


Porozumienie między burmistrzami to 
popularna inicjatywa UE skupiająca władze 
lokalne i regionalne we wspólnym dążeniu 
do poprawy jakości życia obywateli poprzez 
udział w realizacji unijnych celów klimatycz-
no-energetycznych „3x20”. W grudniu 2008 
r., po przyjęciu pakietu klimatycznego i ener-
getycznego UE, Komisja Europejska podjęła 
bezprecedensową decyzję o bezpośrednim 
zaangażowaniu lokalnych i regionalnych 
decydentów w realizację celów UE. Poprzez 
działania na rzecz efektywności energetycznej 
i inwestowanie w energię odnawialną sygna-
tariusze Porozumienia między burmistrzami 
dążą do zredukowania emisji CO2 na swoim 
terytorium o co najmniej 20% do 2020 r.

Liczne miasta, które dołączyły się do tego 
ruchu, popierają swoje słowa czynami: sygna-
tariusze ofi cjalnie zobowiązują się do przed-
łożenia w ciągu roku od przystąpienia do 
inicjatywy planu działań na rzecz zrówno-
ważonej energii (SEAP), w którym przed-
stawiają konkretne środki do zrealizowania 
celów Porozumienia między burmistrzami. 
Opracowanie takiego ambitnego doku-

mentu wymaga przeprowadzenia oceny 
sytuacji. Sygnatariusze Porozumienia doko-
nują jej poprzez opracowanie stanowiącej 
punkt odniesienia inwentaryzacji emisji 
(BEI) przedkładanej wraz z SEAP i wskazującej 
wysokoemisyjne sektory, na których należy 
skoncentrować działania. Następnie podej-
mowane są dodatkowe kroki mające zagwa-
rantować skuteczną realizację planu działań, 
takie jak dostosowanie struktur administra-
cyjnych, odpowiednie szkolenia dla pracow-
ników gminnych, zaangażowanie stron zain-
teresowanych – na przykład poprzez organi-
zowanie Regionalnych Dni Energii.

Końcowym efektem tego procesu ma być 
zmniejszenie emisji CO2 w stopniu przekra-
czającym cel wyznaczony przez UE. Zrówno-
ważone planowanie energetyczne prowadzi 
również do uzyskania różnych dodatkowych 
korzyści, na przykład poprawy jakości życia, 
lepszej jakości usług publicznych, większego 
bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju 
lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc 
pracy.

Realizacja ambicji UE w działaniach lokalnych
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* Unijne cele 20-20-20 dotyczą redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii o 20% i zmniejszenia zużycia 
energii o 20%.
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José Manuel Barroso, przewodni-
czący Komisji Europejskiej:

„Na poziomie lokalnym budujecie 
inicjatywę o wymiarze europejskim i 
globalnym będącą najprawdziwszym 
wyrazem europejskich war tości 
demokratycznych”.

Bruksela, 4 maja 2010 r.

Giuseppe Castiglione, przewodni-
czący Unii Prowincji Włoskich:

„Inaczej niż zazwyczaj, gdy ruchy opozy-
cyjne są tworzone jako wyraz odrzucenia 
europejskich polityk i kierunków, Porozu-
mienie między burmistrzami jest dobro-
wolną inicjatywą kierowaną przez lokal-
nych i regionalnych decydentów w pełni 
wspierającą i uznającą cele UE”. 

Andris Piebalgs, komisarz UE ds. 
rozwoju:

„Proponuję, aby bazując na dotych-
czasowych osiągnięciach, otworzyć 
nowy rozdział Porozumienia między 
burmistrzami. Należy rozwijać zdecen-
tralizowaną współpracę między europej-
skimi sygnatariuszami Porozumienia a 
miastami i regionami w krajach rozwi-
jających się”.

Bruksela, 30 marca 2011 r.

Mercedes Bresso, przewodnicząca 
Komitetu Regionów:

„Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
osiągnięcia, Porozumienie między 
burmistrzami jest sukcesem, ponieważ 
pozwala przekładać europejską agendę 
polityczną po pierwsze na zobowią-
zania polityczne na poziomie lokalnym, 
następnie na plany działania na rzecz 
zrównoważonej energii, a również na 
projekty realizowane w praktyce. Jedno-
cześnie kształtuje się prawdziwie euro-
pejska wspólnota praktyków”.

Bruksela, 2 marca 2011 r. 

José Juan Diaz Trillo, minister ds. 
środowiska autonomicznego rządu 
Andaluzji, Hiszpania:

„W ramach Porozumienia miedzy burmi-
strzami rząd andaluzyjski wspiera 
ponad 500 gmin w realizacji ich zobo-
wiązań w zakresie łagodzenia zmian 
klimatycznych i ulepszania jakości życia 
obywateli”.

Connie Hedegaard, komisarz ds. 
klimatu:

„Działając w ramach Porozumienia 
między burmistrzami ponad 2 300 
władz lokalnych uzyskało wyniki prze-
kraczające cele na 2020 r. To obrazuje 
rzeczywiście istotny wkład, znaczące 
wysiłki podejmowane w celu realizacji 
zobowiązań”.

Bruksela, 12 kwietnia 2011 r. 

Z PERSPEKT Y WY INST YTUC JI UE...

... I  UCZESTNIKÓW POROZUMIENIA 
MIĘDZY BURMISTRZ AMI

Bo Frank, burmistrz Växjö, Szwecja:

„Porozumienie między burmistrzami 
jest pierwszym europejskim ruchem, 
który oficjalnie uznaje  i  wspiera 
kluczowe zaangażowanie władz 
lokalnych w zwalczanie zmian klima-
tycznych”.

Hep Monatzeder, zastępca burmistrza 
Monachium, Niemcy:

„Metody przyjęte w ramach Porozu-
mienia między burmistrzami oparte są 
na solidnych podstawach technicz-
nych i naukowych. Elastyczne i dosto-
sowane do lokalnych realiów, zapew-
niają unikalne, wspólne ramy służące 
lokalnym władzom jako wzorzec”.

Milan Bandić , burmistrz Zagrzebia, 
Chorwacja:

„Dzięki Porozumieniu powstaje nowa 
platforma wymiany doświadczeń, w 
ramach której ujawniane są wszelkie 
informacje, a sygnatariusze, Koordy-
natorzy i  Wspierający Porozumienia 
dzielą się wiadomościami na temat 
odnoszonych sukcesów i wyciągniętymi 
wnioskami, inspirując się wzajemnie do 
opracowywania innowacyjnych i możli-
wych do powielenia rozwiązań”.

Luís Filipe Menezes, burmistrz Vila 
Nova de Gaia:

„Dzięki swojemu bezprecedensowemu 
sukcesowi, Porozumienie między burmi-
strzami odgrywa coraz większą rolę w 
de� niowaniu unijnych programów i 
inicjatyw oraz sprzyja tworzeniu różnych 
instrumentów � nansowania działań na 
rzecz zrównoważonej energii na szczeblu 
lokalnym”.

D L AC Z E G O  P O R O Z U M I E N I E  J E S T 
TA K I E  W YJ ĄT KO W E ?



        SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA 

Bez względu na rozmiar i położenie na mapie 
świata sygnatariusze Porozumienia dążą do 
wspólnego celu: zapewnienia swoim obywa-
telom środowiska stabilnego pod względem 
ekologicznym, społecznym i gospodar-
czym. W czasie gdy międzynarodowa wspól-
nota zmaga się z kryzysami politycznymi, 
gospodarczymi i społecznymi, na poziomie 
lokalnym i regionalnym tworzone są prak-
tyczne rozwiązania oparte na współpracy.

Wśród sygnatariuszy Porozumienia znajdują 
się różne rodzaje władz lokalnych, począwszy 
od małych wiosek po główne stolice UE. W 
istocie miasta, obejmując 80% światowej 
populacji, zużywając 75% światowej energii i 
ponosząc odpowiedzialność za ponad połowę 
emisji gazów cieplarnianych, nadają się lepiej 
niż ktokolwiek inny do sprostania wyzwaniom 
klimatycznym, społecznym i gospodarczym? 
Władze lokalne, jako przedstawiciele władz 
pozostający najbliżej obywateli, znajdują się 
na najlepszej pozycji, aby angażować obywa-
teli oraz godzić interesy publiczne i prywatne.

Dzięki Porozumieniu między burmistrzami i 
powiązanym projektom finansowanym przez 
UE władze lokalne awansowały z pozycji 
podmiotów wdrażających polityki europej-
skie na pozycję rzeczywistych prekursorów 
zaangażowanych w przekładanie celów UE 
na konkretne działania zmieniające życie 
obywateli.

        KOORDYNATORZY POROZUMIENIA

Poprzez zaangażowanie regionów, prowincji 
i krajowych władz publicznych Porozumienie 
miedzy burmistrzami doprowadziło do 
powstania nowego modelu zarządzania w 
Europie.

Władze regionów i prowincji, określane 
mianem „Koordynatorów Terytorialnych”, 
wraz z krajowymi agencjami energetycznymi 
i ministerstwami ds. energii, działającymi jako 
„Koordynatorzy Krajowi”, nawiązały bliską 
współpracę z miastami i gminami będącymi 
sygnatariuszami Porozumienia, aby reali-
zować zrównoważone strategie energetyczne 
w oparciu o podejście całościowe.

Dzięki ciągłemu zaangażowaniu, w szcze-
gólności w krajach zdecentralizowanych, w 
których władze samorządowe pełnią rolę 
katalizującą, liczba sygnatariuszy Porozu-
mienia wzrasta wraz z liczbą przedkładanych 
planów działań na rzecz zrównoważonej 
energii.

Odgrywając coraz większą rolę w realizacji 
inicjatywy, Koordynatorzy Porozumienia są 
odpowiedzialni przede wszystkim za zapew-
nianie sygnatariuszom pomocy administra-
cyjnej, technicznej i finansowej, w szczegól-
ności w kontekście opracowywania i wdra-
żania planów SEAP.

Liczni Koordynatorzy Terytorialni postrze-
gają Porozumienie jako ramy referencyjne 
dla kształtowania własnej terytorialnej stra-
tegii energetycznej. Dobrym przykładem jest 
prowincja Limburgia (Belgia), której władze 
administracyjne wykorzystują Porozumienie 
do angażowania gmin w strategię osiągania 
neutralnego wpływu na klimat. W Andaluzji w 
Hiszpanii regionalne ministerstwo środowiska 
współpracuje ściśle z ośmioma prowincjami 
regionu, pomagając gminom przekładać 
ich cele określone w ramach Porozumienia 
między burmistrzami na konkretne działania.

         WSPIERAJĄCY POROZUMIENIA

Sieci władz lokalnych i regionalnych mają 
na celu wspieranie rozwoju i wdrażania Poro-
zumienia na swoim geograficznym obszarze 
działalności. Pomagają swoim członkom 
w prowadzeniu administracyjnych i tech-
nicznych procesów związanych z realizacją 
każdego etapu zobowiązań podjętych w 
ramach Porozumienia między burmistrzami, 
organizują działania związane z wymianą 
doświadczeń i dostosowują ideę Porozu-
mienia do lokalnego kontekstu.

         PARTNERZY STOWARZYSZENI

W ramach Porozumienia między burmistrzami 
angażowane są również stowarzyszenia zawo-
dowe oraz inne podmioty prywatne lub 
publiczne chcące wspomagać sygnatariuszy 
Porozumienia swoją specjalistyczną wiedzą.
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R O Z S Z E R Z A J ĄC A  S I Ę  W S P Ó L N OTA



Sygnatariusze Porozumienia między burmi-
strzami ustawili wysoko poprzeczkę, zobo-
wiązując się do osiągnięcia – a nawet prze-
kroczenia – ambitnych celów UE w zakresie 
zmniejszenia emisji CO2. Podczas drugiej 
uroczystości Porozumienia miedzy burmi-
strzami w maju 2010 r. przewodniczący 
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso 
entuzjastycznie podkreślił, że w związku z 
wdrażaniem planów SEAP wkład władz lokal-
nych uczestniczących w Porozumieniu będzie 
stanowić „jedną piąta ogólnych wysiłków 
potrzebnych dla całej UE”.

Plan działań na rzecz zrównoważonej 
energii – który władze lokalne zobowiązane są 
przedłożyć w ciągu roku od przystąpienia – jest 
kompleksowym planem działań wskazującym 
im drogę do osiągnięcia ostatecznego celu 
w postaci redukcji emisji CO2, określającym 
główne etapy oraz podmioty, które trzeba 
zaangażować.

Szereg strategicznych wymogów związa-
nych z Planem zapewnia osiąganie w ramach 
Porozumienia określonych i rzeczywistych 
wyników: opracowanie stanowiącej punkt 
odniesienia inwentaryzacji emisji (BEI) 
pomaga sygnatariuszom określić najbardziej 

energochłonne i zanieczyszczające sektory, 
wskazując, gdzie należy skoncentrować dzia-
łania. BEI musi obejmować przynajmniej 
trzy z czterech kluczowych sektorów Poro-
zumienia – (1) transport, (2) komunalne i 
(3) usługowe budynki, urządzenia i obiekty 
oraz (4) budynki mieszkalne – przy czym co 
najmniej dwa z nich powinny zostać uwzględ-
nione w odpowiednim planie SEAP. Ponadto, 
biorąc pod uwagę, że działania i rezultaty 
stanowią podstawę inicjatywy Porozumienia 
między burmistrzami, sygnatariusze, którzy 
nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, 
zostają tymczasowo zawieszeni w członko-
stwie w Porozumieniu do czasu naprawienia 
przez nich sytuacji. Rzeczywista realizacja 
planu SEAP zapewniana jest ponadto przez 
składanie co dwa lata sprawozdania monito-
rującego.

Choć te wymogi mogą wydawać się surowe, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
miasta w wypracowaniu zintegrowanego, 
zrównoważonego podejścia do planowania 
urbanistycznego, w którym kwestie ener-
getyczne i klimatyczne odgrywają decydu-
jącą rolę oraz zapewniają nowe możliwości 
rozwoju lokalnego.

P O D E J M O WA N I E  S Z E R O KO 
Z A K R O J O N YC H  D Z I A Ł A Ń

WIĘCEJ INFORMACJI

 Tematyczna broszura dotycząca planów działań na rzecz zrównoważonej energii:
http://www.porozumienieburmistrzow.eu/media/communication-materials_
pl.html

 Internetowy katalog planów działań na rzecz zrównoważonej energii:
http://www.porozumienieburmistrzow.eu/actions/sustainable-energy-action-
plans_pl.html

Realizowanie programów określonych w planie SEAP opiera się na jasno określonym oczeki-
waniu, że lokalna gospodarka odniesie korzyści i powstaną nowe miejsca pracy. Na przykład 
program Birmingham Energy Savers może według szacunków doprowadzić do powstania 260 
miejsc pracy i przynieść lokalnej gospodarce 16 mln GBP wartości dodanej brutto.

Źródło: Plan działań na rzecz zrównoważonej energii przyjęty przez radę miejską Birmingham
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POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJ-
NYCH...

Bezprecedensowa mobilizacja sygnatariuszy 
Porozumienia między burmistrzami, aby 
wesprzeć realizację strategicznych celów 
polityki UE, doprowadziła do uruchomienia 
specjalnych instrumentów finansowania, 
które mają pomagać miastom i regionom w 
prowadzeniu ich pionierskich działań.

Jednym z pierwszych głównych narzędzi 
inżynierii fi nansowej, stworzonym w związku 
z Porozumieniem, był instrument Euro-

Następnie instrument ELENA został rozsze-
rzony o dwa nowe instrumenty zapewniające 
dotacje na wsparcie techniczne w opracowy-
waniu inwestycji na mniejszą skalę: instru-
ment ELENA – KfW wspierający małe projekty 
inwestycyjne i zapewniający możliwość zacią-
gania globalnych pożyczek za pośrednictwem 
uczestniczących instytucji fi nansowych oraz  
ELENA – CEB dostarczający wsparcie na 
rozwój projektów inwestycyjnych związanych 
z budynkami socjalnymi.

Jednak efekt „kuli śniegowej” nie zatrzymał się 
w tym miejscu. Uruchomiony ostatnio Euro-
pejski Fundusz Efektywności Energetycznej 
(EEEF) jest kolejnym przykładem instrumentu 
finansowego stworzonego przez Komisję 
Europejską i uczestniczące instytucje fi nan-
sowe w celu wspierania projektów na rzecz 
zrównoważonej energii realizowanych przez 
miasta, które zobowiązały się do osiągnięcia 
celu zredukowania emisji CO2 o 20%. EEEF 
jest środkiem inwestycyjnym zapewniającym 
wkłady kapitałowe i fi nansowanie dłużne na 
projekty inwestycyjne w zakresie zrówno-
ważonej energii, w szczególności dotyczące 
umów o poprawę efektywności energe-
tycznej*. Ponadto w 2011 r. uruchomiona 
została inicjatywa Smart Cities and Commu-
nities (Inteligentne miasta i wspólnoty) 
fi nansowana z budżetu siódmego programu 
ramowego na rzecz badań i innowacji. Ocze-
kuje się, że z inicjatywy tej korzystać będą 
sygnatariusze Porozumienia zmierzający do 
realizowania inwestycji w innowacyjne tech-
nologie przewidzianych w planach działań na 
rzecz zrównoważonej energii lub dalszego 
rozwijania planów SEAP w zakresie planów 
zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich.

Zdecydowane zobowiązania i wyniki osią-
gnięte przez lokalne władze wpłynęły również 
na złożenie przez Komisję Europejską wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie EFRR 
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

W Y KO R Z Y S T Y WA N I E  M O Ż L I -
W O Ś C I  F I N A N S O WA N I A

WIĘCEJ INFORMACJI
Tematyczna broszura na temat instru-
mentów fi nansowania:
http://www.porozumienieburmi-
strzow.eu/support/library_pl.html 

Dzięki uzyskaniu dotacji w ramach ELENA, 
Miasto Paryż we Francji mogło rozpocząć 
przygotowania dużej skali programu inwe-
stycyjnego dotyczącego przebudowy 300 
szkół publicznych. Według szacunków 
miasto ma zainwestować w realizację 
projektu 180 mln EURO i oczekuje się, że 
wdrożone środki doprowadzą do zmniej-
szenia zużycia energii o 30%.

Vila Nova de Gaia,  małe miasto w 
północnej Portugalii, również korzysta z 
tego instrumentu europejskiego, który 
umożliwił organom administracyjnym 
przeprowadzenie studiów wykonalności 
w celu oceny wykonalności technicznej i 
ekonomicznej projektów z zakresu zrów-
noważonej energii i powołanie wykwali-
fi kowanego zespołu ekspertów w gminie 
odpowiedzialnego za procedury prawne 
i umowne.

* Umowy o poprawę efektywności energetycznej celem uzyskania oszczędności energii między sektorem 
publicznym a prywatnym.

nego) na lata 2014–2020, w ramach którego 
przydzielone zostały znaczące środki na 
efektywność energetyczną oraz rozpro-
szone źródła energii odnawialnej i w którym 
położono silny nacisk na kwestie rozwoju 
obszarów miejskich.

. . . L U B  W Y K A Z Y W A N I E  S I Ę 
KREATYWNOŚCIĄ!

Jednak w okresie spowolnienia gospodar-
czego i cięć budżetowych wkład UE nie może 
zapewnić władzom lokalnym wystarczających 
środków. Poza pomocą fi nansową wspólnoty 
potrzebna jest duża kreatywność, aby urucha-
miać innowacyjne systemy fi nansowania lub 
partnerstwa publiczno-prywatne wspierające 
inwestycje na rzecz zrównoważonej energii. 
Wielu sygnatariuszy Porozumienia między 
burmistrzami zrozumiało już tę potrzebę, 
czego wyrazem jest na przykład unikatowy 
projekt dotyczący wspólnego zamówienia 
publicznego zainicjowany przez Dijon i Brest 
lub inicjatywa Berlina dotycząca wynajmu 
dachów budynków komunalnych inwestorom 
prywatnym.

pean Local ENergy Assistance (ELENA) – 
mechanizm pomocy na szczeblu lokalnym 
w dziedzinie energii fi nansowany w ramach 
programu „Inteligentna Energia dla Europy” 
i wdrażany początkowo przez Europejski 
Bank Inwestycyjny, zapewniający dofinan-
sowanie kosztów technicznych opracowy-
wania, konstruowania i uruchamiania dużych 
programów inwestycyjnych na rzecz zrów-
noważonej energii oraz przygotowywania 
procedur przetargowych.
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Sygnatariusze Porozumienia między burmi-
strzami są wspierani w swoich wysiłkach przez 
Biuro Porozumienia między burmistrzami 
(CoMO) fi nansowane ze środków programu 
„Inteligentna Energia dla Europy” i będące 
ofi cjalnym sekretariatem inicjatywy.

Zarządzane przez konsorcjum sieci władz 
lokalnych i regionalnych Biuro (CoMO) 
zapewnia sygnatariuszom Porozumienia 
bieżącą pomoc w zakresie spraw promocji, 
technicznych i administracyjnych.

S Z E R O K I E  W S PA R C I E

ZE STRONY 
INSTYTUCJI 
UNIJNYCH

ZE STRONY WSPÓL-
NOTOWEGO 
CENTRUM BADAW-
CZEGO 

ZE STRONY BIURA 
POROZUMIENIA 
MIĘDZY BURMI-
STRZAMI

Porozumienie między burmistrzami, poza 
wsparciem Komisji Europejskiej, cieszy się 
również pełnym wsparciem instytucjonalnym, 
między innymi ze strony Komitetu Regionów, 
który wspiera inicjatywę od samego początku, 
Parlamentu Europejskiego, w którego 
siedzibie odbyły się dwie pierwsze uroczy-
stości sygnowania, a także Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, który pomaga 
lokalnym władzom w uwalnianiu potencjału 
inwestycyjnego.

Jedną z mocnych stron Porozumienia jest 
wiarygodność naukowa i techniczna zapew-
niana dzięki zaangażowaniu Wspólnotowego 
Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

We współpracy z Biurem (CoMO) Wspólno-
towe Centrum Badawcze udziela sygnatariu-
szom odpowiedzi na pytania związane przede 
wszystkim z inwentaryzacją emisji i planami 
działań. Poradnik metodyczny i inne narzę-
dzia wypracowane wspólnie z Biurem (CoMO) 
umożliwiają prowadzenie sygnatariuszy przez 
cały proces opracowywania planów SEAP.
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P O W I E L A N I E  S U KC E S U

Przekrojowy charakter Porozumienia między burmistrzami – obejmującego szerokie spektrum 
zrównoważonego planowania energetycznego – sprzyja opracowywaniu coraz większej liczby 
inicjatyw oraz projektów mających wspierać realizację wyznaczonych celów i jednocześnie 
wzmacniać siłę jego oddziaływania.

Lista projektów finansowanych przez UE ukierunkowanych specjalnie 
na wspieranie realizacji zobowiązań w ramach Porozumienia jest długa. 
Można wśród nich wymienić projekt „Come2CoM” wspierający władze 
lokalne będące sygnatariuszami Porozumienia w opracowywaniu planów 
SEAP, projekt „COMBAT” – ukierunkowany głównie na przyspieszenie reali-
zacji celów Porozumienia w stolicach państw bałtyckich, projekt „ENGAGE” 
wspierający sygnatariuszy Porozumienia w ich działaniach promujących 
zaangażowanie obywateli i projekt „NETCOM” ukierunkowany na rozwi-
janie krajowych „klubów” Porozumienia i platform współpracy.

Poza organizowanymi przez Biuro Porozumienia między burmistrzami 
wydarzeniami informacyjnymi i działaniami dotyczącymi wymiany 
doświadczeń sygnatariusze Porozumienia i inne strony zainteresowane 
otrzymują wsparcie dzięki warsztatom ukierunkowanym na rozwijanie 
umiejętności – organizowanym głównie w ramach inicjatywy ManagE-
nergy – oraz możliwościom uczestniczenia w kampaniach na rzecz podno-
szenia świadomości, takich jak Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 
i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Strona internetowa i materiały informacyjne zapewniają miastom, 
prowincjom i regionom liczne możliwości uczenia się od siebie 
nawzajem i czerpania inspiracji z udanych inicjatyw:

 Przeglądanie katalogu planów działań na rzecz zrównoważonej energii
 Przeglądanie działu „Wzorce doskonałości” 
 Zapoznawanie się z bazą danych przykładów
 oraz wiele innych materiałów dostępnych na stronie

Władze lokalne demo-

kratycznie działające 

na rzecz 

POROZUMIENIA 

MIĘDZY BURMI-

STRZAMI

Wsparcie fi nansowe
• EFRR
• ELENA, EEEF
• Programy IEE i INTERREG 
itp.

Podnoszenie świadomości i 
rozwijanie umiejętności
• Europejska Kampania na rzecz 
Zrównoważonej Energii (SEEC)
• ManagEnergy
• Europejski Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu itp.

Wsparcie instytucjonalne
• Parlament Europejski
• Komisja Europejska
• Komitet Regionów

Wsparcie w zakresie imple-
mentacji i tworzenia sieci
• Koordynatorzy Porozu-
mienia
• Wspierający Porozumienia
• Lokalne i regionalne 
agencje energetyczne

Wsparcie techniczne
• TIK na rzecz zrównoważonego 
rozwoju
• ‘Smart Cities & Communities’
• Partnerzy stowarzyszeni

Wsparcie naukowe i metodo-
logiczne
• Wspólnotowe Centrum 
Badawcze
• Projekty IEE i INTERREG 

Wsparcie admi-
nistracyjne, 
techniczne i 
promocyjne
• Biuro Porozu-
mienia między 
burmistrzami
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R O S N ĄC E  Z N AC Z E N I E

W październiku 2011 r. Porozumienie między burmistrzami przekroczyło przełomowy próg 
3 000 sygnatariuszy, którzy reprezentują ponad 144 mln 
europejskich obywateli. Do Porozumienia przystąpiło ponad 150 
Wspierających i Koordynatorów, a na stronę przesłano ponad 850 planów 
działań na rzecz zrównoważonej energii. Śledzenie tych danych nie jest łatwym 

zadaniem, ponieważ w związku z rosnącym entuzjazmem wobec Porozumienia liczby te stale 

wzrastają. 

Aby lepiej zrozumieć znaczenie Porozumienia w kontekście tworzenia miejsc 
pracy i rozwoju gospodarczego, można przyjrzeć się danym dotyczącym 
Porozumienia zebranym przez miasto Frankfurt, mające 680 000 miesz-
kańców:

 20 pracowników gminnych zajmujących się kwestiami energii i klimatu
 200 mln EURO zainwestowanych w środki związane z energią i klimatem w latach 1990–2010
 300 GWh oszczędności energii każdego rokur
 20 mln EURO oszczędności każdego roku
 40 dodatkowych miejsc pracy tworzonych każdego roku

NA MAPIE ŚWIATA...

Jak wskazuje przystąpienie Ushuaia – najbar-
dziej wysuniętego na południe miasta na 
świecie – oddziaływanie Porozumienia miedzy 
burmistrzami sięga daleko poza granice UE. 
Do inicjatywy dołączyło wiele władz lokal-
nych spoza UE, miedzy innymi główne miasta 
i stolice, takie jak Zagrzeb, Tbilisi, Skopje, 
Buenos Aires i Oslo.

Ponadto niedawno otwarty został oddział 
Biura Porozumienia między burmistrzami z 
siedzibą we Lwowie (Ukraina) i Tbilisi (Gruzja), 
aby wspierać miasta z regionu sąsiedztwa 
europejskiego i Azji Środkowej w realizacji 
ich zobowiązań.

Trwają rozmowy na temat otwarcia podob-
nego oddziału w południowym regionie 
Morza Śródziemnego, a CoMO jednocześnie 
coraz bardziej angażuje się we współpracę z 
miastami amerykańskimi, indyjskimi i chiń-
skimi.

...I W AGENDZIE POLITYCZNEJ UE

W instytucjach europejskich coraz bardziej 
słychać głosy wzywające do powielenia 
modelu Porozumienia w innych obsza-
rach politycznych. Taką sugestię zgłosił jako 
pierwszy przewodniczący Komisji Europej-
skiej José Manuel Barroso, który wyraził 
życzenie, aby „innowacyjne partnerstwa, takie 
jak Porozumienie między burmistrzami” zostały 
rozszerzone na inne sektory.

Przewodnicząca Komitetu Regionów, 
Mercedes Bresso, powtórzyła sugestię 
Barroso, wzywając do rozszerzenia Poro-
zumienia na cały program na rzecz efek-
tywności zasobów. Ponadto komisarz ds. 
rozwoju Andris Piebalgs zasugerował otwo-
rzenie nowego „rozdziału” Porozumienia, 
aby wspierać zdecentralizowaną współpracę 
między europejskimi władzami i partnerami 
w krajach rozwijających się.

OCZEKIWANY WPŁYW PLANÓW DZIAŁAŃ NA 
RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII OPRACOWA-
NYCH W RAMACH POROZUMIENIA
Według analizy pierwszej tury planów SEAP przeprowadzonej przez Wspólnotowe 
Centrum Badawcze sygnatariusze Porozumienia między burmistrzami emitują średnio 
5,5 tony CO2 na jednego mieszkańca. Ich celem jest zmniejszenie tej liczby o 28% do 
2020 r.

Zmniejszenie emisji CO2ma zostać osiągnięte poprzez realizację działań obejmujących 
kilka kluczowych sektorów działalności. Pierwsza analiza planów SEAP wskazuje, że 
działania w sektorze budynków i transportu doprowadzą do ograniczenia emisji stano-
wiącego ponad 60% ogólnej oczekiwanej redukcji emisji CO2 do 2020 r.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie Porozumienia w kontekście tworzenia miejsc 

POROZUMIENIE W LICZBACH
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WIĘCEJ INFORMACJI  
http://www.porozumienieburmistrzow.eu/about/covenant-in-fi gures_pl.html 



POROZUMIENIE W OBIEK T Y WIE

Komisarz europejski ds. energii Günther Oet-
tinger będący świadkiem publicznego pod-
pisania pierwszej umowy w ramach ELENA z 
prowincją Barcelona (Hiszpania) – zdjęcie 
zrobione przy okazji drugiej uroczystości Poro-
zumienia między burmistrzami w maju 2010 r.

Rowerzyści promujący Porozumienie między 
burmistrzami w Malmö (Szwecja).

Sekretarz generalny CITENERGO, Wspierający 
Porozumienia Marián Minarovič przema-
wiający na uroczystości z okazji uruchomie-
nia słowackiej platformy Porozumienia mię-
dzy burmistrzami w Bratysławie (Słowacja). 

Oświadczenia o przystąpieniu Friedrichsha-
fen (Niemcy), Sali (Maroko) i Połocka (Biało-
ruś), które wspólnie przystąpiły do Porozumie-
nia między burmistrzami podczas uroczysto-
ści sygnowania zorganizowanej we wrześniu 
2011 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José 
Manuel Barroso podczas drugiej uroczy-
stości Porozumienia między burmistrzami w 
maju 2010 r.

Zdjęcie podczas Dnia Energii Energiochi 
zorganizowanego przez region Abruzja (Wło-
chy) w ramach Porozumienia między burmi-
strzami.

Plakat finansowanej przez UE kampanii 
ENGAGE przedstawiający zobowiązania oby-
wateli Helsinek (Finlandia), jednego z wielu 
sygnatariuszy uczestniczących w tej inicjaty-
wie.

Petra Roth, nadburmistrz Frankfurtu nad 
Menem (Niemcy) przed wyruszeniem na 
przejażdżkę na jednym z rowerów elektrycz-
nych dostępnych w mieście.

Ugo Cappellacci, prezydent regionu Sar-
dynia (Włochy) przystępujący jako Koordy-
nator Terytorialny w obecności Komisji Euro-
pejskiej.

Burmistrzowie podpisujący Porozumienie 
podczas pierwszej dorocznej uroczy-
stości zorganizowanej w Parlamencie Euro-
pejskim w Brukseli (Belgia) w lutym 2009 r.

María José Cortil, dyrektor ds. środowiska i 
energii odnawialnych prowincji Huelva (Hisz-
pania) składająca plany SEAP gmin przedsta-
wicielowi Komisji Europejskiej Romanowi 
Doubrava.

Burmistrzowie prowincji Limburgia (Bel-
gia), Koordynatora Terytorialnego Porozumie-
nia, zgromadzeni w maju 2011 r. z okazji semi-
narium na temat strategii prowincji dotyczą-
cej neutralności pod względem emisji CO2.

Zdjęcie: Paul O’Driscoll

Zdjęcie: Christian Vassie

ZDJĘCIE: CITENERGO

Zdjęcie: Miasto Friedrichshafen

Zdjęcie: Biuro Porozumienia między burmistrzami

Zdjęcie: region Abruzja 

Zdjęcie: miasto Helsinki - Pirita Männikkö

Zdjęcie: Abgnova

Zdjęcie: region Sardynia

Zdjęcie: Paul O’Driscoll

Zdjęcie: FEDARENE

Zdjęcie: Robin Reynders, prowincja Limburgia



W I Ę C E J  I N F O R M AC J I
S T R O N A  I N T E R N E T O W A

Strona internetowa Porozumienia między burmistrzami jest dostępna w 23 językach i 
zawiera:

 Informacje krok po kroku na temat możliwości zaangażowania się w Porozumienie
 Interaktywną mapę sygnatariuszy, Wspierających i Koordynatorów Porozumienia
 Internetowy katalog planów działań na rzecz zrównoważonej energii
 Studia przypadków i wzorce doskonałości
 Aktualne informacje i wywiady ze stronami zainteresowanymi
 Łatwy do przeglądania dział na temat wydarzeń
 Zdjęcia, materiały wideo, publikacje i inne materiały

K O N T A K T

 Helpdesk dla sygnatariuszy: info@eumayors.eu
 Helpdesk dla Koordynatorów i Wspierających Porozumienia: support@eumayors.eu
 Helpdesk dla mediów: press@eumayors.eu
 Techniczne pytania dotyczące planów SEAP: technical.info@eumayors.eu
 Pytania dotyczące wydarzeń: events@eumayors.eu

Znajdź nas na                   i           !

Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie odpowiada za potencjalne wy-
korzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji ani za błąd, jaki mógł pozostać w tek-
stach pomimo staranności zachowywanej w trakcie ich przygotowania.
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Zdjęcia na okładce: dziewczynki po prawej u góry: Miasto Liège / „CO2»: Christian Buck / Rowerzyści: Christian Vassie

Biurem Porozumienia między burmistrzami (CoMO) 
zarządza konsorcjum sieci władz lokalnych i regional-
nych, na którego czele stoi Energy Cities, a w którego 
skład wchodzą Rada Gmin i Regionów Europy, Climate 
Alliance, EUROCITIES oraz FEDARENE.


