwa 
energetycznego.

Aby kwalifikować się do wsparcia z FST, region musi opracować 
terytorialny plan sprawiedliwej transformacji zatwierdzony 
przez Komisję Europejską. Taki plan pozwala też na korzystanie 
z pozostałych dwóch filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji.

Dotacje są udzielane na podstawie 85-procentowej stawki 
współfinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych, 
70-procentowej stawki dla regionów w okresie przejściowym i 
50-procentowej stawki dla regionów lepiej rozwiniętych.

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

35 Informacje o pożyczkach udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny można znaleźć tutaj https://www.eib.org/en/projects/sectors/regional-development/index.htm#just-
transition. 

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1229 z dnia 14 lipca 2021 roku ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

37 Ogólne informacje na temat instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-
may-2022/Unveiling the Public Sector Loan Facility - preparation, application and assessment.pdf. 
Więcej szczegółów można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków:
• dla projektów indywidualnych (opiewających na co najmniej 25 milionów euro) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/

topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects,
• dla programów pożyczkowych (połączenie wielu projektów, które łącznie muszą opiewać na co najmniej 12,5 miliona euro) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/

opportunities/portal/screen/opportunities/ topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes. 

38 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/jtm

39 Odwiedź stronę z krótką ankietą, która pozwala uzyskać wsparciehttps://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en. 

INSTRUMENT POŻYCZKOWY NA RZECZ SEKTORA 
PUBLICZNEGO
Oprócz FST unijny mechanizm sprawiedliwej transformacji 
oferuje również władzom publicznym, w tym gminom, 
możliwość otrzymania finansowania w formie dotacji wraz 
z pożyczką udzieloną przez Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI)35 w ramach instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego36. Celem jest zwiększenie udziału inwestycji 
sektora publicznego w sprawiedliwej transformacji, dlatego 
kwalifikującymi się beneficjentami są podmioty sektora 
publicznego (w tym gminy). Jest to trzeci filar mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, uzupełniający filar InvestEU i filar 
FST wyszczególnione powyżej.

Do wsparcia kwalifikują się projekty, które nie generują 
wystarczających strumieni przychodów, aby pokryć koszty 
inwestycji. Nie powinny one otrzymywać wsparcia z innych 
programów unijnych, z wyjątkiem etapu przygotowania. 
Pierwszeństwo mają projekty podmiotów sektora publicznego, 
które przyjęły plany dekarbonizacji z odpowiednią hierarchią 
kryteriów.

Aby uzyskać wsparcie w ramach instrumentu pożyczkowego 
na rzecz sektora publicznego, region korzystający z niego 
musi najpierw opracować terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji zatwierdzony przez Komisję Europejską. Władze 
publiczne muszą następnie złożyć wniosek o kredyt w EBI 
i mogą uzyskać do 15% (lub 25% w przypadku projektów 
realizowanych w regionach słabiej rozwiniętych) pożyczonej 
kwoty jako dodatkową dotację z Europejskiej Agencji 
Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska 
(CINEA)37. Z racji tego, że projekty dotyczące energii 
odnawialnej osiągają stałe przychody, mogą być szczególnie 
odpowiednie dla takiego połączenia pożyczki i dotacji.

Zaproszenia do składania wniosków do programów wieloletnich 
są publikowane na portalu przetargowym UE38. Dotyczą one 
zarówno pojedynczych projektów, jak i ramowych programów 
pożyczek. Ramowe programy kredytowe są niezbędne w 
przypadku projektów, dla których wsparcie ma wynosić mniej 
niż 25 milionów euro, a 12,5 miliona euro to minimalna wartość 
pożyczki z EBI. W razie potrzeby można zaplanować współpracę 
z podobnymi projektami w innych gminach regionu.

Dostępne jest również wsparcie doradcze, w tym w zakresie 
zdolności administracyjnych. Jest ono oferowane w ramach 
centrum InvestEU Advisory Hub39. 
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40 Wsparcie FST będzie również ukierunkowane na transformację energetyczną, adaptację gruntów pod inne 
formy użytkowania i gospodarkę o obiegu zamkniętym (modernizację energetyczną, wsparcie produkcji własnej 
społeczności energetycznych, odnawialne źródła energii, e-mobilność i systemy magazynowania energii).

Masowe inwestycje w energię odnawialną, które uzupełniają wysiłki na rzecz 
zwiększenia efektywności energetycznej i rozwiązań w zakresie magazynowania energii, 
będą miały kluczowe znaczenie dla szybkiego odejścia od rosyjskich paliw kopalnych 
i walki z kryzysem klimatycznym. Regiony górnicze UE mogą i muszą stać na czele tej 
zmiany, zapewniając UE nowe źródła energii w sposób zrównoważony i sprawiedliwy 
społecznie.

Aby w pełni wykorzystać potencjał sprawiedliwej transformacji, gminy powinny stać na 
czele zmian w swoim regionie i wnosić do dyskusji informacje na temat potrzeb lokalnej 
społeczności. Jednocześnie projekty dotyczące energii odnawialnej mogą pomóc 
regionom górniczym w przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji. Dlatego gminy 
powinny przyjąć aktywną rolę w rozwoju i koordynacji projektów związanych z energią 
odnawialną. Projekty te mogą przybierać formę m.in. lokalnych sieci ciepłowniczych 
czy rozbudowy energetyki słonecznej i wiatrowej. 

Szczególnym atutem gminnej energetyki odnawialnej jest to, że pozwala ona 
wykorzystać zalety tego rodzaju energii nawet tam, gdzie działania na skalę komercyjną 
mogą być nieopłacalne. Może ona zapewnić również sprawiedliwy podział korzyści z 
dużych i małych projektów w zakresie energii odnawialnej oraz włączyć je do szerszych 
strategii i lokalnych ekosystemów gospodarczych lub łańcuchów wartości. 

Takie wysiłki są wspierane z kilku unijnych źródeł finansowania, takich jak Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji i instrument pożyczkowy dla sektora publicznego 
(trzeci filar unijnego mechanizmu sprawiedliwej transformacji). Możliwe są też inne 
źródła finansowania, również w formie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub z krajowych źródeł finansowania, jak w przypadku greckiego 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który oferuje specjalne wsparcie dla wspólnot 
energetycznych40.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling%20the%20Public%20Sector%20Loan%20Facility%20-%20preparation,%20application%20and%20assessment.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling%20the%20Public%20Sector%20Loan%20Facility%20-%20preparation,%20application%20and%20assessment.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=JTM-2022-2025-PSLF;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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