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Porozumienie Burmistrzów 



    wykroczyć poza cele 

wyznaczone dla UE do roku 

2020 poprzez zmniejszenie 

emisji CO2 w podlegających im 

jednostkach terytorialnych o co 

najmniej 20% dzięki wdrożeniu 

Planu Działań na rzecz 

Zrównoważonej Energii 

Burmistrzowie zobowiązują się… 



1. ceremonia podpisania 

Porozumienia Burmistrzów 

 /10 lutego 2009/ 
Siedziba Parlamentu Europejskiego, Bruksela  

370 
miast 

Porozumienie Burmistrzów: 

rozwój na niespotykaną skalę  



2. ceremonia podpisania 

Porozumienia Burmistrzów 

/4 maja 2010/ 
Siedziba Parlamentu Europejskiego, Bruksela  

1680 
miast 

Porozumienie Burmistrzów: 

rozwój na niespotykaną skalę  



2 422 Sygnatariuszy  
z 42 krajów 

 

125 milionów mieszkańców 
 

Porozumienie Burmistrzów 

dziś 



Porozumienie Burmistrzów 

w twoim kraju 

POLSKA 

 

Bielawa   2010-02-24 

Bielsko-Biała  2009-01-12 

Dzierżoniów  2010-01-25 

Ełk    2010-03-30 

Gdynia   2011-02-23 

Laszki   2010-06-25 

Łubianka  2009-01-12 

Niepołomice  2009-01-14 

Raciechowice  2009-10-29 

Stare Juchy   2010-03-30 

Warszawa  2009-02-05 

11 

2 255 000 

mieszkańców 



1. Energia jest jednym z 

nielicznych obszarów 

znajdujących się w 

kompetencji miasta, w 

których można uzyskać 

znaczące oszczędności 

finansowe… 

3 główne powody, dla których 

miasta przystępują do inicjatywy 



2. Niższe rachunki za 

energię dla mieszkańców, 

komfortowe warunki 

życia, czystsze 

środowisko, nowe miejsca 

pracy… 

3 główne powody, dla których 

miasta przystępują do inicjatywy 



3. Walkę ze zmianami 

klimatu należy toczyć 

na szczeblu 

lokalnym… 

3 główne powody, dla których 

miasta przystępują do inicjatywy 



Jakie inne motywacje wskazują 

burmistrzowie? 

“...Ważna jest dla mnie zachęta ze strony innych ludzi.  Byd może także nasze 
działania będą stanowiły dla kogoś taką zachętę …”                                                                                     
Bo Frank, Burmistrz Växjö (SE) 

“... Łącząc siły z naszymi europejskimi partnerami i wzmacniając nasze 
zaangażowanie w tak wartościowe inicjatywy jak Porozumienie Burmistrzów, 
możemy wspólnie wzmocnid  europejską zieloną gospodarkę …”        
Emer Costello, Burmistrz Dublin a (IR) 

“...Przystąpiliśmy do Porozumienia by spotkad ludzi z takimi samymi 
ambicjami, zyskad motywację, uczyd się od siebie nawzajem...”                                                                                
Manuela Rottmann, Zastępca Burmistrza Frankfurtu nad Menem (DE) 

“...Przystąpiliśmy do Porozumienia by pokazad, że władze lokalne już działają i 
przewodzą walce ze zmianami klimatu. Paostwa potrzebują ich pomocy w 
osiągnięciu celów Protokołu z Kioto, w związku z czym powinny wspierad je w ich 
wysiłkach...”                                                                
 Denis Baupin, Zastępca Mera Paryża(FR) 



3 kroki prowadzące do osiągnięcia celu 
Porozumienia: - 20% CO2 do 2020 roku 

Bazowa Inwentaryzacja Emisji i opracowanie SEAP  
przy udziale lokalnych interesariuszy i mieszkaoców 

Monitoring i raportowanie 

Realizacja SEAP 

KROK 1: Podpisanie Porozumienia Burmistrzów 

KROK 2: Przedłożenie SEAP 

KROK 3: Regularne przedkładanie raportów z 
wdrażania planu (co 2 lata) 

Utworzenie odpowiednich struktur administracyjnych 

1 rok 

3 rok 

i dalej 

- 20% CO2 do 2020 roku 



Wiarygodne Porozumienie 

 

 
Niewypełnienie zobowiązań = zawieszenie 

W 2010 roku zostały zawieszone 32 miasta 



Pierwsze Plany Działań na Rzecz 
Zrównoważonej Energii zostały już 

przedłożone 



Festiwal lokalnych działań z terenu całej Europy 

…przyczyniających się do osiągnięcia celów Porozumienia 

 



Zielone miasta 

FREIBURG (DE) 
Nisko-energetyczne dzielnice 

ALMADA (PT) 
Zielona i bezpieczna droga ze szkoły 



Efektywność energetyczna 

SZTOKHOLM (SE) 
Efektywne energetycznie budynki 

HANNOVER (DE) 
Standard nisko-energetyczny 
obowiązkowy dla wszystkich 
nowych budynków 



Dostępny transport 

STRASBOURG (FR) 
Zaangażowanie mieszkaoców w  
planowanie ruchu: parkingi dla  
rowerów 

HELSINKI (FI) 
Inwestycje w czysty  
transport publiczny:  
tramwaje 



Energia odnawialna 

BARCELONA (ES) 
Lokalne rozporządzenie: 
panele słoneczne 
obowiązkowo na wszystkich 
nowych budynkach 

VÄXJÖ (SE) 
Miasto wolne od paliw  
kopalnych 



Komunikacja z lokalnymi 
interesariuszami i mieszkańcami 

http://www.sustenergy.org/


Skąd Sygnatariusze mogą 
oczekiwać wsparcia? 

1. Instytucje europejskie / europejskie 

prawodawstwo 

2. Biuro Porozumienia Burmistrzów 

3. Struktury Wspierające Porozumienie 

4. Wzorce doskonałości 

5. Wsparcie finansowe 



Instytucje europejskie wspólnie 

popierają Porozumienie Burmistrzów 



Instytucje europejskie popierają 

Porozumienie Burmistrzów 

“Za pośrednictwem Porozumienia Burmistrzów Unia Europejska 

pokazała reszcie świata, że  jej obywatele są zjednoczeni w dążeniu 

do redukcji emisji CO2.” 
José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej 

“Działania Sygnatariuszy Porozumienia mogą przyczynić się do 

znacznej redukcji emisji CO2. Wspierając ich wysiłki Europa może 

sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. „ 
Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

“Komitet Regionów udziela swojego pełnego politycznego poparcia 

dla inicjatywy  pn. Porozumienie Burmistrzów” 
Ramón Luis Valcárcel Siso, Pierwszy Wiceprzewodniczący Komitetu Regionów 

“Porozumienie Burmistrzów,  w które zaangażowało się już 1500 

miast , stało się kluczowym elementem  unijnej polityki 

zrównoważonego rozwoju energetycznego.” 
Günther Oettinger, Komisarz Europejski ds. Energii 



Wsparcie ze strony unijnej polityki 
spójności    

 

 

 

 

 
• Nowelizacja przepisów dot. EFRR (maj 2009) 
 

• 4% środków przydzielonych danemu krajowi w ramach 

  ERFF może zostać przeznaczone na efektywność 

  energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej w 

  sektorze mieszkaniowym; razem jest to ok. 8 mld €  
 

• Nowelizacja przepisów dotyczących inżynierii 

   finansowej w czerwcu 2010: zwiększone wykorzystanie 

   innowacyjnych struktur finansowych w celu wsparcia 

   efektywności energetycznej  



Jest  prowadzone przez europejskie sieci władz 

lokalnych: 

 

 

 

 

 

w imieniu 

 

która zapoczątkowała i wspiera finansowo tę 

europejską inicjatywę  

Biuro Porozumienia 
Burmistrzów 



Biuro Porozumienia 
Burmistrzów 

 

 Promuje inicjatywę  na 

terenie UE i poza jej 

granicami 
 

 Zapewnia Sygnatariuszom 

pomoc administracyjną i 

techniczną  
 

 Monitoruje działania Sygnatariuszy i ich Struktur 

Wspierających 
 

 Ułatwia wymianę doświadczeń i współpracę sieciową 
 

 Współpracuje z odpowiednimi inicjatywami UE oraz 

europejskimi „aktorami” 

 



 Centrum Pomocy Technicznej 

Porozumienia 

 Wspólne przedsięwzięcie Biura 

Porozumienia Burmistrzów i 

Wspólnego Centrum 

Badawczego (JRC) 

 Zapewnia indywidualne wsparcie 

oraz pomoc administracyjną i 

techniczną Sygnatariuszom i 

Strukturom Wspierającym 

 Opracowuje wytyczne metodyczne oraz narzędzia 

ułatwiające sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji 

(BEI), opracowanie Planu Działań na rzecz 

Zrównoważonej Energii oraz monitoring -> we współpracy 

z Sygnatariuszami! 



 Wytyczne metodyczne Porozumienia oraz narzędzia 

ułatwiające sporządzenie BEI i opracowanie SEAP 

Szablon SEAP i instrukcja jego 

 wypełniania 

w 23 językach UE 

Poradnik „Jak opracować SEAP”  

Report nt. istniejących 

metodologii i narzędzi 

 Centrum Pomocy Technicznej 

Porozumienia 

http://www.eumayors.eu/


 Skróty już przedłożonych planów - opracowane na  podstawie wypełnionych 

szablonów SEAP  i dostępne on-line na stronie internetowej Porozumienia 

 Centrum Pomocy Technicznej 

Porozumienia 

http://www.eumayors.eu/


1. Organy administracji publicznej – 

krajowe i regionalne instytucje 

publiczne, okręgi,  prowincje, 

aglomeracje, miasta mentorskie, 

które zapewniają: 
 

 doradztwo strategiczne 

 wsparcie finansowe  

 pomoc techniczną  
 

miastom i gminom, którym brakuje 

umiejętności i/lub  środków, aby wypełnić 

zobowiązania wynikające z podpisania 

Porozumienia, w tym aby opracować i 

wdrożyć SEAP.  

Struktury Wspierające 
Porozumienie 



2. Sieci władz lokalnych i 

regionalnych, które wspierają 

Porozumienie Burmistrzów 

poprzez: 
 
 

 promowanie tej inicjatywy 

 współpracę ze swoimi 

członkami 

 ułatwianie wymiany 

doświadczeń 

 obronę wspólnych interesów na 

odpowiednich forach.  

Struktury Wspierające 
Porozumienie 



W chwili obecnej jest 135 Struktur Wspierających… 

…i liczba ta stale rośnie!  
 

Poczytaj o ich ostatnich najbardziej imponujących 

osiągnięciach! 

Struktury Wspierające 
Porozumienie 



 Wzorce doskonałości 

 Przykłady lokalnych inicjatyw zrealizowanych przez 

Sygnatariuszy Porozumienia i ich Struktury Wspierające, 

będące przedmiotem ich szczególnej dumy 

http://www.eumayors.eu/


Wsparcie finansowe 

Europejskie fundusze 
 

 ELENA (European Local ENergy Assistance facility)  

 4 x J (Jeremie, Jaspers, Jessica, Jasmine) 

 Eko-innowacje w ramach CIP (Program na rzecz 

Konkurencyjności i Innowacji) 

 Marguerite 

 Instrumenty międzynarodowych instytucji finansowych (gł.  

Państwa Członkowskie) 

- Instrument Finansowania Inwestycji Komunalnych (MFF)  

- Instrument Infrastruktury Komunalnej (MIF) 

- Program Finansowania Efektywności Energetycznej (EEFF) 

- Program Pomocy Finansowej dla MSP (SMEFF)… 

 



Strona internetowa: www.eumayors.eu   

-> dostępna we wszystkich oficjalnych językach 

UE 

 

Kontakty: 

- Centrum Pomocy Technicznej Porozumienia: 

info@eumayors.eu  

- Struktury Wspierające: support@eumayors.eu 

 

        

 

Więcej informacji 


