
II Seminarium Szkoleniowe 
„Zrównoważony rozwój gminy: Odpady - Woda i Ścieki  
- Energia elektryczna - Ciepło - Transport ekologiczny  
- Oszczędzanie i efektywność”
11 październik 2011 - Poznań

Program Ramowy Seminarium*

9.00 Otwarcie biura Seminarium

9.45 Uroczyste otwarcie Seminarium 
Wystąpienie organizatora, przedstawicieli urzędów oraz Dalki Poznań 

10.00-12.00 I PANEL TEMATYCZNY

- Realizacja Pakietu klimatyczno-energetycznego. Ustawa o Efektywności Energetycznej - referat wprowadzający 

- Obowiązki gmin wynikające z ustawy Prawo energetyczne - zmiany w ustawie Prawo energetyczne, planowanie energetyczne w gminie, 

ramy organizacyjno-prawne związane z realizacją Pakietu Klimatycznego, aspekty prawne 

- Jak możemy chronić klimat? - Przykłady działań wybranych władz lokalnych - „Porozumienie Burmistrzów” - europejska inicjatywa ochrony klimatu 

- Procedury przygotowania projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

12.00-12.30 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

12.30-14.00 II PANEL TEMATYCZNY

- Systemy ciepłownicze, jako fundament racjonalizacji lokalnej polityki energetycznej (modernizacja sieci ciepłowniczych, ciepło systemowe 

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń). Budowanie świadomości energetycznej wśród samorządów i społeczności lokalnych 
- Odpady, Ścieki jako źródło energii - efektywne gospodarowanie zasobami gminnymi w perspektywie długofalowej, zielona energia, tworzenie miejsc 

pracy, praktyczne rozwiązania wykorzystania odpadów 
- Jak obniżyć koszty funkcjonowania gminy? Budownictwo energooszczędne i pasywne - ocena stanu energochłonności budynków (audyt energe-

tyczny), termomodernizacja; mechanizmy, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej, wybrane przykłady, racjonalizacja 

zużycia mediów 
- Racjonalny zakup energii elektrycznej - zarządzanie energią w gminie w aspekcie ograniczenia jej kosztów zakupu i przesyłu - organizacja przetar-

gów na dostawy energii (procedura, dokumenty, przepisy prawne) 

14.00-15.00 Lunch

15.00-16.30 III PANEL TEMATYCZNY

- Finansowanie działań związanych z realizacją Pakietu 3x20. Możliwości korzystania z programów unijnych 

- Model żrównoważonej gminy na konkretnym przykładzie - warunki życia i pracy, niska emisja, efektywność energetyczna, transport ekologiczny, 

własne źródła zasilania, kogeneracja , małe centra energetyczne, odpady jako potencjalne źródło energii, odzysk gazu ze składowisk odpadów 

- Gmina jako konsument, producent i dostawca energii - doświadczenia i działania gmin w województwie wielkopolskim 

16.30-16.45 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

16.45-18.00 IV PANEL DYSKUSYJNY

Temat przewodni: Poprawa komfortu życia lokalnych społeczności poprzez zrównoważony rozwój 

Zakończenie i podsumowanie konferencji

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
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