


Historia zarządzania
energią

w Bielsku-Białej

Początki:

Bielsko-Biała 1991

partnerstwo z Besancon



Bielsko-Biała - lipiec 1992
pierwsze kontakty z Energie-Cites



• ECOS-OUVERTURE/PHARE (1992 - 1996) - wdrażanie systemu zarządzania energią  i 
modernizacja oświetlenia publicznego

• PAUCI (2001/2009/2011/2013) – wymiana doświadczeń z Ukrainą w zakresie zarządzania 
energią (a także z Mołdową)

• SCHOOBIEDO (2004 - 2006) – zarządzanie energią w obiektach szkolnych

• DISPLAY (2005 - 2010) - „ZOBACZYĆ” efektywność energetyczną budynku

• Międzynarodowe forum BISE w Bielsku-Białej w 2005 roku

• Wystawa IMAGINE  (2008 - nadal) – dobre praktyki w miastach europejskich

• MODEL (2008 - 2010) – pomoc i wymiana doświadczeń między gminami

• EURONET 50/50 (2009 – 2016) – efektywność energetyczna w szkołach

• POROZUMIENIE między BURMISTRZAMI (2008 - 2020),                                                                     
2009 – podpisanie porozumienia,                                                                                                 
2010 – powstanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii” SEAP

• ENGAGE (2010-2012) – edukacja i promocja w zakresie 3x20

20 lat współpracy z Energy Cities
i stowarzyszeniem Polska Sieć Energie Cites



Działania inwestycyjne
w efektywność energetyczną (1990-2013)

• całkowita likwidacja kotłowni węglowych w budynkach publicznych gminy do 
2000 roku

• program obniżenia emisji POE (wymiana kotłów w budynkach prywatnych) –
ponad 1600 wymienionych prywatnych kotłów węglowych

• termomodernizacje budynków publicznych gminy

• termomodernizacje budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielczych i 
komunalnych

• wieloletni program modernizacji sieci ciepłowniczych (THERMA)

• gruntowna modernizacja elektrociepłowni EC1

• częściowa modernizacja oświetlenia publicznego



Program ograniczenia emisji 2007 – 2014 

Dzięki dopłatom miasta wymieniono ponad 1600 
starych kotłów, w tym 1000 dzięki środkom z 
WFOŚiGW w Katowicach. Przyniosło to efekt w 
postaci conajmniej:

• o 9000 ton emisji CO2 rocznie mniej,
• o 400 ton mniej rocznej emisji innych gazów 
i zanieczyszczeń pyłowych.

(Wartości liczone tylko dla 1000 kotłowni WFOŚiGW)



Termomodernizacje budynków 
publicznych

Zasób budynków publ. 165

Po pełnej TM 33%

Po częściowej TM 46%

Obiekty obce 3%

Pozostało do TM 18%



Inwestycje ciepłownicze
- program modernizacji sieci ciepłowniczych

(PK Therma)

lata 1998 – 2014:
- całkowita likwidacja pary do 2006,
- rurociągi preizolowane,
- zdalny monitoring rurociągów i węzłów,
- modernizacja węzłów.
Efekt: ok. 70 tys. ton/a obniżenia emisji CO2



Inwestycje ciepłownicze:

innowacyjne rozwiązania sieciowe



Częściowa modernizacja oświetlenia publicznego

 oświetlenie na majątku gminy – od 1992 do 2013 w 100% 
zmodernizowane (źródła energooszczędne)

 większość oświetlenia (ponad 90%) to własność dostawcy 
energii - blisko 60% z tego to źródła energooszczędne

 ozdobne iluminacje świąteczne – 100% LED



Gruntowna modernizacja bielskiej elektrociepłowni EC1

Trójstronne porozumienie z 2007 roku, pomiędzy miastem, Południowym Koncernem 
Energetycznym (obecnie grupa Tauron) oraz miejskim dystrybutorem ciepła PK THERMA, 
zaowocowało budową nowoczesnej elektrociepłowni. 

• określenie 
docelowego 
zapotrzebowania 
ciepła

• decyzje o kierunku 
przebudowy i 
organizacji systemu 
ciepłowniczego 
miasta

• wieloletnia umowa 
sprzedaży ciepła



Inwestycja podniosła sprawność wytwarzania z 63% do 89% 
Efekt ekologiczny: spadek emisji CO2 o 25% oraz znaczny spadek emisji wielu innych 

zanieczyszczeń.   Realizacja 2010-2013. 

Koszt rzędu 600 mln zł –
inwestor TAURON, bez 
udziału finansowego gminy.

Gruntowna modernizacja bielskiej elektrociepłowni EC1



Działania inwestycyjne
w odnawialne źródła energii (2001-2014)

• likwidacja emisji metanu z wysypiska śmieci i jego energetyczne wykorzystanie 
(Zakład Gospodarki Odpadami)

• wykorzystanie metanu ze ścieków do produkcji energii elektrycznej i ciepła       
w oczyszczalni ścieków w Komorowicach (AQUA SA)

• wykorzystanie ciepła ścieków i wody za pomocą pomp ciepła           
(Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA SA)

• instalacje solarne w budynkach publicznych (3 domy pomocy społecznej, 
szpital, 4 obiekty sportowe, szkoła, BCKUiP) – łącznie ok. 1000 m2

• instalacje solarne w budynkach prywatnych – dotacje – 920 instalacji                   
w latach 2009 - 2014 (około 3700 m2)

• pilotażowe instalacje fotowoltaiczne: 5 obiektów: 1,38 kWp w Gimnazjum KTK                 
(2010-2012), panele PV na BCKUiP, ZGO oraz na przystanku autobusowym                 
przy ul. Dmowskiego, a także zasilanie systemu wypożyczalni rowerów



 odzysk biogazu  wysypiska śmieci

za pomocą ok. 40 odwiertów (metan                   

nie dostaje się do powietrza)

 produkcja prądu z biogazu ~ 4000 MWh/a

Wysypisko odpadów                                      
z odzyskiem biogazu

elektrownia

odwiert

odwierty na wysypisku



Zbiornik magazynowy biogazu w Komorowicach

4 reaktory fermentacyjne produkujące 
biogaz z osadu oraz stacja agregatów 
prądotwórczych:
- 3100 MWh energii elektr. rocznie
- 10 000 GJ ciepła rocznie
Wyprodukowany prąd pokrywa 50% 
potrzeb oczyszczalni

Biogaz z oczyszczalni 
ścieków w Komorowicach



Wyprowadzenie rur z piaskownika

Pompy ciepła na oczyszczalni ścieków

3 pompy po 35 kW zaopatrują 
budynki oczyszczalni w ciepło
i ciepłą wodę w 100%. 
Dolne źródło ciepła znajduje się pod 
dnem piaskownika.

Wyprowadzenie rur z piaskownika

Piaskownik

Pompy ciepła 



Pompy ciepła na pływalni AQUA
– rozwiązanie innowacyjne

2 pompy po 175 kW zaopatrują w ciepło i chłód budynek pływalni oraz 
podgrzewają wodę użytkową i basenową osiągając wskaźnik COP=5,5.

Dolnym źródłem ciepła 
jest woda wodociągowa 
pobliskiej magistrali (!)



Instalacje kolektorów słonecznych
lata 2009 - 2014

Budynki publiczne ponad 1000 
m2 kolektorów: 
- 3 domy pomocy społ.,
- 4 obiekty sportowe,
- 4 inne obiekty.

Ponadto 3700 m2 instalacji
w bud. prywatnych - dotacje



Instalacja systemu fotowoltaicznego na dachu szkoły  Gimnazjum 
KTK, w której uczniowie samodzielnie realizują projekt 

edukacyjny  „Szkoła ZEROemisyjna”

Obecna moc systemu                
1,38 kWp pokrywa ok. 5,5% 

potrzeb szkoły na prąd

Projekt zakłada docelowo instalację ok. 5 kWp, co ma pokryć  20% 
zapotrzebowania szkoły na energię elektryczną



Działania nieinwestycyjne poza-edukacyjne
(1997 – 2014)

• powołanie ośrodka skupiającego informacje o poszanowaniu energii i OZE          
(Biuro Zarządzania Energią) od 1997 roku

• monitoring energetyczny obiektów miejskich (tradycyjny, skomputeryzowany)          
– ok. 140 obiektów

• kontrola umów na zakup energii – korekta mocy zamówionych o ok. 5 MW                
– oszczędności rzędu 350 tys. zł rocznie

• kontrola temperatur wewnętrznych w obiektach

• zakup energii w trybie przetargowym (oświetlenie uliczne + obiekty miejskie) –
oszczędności rzędu 3 mln zł rocznie przy wolumenie 24 GWh.

• monitoring dostaw energii dla Bielska-Białej (elektryczność, gaz, ciepło)

• monitoring stanu powietrza w mieście – tablice w trzech lokalizacjach.



Tablica umieszczana w budynku szkolnym                                     
wraz z oprzyrządowaniem 

URZĄDZENIA DO MONITORINGU TEMPERATUR W SZKOŁACH –
projekt SchooBieDo

pirometr, elektroniczne rejestratory temperatury i wilgotności, anemometr.



Monitoring energetyczny budynków publicznych            
(140 obiektów)

anemometr – pomiar jakości 
wentylacji

Analizator sieciowy – pomiar 
jakości prądu

faktury, 
umowy

baza danych

Kalkulacje i analizy



Średnie wskaźniki energochłonności EA kWh/m2/a dla budynków 
edukacyjnych Bielska-Białej (z korektą pogodową)
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Efekty działań energooszczędnościowych w 

zasobach edukacji

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW

Koszty wszystkich mediów energetycznych                                            

(dane na podst. monitorowania 130  budynków):

rok 2000 - 9,9 mln zł

rok 2013 - 14 mln zł
(pomimo wzrostu cen i ilości urządzeń elektrycznych)

Bez działań energooszczędnościowych

byłoby w 2013 r. około 19 mln zł!

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII

Spadek zużycia energii o 26 % w stosunku do roku 2000



Działania nieinwestycyjne
promocyjno - edukacyjne (1997 – 2014)

• prowadzenie regularnych wydarzeń promujących efektywność energetyczną             
i OZE (konferencje, dni otwarte, wystawy)

• stoisko bezpłatnych porad energetycznych na targach budownictwa

• prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie wśród młodzieży           
(spotkania w szkołach, konkursy tematyczne)

• utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Bielskim Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (projekt  Schoobiedo)

• stworzenie gotowego produktu turystycznego w formie oferty               
wycieczkowo-szkoleniowej po ciekawych obiektach energetycznych
i OZE w Bielsku-Białej i okolicach: 

www.polan-travel.com.pl/content/wycieczki_kr/1d/1.html

• wystawa najlepszych europejskich praktyk „IMAGINE” po polsku

• projekt Euronet 50/50 – dzieci oszczędzają energię (SP nr 13, SP nr 32)

• Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat” i projekt edukacyjny „ENGAGE”

http://www.polan-travel.com.pl/content/wycieczki_kr/1d/1.html


Edukacja i promocja OZE na międzynarodowych targach 
budownictwa

i instalacji w Bielsku-Białej

Co roku Biuro Zarządzania Energią stara się być obecne 
na międzynarodowych targach budownictwa i instalacji 
w Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem



Edukacja i promocja OZE na targach budownictwa 
i instalacji

- bezpłatne porady energetyczne
- informacja o środkach pomocowych
- promocja efektywności energetycznej
- promocja odnawialnych źródeł energii
- zawieranie kontaktów z firmami OZE



www.imagineyourenergyfuture.eu

VI Kongres Miast Polskich
w Bielsku-Białej 

25 i 26 września 2008
ponad 200 prezydentów i burmistrzów

Wystawa IMAGINE po polsku
„Wyobraź sobie przyszłość energetyczną 

naszych miast” – 17 miast europejskich na barwnych, 
unikalnych roll-upach



Podczas konferencji COP 14 w Poznaniu zaprezentowana została 
wystawa „IMAGINE” w dwóch wersjach językowych (PL+EN)

Od 2008 roku do tej pory 
polska wersja wystawy 
została zaprezentowana

20 razy.

17 miast europejskich 
prezentuje ponad 50 
dobrych praktyk w 
zakresie dbałości o 
właściwe korzystanie 
z zasobów przyrody i 
energii



BISE - Better Integration for Sustainable Energy                   
- W kierunku lepszej integracji

na rzecz zrównoważonego
gospodarowania energią



Inne „energetyczne” wydarzenia międzynarodowe

3 Festiwal Miast Partnerskich
– warsztaty zarządzania energią –

2007 rok

Międzynarodowa Konferencja –
Rozwój energetyki innowacyjnej –

wrzesień 2011 rok 
(patronat polskiej prezydencji w UE)



W ramach tej grupy odbyło się 5 spotkań warsztatowych w różnych miastach Polski, które 
doprowadziły do powstania systemu oceny efektywności energetycznej miast.  
Bielsko-Biała przewodniczyło grupie. W wyniku wspólnych prac powstał system oceny 
efektywności energetycznej gmin dostępny na stronie internetowej:

www.sas.zmp.poznan.pl

Grupa Wymiany Doświadczeń
- zespół efektywności energetycznej gmin

w ramach Związku Miast Polskich

spotkanie w Bielsku-Białej spotkanie w Warszawie - EC



Podpisanie Covenant of Mayors

Bielsko – Biała przystąpiło do „Porozumienia między Burmistrzami” podpisując 
deklarację 10-go lutego 2009 r. podczas pierwszej Ceremonii                              

„Porozumienia między Burmistrzami” w Brukseli.



Pierwszy w Polsce 
uchwalony przez Radę Miejską w 2010 roku

„Plan działań na rzecz zrównoważonej energii do roku 2020” 
powstał w Bielsku-Białej

Plan działań (ang. Sustainable Energy Action 
Plan – SEAP) to kluczowy dokument pokazujący 

w jaki sposób Bielsko-Biała, sygnatariusz 
Porozumienia Burmistrzów, zamierza osiągnąć 

cele 3 x 20 do 2020 roku



Cel w liczbach

wymagana wielkość redukcji emisji do osiągnięcia w Bielsku-Białej
od roku 2009 do roku 2020 wynosi

186 768 ton CO2

(średnio 15 564 ton CO2 rocznie)

Redukcja emisji CO2 do 2020 o 20% 

w stosunku do roku bazowego (1990)



Harmonogram działań Planu z podziałem
na jednostki odpowiedzialne



Harmonogram działań Planu z podziałem
na jednostki odpowiedzialne

Największy wkład do emisji CO2 (inwentaryzacja dla 2008):
- 38% przemysł
- 26% budynki mieszkalne
- 22% transport



Bilans ekonomiczny Planu
w mln zł – razem 304 mln zł do 2020

81

81

142,8

koszty już ujęte w

planach

środki dodatkowe

środki pomocowe na

realizację zadań

przyszłych

Oszczędności na energii cieplnej i elektr.: ok. 60 mln zł

Prognozowany bilans Planu: ok. -20 mln zł w latach 2009-2020



Wnioski z Planu SEAP

 w SEAP obliczono, że tylko 1% oszczędności energii ze strony każdego mieszkańca w 
skali miasta daje 6 200 ton mniej CO2 rocznie

 poprzez wiedzę i zmianę zachowań można znacznie zmniejszyć zużycie energii                     
(w Książnicy Beskidzkiej osiągnięto 11,9%, a w szkole SP 13 – 9% oszczędności tj.                       
30 tys. zł rocznie, a łącznie 56 tys. zł)

 zaangażowanie mieszkańców opłaca się im samym oraz środowisku naturalnemu 
(koszty, zdrowie, komfort)

 nie można liczyć na zaangażowanie mieszkańców, jeśli RATUSZ nie da przykładu

 nie można mówić o MIEŚCIE EFEKTYWNYM ENERGETYCZNIE jeśli efektywność 
energetyczną „zamknie się” w murach Ratusza

trzeba zaangażować mieszkańców w energetyczną strategię miasta



- współdziałanie samorządów dla aktywizacji mieszkańców -

Działanie realizowane bylo w latach 2010-2012 w ramach europejskiego projektu 
„ENGAGE” (12 miast europejskich),

współfinansowanego ze środków unijnych
w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa

Projekt edukacyjny „ENGAGE” 

Cele:

- aktywizować mieszkańców dla 
efektywności energetycznej              
i ochrony klimatu

- zachęcić gminy do włączenia się 
do „Porozumienia między 
Burmistrzami”



Z czego składał się projekt „ENGAGE” ?
- CEL: zaangażowanie 300 mieszkańców/grup – Ambasadorów Klimatu - do 

zobowiązań zmian w stylu ich życia w kierunku zmniejszenia zużycia energii (w 

rzeczywistości zaangażowanych zostało personalnie ok. 1000 osób)

- powstanie 300 plakatów przedstawiających twarze mieszkańców z różnymi 

zobowiązaniami do prostych działań zmniejszających zużycie energii, 

- publiczne prezentowanie plakatów na wystawach w różnych punktach miasta

- organizacja Dni Energii – w B-B tzw. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii – jesień 

2011 oraz wiosna 2012 - prezentacja wystawy plakatów oraz familijny festiwal 

integracyjny

- Zachęcanie samorządów do kampanii ENGAGE i udziału w Covenant of Mayors

międzynarodowy 
zespół projektu 
ENGAGE



Pierwsze owoce 
bielskiego Engage 

międzynarodowa strona projektu:
www.citiesengage.eu

bielska strona projektu:
www.festiwaldobrejenergii.pl



Przykładowe  plakaty 
Ambasadorów Klimatu



Utworzenie pracowni OZE w budynku
Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

- wzór Ambasadora Klimatu 

wyposażenie:
 PV
 kolektor płaski
 kolektor rurowy
 wiatrak
 ogniwo wodorowe
 stanowiska komputerowe
modele badawcze

Wyróżnienie w Konkursie 
Modernizacja Roku 2011



Rekordowe oszczędności 
w projekcie EURONET 50/50 

(Ambasador Klimatu)

czas realizacji: 2010 – 2012, II faza 2014-2016

Dzieci w szkole oszczędzają energię:

 50% oszczędności zostaje w budżecie miasta

 50% pozostaje dla szkoły i uczniów

Wyniki oszczędzania w SP nr 13 w Bielsku-Białej:
Tylko dzięki prostym, bezinwestycyjnym 
działaniom szkoła zaoszczędziła 31.000 zł czyli 9% 
zużycia energii; szkoła otrzymała połowę dla 
siebie. 
Był to najlepszy wynik w Polsce w ramach 
projektu obejmującego 10 szkół polskich i 50 
europejskich. Projekt wykonywany dzięki 
stowarzyszeniu Polska Sieć Energie Cites.



Coroczne akcje konkursowe w przedszkolach, 
szkołach, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych  2011-2014 

konkursowe 
debaty 
energetyczne w 
szkołach 
średnich

komisja konkursowa podczas 
oceny prac plastycznych

Przedszkolaki prezentujące swoją pracę plastyczną

Cztery edycje: ponad 800 prac konkursowych, ok. 2000 uczestniczących dzieci i młodzieży, 
150 nauczycieli opiekunów



Beskidzkie Festiwale Dobrej Energii

Promocja pojazdów 

elektrycznych

– samochód oraz rowery

Wystawa

„Drugie życie rzeczy”

Wystawa 300 plakatów 

Ambasadorów Klimatu

300 balonów 

z eko-przesłaniem

w powietrze

Zabawy edukacyjne



Podsumowanie działań kampanii ENGAGE

 Efekt społeczny:

ok. 1000 osób – ambasadorów klimatu na plakatach

ok. 2000 bielszczan zaangażowanych w działaniach w ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej

struktura ok. 150 współpracujących w ramach projektu nauczycieli – koordynatorów ENGAGE 

współpraca z 10-cioma kluczowymi firmami lokalnymi w zakresie efektywności energetycznej

wdrożenie na terenie budynków UM programu oszczędzania energii i wody „Energooszczędne Biuro”                    
z zastosowaniem specjalnych eko-nalepek

 Efekt ekonomiczny / ekologiczny tylko za rok 2011:

w 56-ciu obiektach miejskich odnotowano spadek zużycia energii na poziomie 2,8 mln kWh czyli 12,6%

w zmonitorowanych 5-ciu firmach produkcyjnych i handlowych z terenu miasta wykazano oszczędności 
energetyczne w wysokości  4,3 mln kWh czyli 4,7%

łączny efekt ekologiczny to niewyemitowanie ponad 3,9 mln kg CO2 czyli mniej o 5,9% w powietrzu

Od 2012 roku przekształcenie kampanii ENGAGE w stałą kampanię 
edukacyjną „Bielsko-Biała chroni klimat”



Co się dzieje w wirtualnym świecie 
zarządzania energią w Bielsku-Białej?

Rozwijanie współpracy z mieszkańcami poprzez:

 stronę internetową „urzędową”: energia.bielsko-biala.pl, 

 profil na Facebooku  

 blog tematyczny  

 spoty filmowe na YouTube

 stronę edukacyjną www.miastodobrejenergii.com







www.miastodobrejenergii.com



Nagrody i wyróżnienia

• I miejsce w projekcie Energy Trophy (2005); wyróżnienie w kampanii Display (2007); 

• 2009 – I nagroda w konkursie KAPE na najbardziej efektywną  energetycznie gminę w Polsce w  kategorii gmin powyżej 
100 tys. mieszkańców 

• Bielsko-Biała wzorcem: w projekcie MODEL (2008-2010) i w zespole efektywności energetycznej samorządowej Grupy 
Wymiany Doświadczeń ZMP

• 2010 – III nagroda w konkursie LIGA OZE organizowanym przez stowarzyszenie gmin Polska Sieć Energie Cites

• 2011 – pierwsze miejsce w konkursie „Gmina Przyszłości” w kategorii „promotor innowacji” za projekt ENGAGE, 
wyróżnienie w kategorii „innowacje dla klimatu” za wykorzystanie OZE na oczyszczalni ścieków w Komorowicach

• 2011 – pierwsze miejsce w konkursie „Gmina z Klimatem” za całokształt działalności  - uroczyste wręczenie certyfikatu 11 
września 2012

• 2012 – II miejsce w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania, w kat. usługi techniczne, lokalna gospodarka energetyczna 
za kampanię edukacyjno-promocyjną „ Bielsko-Biała chroni klimat” oraz wyróżnienie za wieloletni program PONE

• 2012 – wyróżnienie w konkursie KAPE „Energooszczędne Biuro”

• 2013 – nagroda główna Science on Stage 2013 dla projektu  „Bielsko-Biala protects the climate – school cooperation”

• 2013 – nagroda główna EPSA 2013 w dwuletnim konkursie EIPA w Maastricht dla kampanii 
„Bielsko-Biala protects the climate” 

• 2014 – nagroda główna w krajowym konkursie Abrysu dla miasta podejmującego najwięcej działań ekologicznych w 
zakresie redukcji niskiej emisji – tytuł „Miasto z misją” w kat. Gmin powyżej 100 tys. mieszkańców





Galeria zdjęć z honorowych wydarzeń

Bielsko-Biała
najbardziej efektywną energetycznie gminą

w Polsce w kategorii powyżej 
100 tys. mieszkańców w konkursie KAPE 2009r.

Bielsko-Biała
„Miastem z klimatem” w krajowym konkursie 

Fundacji EkoRozwoju 2011r.

Bielsko-Biała
realizuje najlepszy w Europie projekt angażujący mieszkańców w 

politykę energetyczną miasta  - EPSA 2013

Bielsko-Biała
„Miastem z misją” w krajowym konkursie 

Abrys Sp z oo w 2014 r.



Dziękuję za uwagę

Piotr Sołtysek

pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej
d/s zarządzania energią

pze@bielsko-biala.pl

strona internetowa:  www.energia.bielsko-biala.pl

tel. 33 – 49 71 518
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