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Podsumowanie spotkania w dniu 6.03.2019 roku w godz. 11.00-12.30 w siedzibie 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

Organizator spotkania: Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP 

 

Uczestnicy: 

Teresa Jakubowska – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku 

Magda Leszczyna-Rzucidło – prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych 

BISER 

Witold Toczyski – wiceprezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych BISER 

Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP 

Jarosław Kumięga – kierownik Referatu Planowania Energetycznego Departamentu Rozwoju 

Gospodarczego UMWP 

Krzysztof Mroczka - Referat Planowania Energetycznego Departamentu Rozwoju 

Gospodarczego UMWP 

Jacek Lendzion – Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku 

Marcin Gregorowicz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

Helena Okuniewska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

Piotr Kumpiecki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

Celem spotkania było omówienie wniosków i rekomendacji dotyczących potencjalnych działań 

na rzecz energetyki prosumenckiej (także w kontekście ubóstwa energetycznego) zawartych w 

ekspertyzach BISER, sporządzonych w ramach projektu UMBRELLA (www umbrellaproject.eu) i 

objętych mecenatem Energi. 

Zaproponowana tematyka spotkania: 

• aktywność powiatów i gmin   

• aktywność podmiotów gospodarczych 

• udział sektora NGO 

Wstępne rozwinięcie powyższych tematów oraz sporządzone przez BISER wnioski i 

rekomendacje zostały przekazane uczestnikom przed spotkaniem i są dostępne na stronie 

www.biser.org.pl w zakładce Projekty.  

 

http://www.biser.org.pl/
http://www.biser.org.pl/
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1. Spotkanie rozpoczął Witold Toczyski z BISER wstępnie przedstawiając informacje nt. 

działań, jakie podjął w ostatnim czasie zespół BISER w temacie rozpoznania problemów 

energetyki prosumenckiej oraz tematu ubóstwa energetycznego w Polsce Północnej. 

Wskazał m.in.  na konieczność rozwoju wielopoziomowej współpracy w temacie 

energetyki obywatelskiej (stąd inicjatywa spotkania), podkreślił, że badania BISER 

wykazały, że gminy w temacie ubóstwa energetycznego często są bardzo nieświadome 

czym jest ten problem i kto powinien zaangażować się w zwalczanie go. Poruszono też 

temat spółdzielni energetycznych w Polsce Północnej (czy są? Czy można je zakładać?); 

2. Magda Leszczyna-Rzucidło z BISER przedstawiła założenia projektu Umbrella oraz 

możliwości, jakie niesie on za sobą dla interesariuszy związanych z ww. tematami – m.in. 

zaprosiła WFOŚ oraz DRG UMWP do podjęcia współpracy w ramach organizowanej 

przez BISER konferencji międzynarodowej w październiku 2019 w Gdańsku, która 

promować ma  międzynarodową współprace projektową oparta na energetyce, a wśród 

zaproszonych ekspertów będą m.in. koordynatorzy Akcji Tematycznej Energa Strategii 

UE dla Regionu Morza Bałtyckiego z Litwy i Łotwy, koordynatorzy tzw. unii energetycznej 

w ramach BEMIP (Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku 

energii państw bałtyckich). BISER posiada środki na przygotowanie konferencji, 

współpraca z WFOŚ i DRG UMWEP miałaby głownie polegać na wspólnym 

przygotowaniu merytorycznej części wydarzenia, promocji projektów, które są istotne 

dla Pomorza i które chcemy promować w regionie Morza Bałtyckiego, zaproszeniu gości 

i ekspertów związanych z tematem. Celem konferencji ma być m.in. powstanie nowych 

inicjatyw projektowych w obszarze energetyki (szeroko rozumianej na dzień dzisiejszy – 

ord organizatorów zależeć będzie zawężenie hasła „energetyka” do konkretnych 

inicjatyw, na którym nam zależy – np. budowanie zdolności do wielopoziomowej 

współpracy w obszarze energetyki prosumenckiej / obywatelskiej). Kolejną podpozycją 

była informacja o możliwości współpracy w ramach tzw. mikrodziałań Umbrella, czyli 

organizacji wizyt studyjnych i spotkań organizacji działających w obszarze energetyki z 

partnerami ze Szwecji, Litwy, Niemiec i Danii, w których podróży zakwaterowanie 

można również sfinansować projektu UMBRELLA.  

3. Teresa Jakubowska wspomniała o wizycie w spółdzielni energetycznej w Niemczech, na 

Rugi – która była przykładową dla inicjatywy próby stworzenia w Polsce wysp 

energetycznych przez 7 gmin pomorskich (jako element niezależności energetycznej i 

likwidacji ubóstwa energetycznego. Podkreśliła też, że od 2015 roku w gminach są 

szkolenia prowadzone przez doradców energetycznych.  

4. Jacek Lendzion wskazał na problem klastrów energetycznych – nie istnieją one 

oficjalnie, jest problem z brakiem dialogu (także z poważnymi graczami), ale też problem 

współpracy na niższych poziomach. Podkreślił bardzo dobry przykład zaangażowanej 

gminy Przywidz, w której funkcjonuje mikro klaster energetyczny.  

5. W trakcie dyskusji uczestnicy wspomnieli też o konieczności poszukiwania dobrych 

przykładów i zbierania doświadczeń z Regionu Bałtyckiego w obszarze instytucjonalnym 

– dobrze byłoby przyjrzeć się, jak inni działają skutecznie (zwłaszcza Niemcy czy 

Skandynawowie) 

6. Adam Mikołajczyk podkreślił, że temat jest bardzo wielowątkowy: OZE, ubóstwo 

energetyczne, energetyka obywatelska. Wspomniał o instrumencie jakim jest pożyczka 

OZE oraz o Pomorskim Funduszu Pożyczkowym, którym zarządza BAPE – może oni mają 
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jakieś środki na wsparcie naszych nowych inicjatyw w temacie energetyki 

prosumenckiej (albo promocji jej?).  

7. Intencją uczestników spotkania jest m.in. przełamać „schematyzm” w zarządzaniu na 

poziomie różnych instytucji zaangażowanych w temat energetyki prosumenckiej. 

8. Proponowane inicjatywy: 

1) wpisanie konferencji w październiku 2019 w cykl Pomorskich Dni Energii i 

zaangażowanie się partnerów w działania wokół konferencji – główny 

organizator BISER; 

2) organizacja wiosną wydarzenia (DRG UMWP z partnerami) w ramach 

Pomorskich Dni Energii dla gmin zainteresowanych wyspami energetycznymi – 

udział zagranicznego eksperta z przykładami dobrych praktyk w obszarze 

energetyki prosumenckiej mogłaby zapewnić UMBRELLA/BISER.  Padła też 

propozycja stworzenia „szkoły letniej” dla aktywnych gmin, np. 7 

zainteresowanych wyspami energetycznymi. 

3)  M. Grygorowicz zaproponował też włączenie tematu energetyki 

prosumenckiej w organizację Pikniku Energetycznego w Gdyni w czerwcu 2019 

(17.06); w ramach prowadzonych szkoleń energetyków gminnych wspomniał też 

o planowanej wizycie studyjnej – padła propozycja gminy Kisielice w Warmińsko-

Mazurskim, ale mogłaby to być też mała wizyta w ramach mikrodziałania 

UMBRELLA np. na Rugię. 

 

Na kolejne spotkanie proponowane jest zaproszenie pan Tadeusza Styna, Dyrektora 

Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego i za inicjonowanie debaty o włączeniu energetyki obywatelskiej w 

Strategię 2020+ dla woj. Pomorskiego. Zaproponowano także zaproszenie p. 

Jerzego Fijasa z Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku jako 

ewentualnego prelegenta na spotkania w kwietniu lub październiku w temacie 

projektów energetycznych w Lasach Państwowych. 

 

 

 

 


