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Kamienie milowe ….



Podstawowym założeniem zrównoważonego 

rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań 

w poszczególnych sektorach gospodarki i życia 

społecznego, aby zachować zasoby i walory 

środowiska w stanie zapewniającym trwałe, 

nie doznające uszczerbku, możliwości 

korzystania z nich zarówno przez obecne 

jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym 

zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów 

przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności 

biologicznej na poziomie krajobrazowym, 

ekosystemowym, gatunkowym i genowym.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój - globalna sprawiedliwość zarówno 

w sposobie życia oraz w dostępie do zasobów



Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030

NOWA AGENDA zawiera 17 Celów Zrównoważonego 

Rozwoju i 169 współzależnych i niepodzielnych z nimi 

zadań, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. 

Wyznaczać mają one kierunek decyzji, które będą 

podejmowane przez najbliższe 15 lat. 

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez 

zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi 

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 

przystępnej cenie

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony 

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 

zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać 

i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 

Proekologiczne cele Agendy 2030:



Wybrane dokumenty strategiczne 
uwzględniające politykę proekologiczną

Strategia Europa 2020 Strategia Rozwoju 

Województwa 

Małopolskiego 

na lata 2011-2020

Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju

POZIOM EUROPEJSKI POZIOM KRAJOWY POZIOM REGIONALNY

Strategia Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko
Program Strategiczny 

Ochrona Środowiska

Plan Gospodarki 

Odpadami Województwa 

Małopolskiego

Program ochrony 

powietrza dla 

województwa 

małopolskiego

Krajowy Program

Ochrony Powietrza

do roku 2020 



Wybrane cele Agendy 2030 
w dokumentach strategicznych Małopolski

SRWM 2011-2020 Projekty z MPI

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne

OS12 – Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna 

i ochrona bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych Małopolski

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne

OS13 – Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: 

Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd oraz rezerwatu przyrody Okopy 

Konfederackie wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne

OS16 – Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez 

prowadzenie gospodarki pasterskiej

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne

OS14 – Małopolska w zdrowej atmosferze

ED1 – Małopolskie Centrum Nauki

ED2 – Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE)

ED10 – Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania (10.1.4)

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie 

lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

OS2 –Budowa Ścieżki w koronach drzew z wieżą widokową oraz Ośrodka Rehabilitacji 

Zwierząt Chronionych i Dzikich

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne

OS12 – Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona 

bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych Małopolski

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne

OS13 – Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: 

Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd oraz rezerwatu przyrody Okopy 

Konfederackie wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne

OS16 – Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez 

prowadzenie gospodarki pasterskiej

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Obszar 7. Zarządzanie rozwojem 

województwa
PR1 – Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne i społeczne
PR4 – Projekt SYMBI – Interreg Europa



Strategia Europa 2020

Jednym z strategicznych celów Strategii Europa 2020 w

zakresie klimatu i energii (cele 20/20/20) są:

• spadek emisji gazów cieplarnianych o 20%

w stosunku do poziomu z 1990 roku,

• 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych,

• wzrost efektywności energetycznej o 20%

Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2020

Wartość docelowa

UNIA EUROPEJSKA [EU-28] Obszar 3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii

Dynamika emisji gazów cieplarnianych 
(1990=100)

93,39 92,61 90,61 84,03 85,89 83,25 82,1 80,45 77,39 77,88 80

Udział energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto [%]

9,5 10,4 11 12,4 12,9 13,2 14,4 15,2 16,1 16,7 20

Zużycie energii pierwotnej [Mtoe] 1722,2 1693,8 1692,4 1598,2 1656,7 1594,2 1585,4 1569,9 1508,3 1529,6 1483

POLSKA Obszar 3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii

Dynamika emisji gazów cieplarnianych 
(1990=100)

88,47 88,58 87,06 83,23 87,17 87,05 85,5 84,75 82,11 82,76 redukcja emisji CO2

Udział energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto [%]

6,9 6,9 7,7 8,7 9,2 10,3 10,88 11,34 11,45 11,78 15

Zużycie energii pierwotnej [Mtoe] 91,72 91,61 92,76 89,81 95,72 95,79 92,67 93 89,12
zmniejszenie zużycia 

do poziomu 
ok. 96 Mtoe

CEL: 

ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ

KLIMAT, 

ENERGIA 

I MOBILNOŚĆ

Źródło: www.strateg.stat.gov.pl



Efekty realizacji Strategii Europa 2020

Źródło: Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

Bruksela, 2014.



Strategia Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020

Bezpieczeństwo 

ekologiczne, zdrowotne 

i społeczne

Obszar 6.

Cel strategiczny:

Wysoki poziom 

bezpieczeństwa 

mieszkańców Małopolski

w wymiarze 

środowiskowym, 

zdrowotnym i społecznym

6.1 Poprawa bezpieczeństwa 

ekologicznego oraz

wykorzystanie ekologii dla 

rozwoju Małopolski

6.2 Poprawa bezpieczeństwa 

zdrowotnego:

profilaktyka i ochrona 

zdrowia

6.3 Poprawa bezpieczeństwa 

społecznego:

integrująca polityka 

społeczna

6.4 Wsparcie systemu 

zarządzania

bezpieczeństwem 

publicznym



Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne 
i społeczne

6.1 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WYKORZYSTANIE 

EKOLOGII DLA ROZWOJU MAŁOPOLSKI:

6.1.1 Ochrona zasobów wodnych

6.1.2 Poprawa jakości powietrza

6.1.3 Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym, 

komunalnym, przemysłowym oraz minimalizacja 

oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

6.1.4 Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami

6.1.5 Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych 

zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych

6.1.6 Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego

6.1.7 Regionalna polityka energetyczna

6.1.8 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i 

promocja postaw proekologicznych



Inne proekologiczne działania w Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2011-2020

3.1.5 Rozwój zintegrowanego transportu w ramach aglomeracji 

krakowskiej – transport aglomeracyjny, tworzony przede 

wszystkim w oparciu o szybką kolej aglomeracyjną, 

premetro/metro, szybki tramwaj.

3.2.7 Wspieranie warunków dla rozwoju transportu ekologicznego.

Obszar 3: INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ



Program Strategiczny 
Ochrona Środowiska

Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji 

o źródłach pól elektromagnetycznych

Ochrona zasobów wodnych

Rozwijanie systemu gospodarki odpadam 

Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków 

negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych 

i awarii przemysłowych

Regionalna polityka energetyczna

Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego

Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym

Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów 

administracyjno-prawnych i ekonomicznych

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

PRIORYTETY



Działania proekologiczne w innych 
dokumentach strategicznych:

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020

Działanie 2.1. Lepsza jakość powietrza w subregionach

Kierunki interwencji:

2.1.1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej.

2.1.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez inwestycje w

źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa

gazowe, a także poprzez przyłączenie do sieci

ciepłowniczej.

2.1.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez inwestycje w

źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe.



Działania proekologiczne w innych 
dokumentach strategicznych: 

Strategia Rozwoju Polski Południowej

Cel II - Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz 

efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych 

Wskaźnik: Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych z Polski Południowej 

(Polska=100) 

28,58

30,65

25,86 25,96

27,66

28,94

27,67

28,66
28,05

29,40
28,97

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wartość docelowa

w 2022 roku:

26,00%

2.4. Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska 

i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi



Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM)

W ramach RPO WM na działania związane z regionalną polityką energetyczną 

przewidziano alokację w łącznej wysokości 420 mln euro. Z tych pieniędzy 

przewidziano: 

 100 mln euro na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych i rozwój sieci 

ciepłowniczych, 

 96 mln euro na termomodernizację budynków 

publicznych i wielorodzinnych, 

 140 mln euro na transport niskoemisyjny, 

 65 mln euro na odnawialne źródła energii,

 19 mln euro na poprawę efektywności 

energetycznej w przedsiębiorstwach.



Oś 4. Regionalna Polityka 
Energetyczna - RPO WM

Łącznie w ramach osi 4. Regionalna Polityka 

Energetyczna w 2016 roku ogłoszono 5 konkursów, na 

kwotę 139,7 mln EUR (616,8 mln PLN), co stanowi 35,4% 

alokacji dla osi. 

Dotychczas podpisano 5 umów o dofinansowanie na

kwotę 70,3 mln EUR (310,5 mln PLN), w tym wkład UE

51,9 mln EUR (229, 3 mln PLN), co stanowi 13,2%

wykorzystania alokacji dla osi.



Audyt energetyczny

Prognozowana liczba ocen energetycznych do września 2018 r:

Warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie 

z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego,

nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające 

europejskie normy ekoprojektu. 

POWIATY LICZBA OCEN ENERGETYCZNYCH

Nowy Sącz

2,2 tys. budynków 
Powiat Nowosądecki

Powiat Limanowski

Powiat Gorlicki

Tarnów

2,2 tys. budynków 
Powiat Tarnowski

Powiat Brzeski

Powiat Dąbrowski

Powiat Nowotarski

2,1 tys. budynków Powiat Tatrzański

Powiat Suski

Powiat krakowski
1,0 tys. budynków 

Powiat Wielicki

Powiat Chrzanowski

3,5 tys. budynków 
Powiat Olkuski

Powiat Oświęcimski

Powiat Wadowicki

20 000



Małopolski Plan Inwestycyjny –
przykłady projektów proekologicznych

Małopolska w zdrowej 

atmosferze (69,9 mln zł)

Modernizacja energetyczna

wojewódzkich budynków

użyteczności publicznej 

(178,4 mln zł)

Zakup elektrycznych 

zespołów trakcyjnych dla 

rozwoju kolei małopolskich 

(305,2 mln zł)

Budowa zintegrowanej sieci

tras rowerowych w woj.

Małopolskim (155,8 mln zł)

Budowa tras rowerowych

w Małopolsce –

EuroVelo 11 (EV11)

etap II wzdłuż Popradu 

(9 mln zł)

Projekt SYMBI – Interreg

Europa (0,6 mln zł)
Zakup taboru kolejowego:

nowoczesnych

elektrycznych zespołów

trakcyjnych na potrzeby

rozwoju kolei małopolskich

(88,3 mln zł)
Parki krajobrazowe na 

TAK – edukacja ekologiczna

i ochrona bioróżnorodności

na terenie parków

krajobrazowych Małopolski

(3,9 mln zł)

SPIN- Małopolskie Centra

Transferu Wiedzy 

(19,3 mln zł)

W samym obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA przewidziano do realizacji 

8 projektów (4 infrastrukturalne i 4 nieinfrastrukturalnych)

na szacunkową kwotę 452 mln zł. 



Realizacja Programu Ochrony 

Powietrza dla całej Małopolski 

Wsparcie wymiany kotłów 

i termomodernizacji dzięki 

funduszom unijnym

Dołączenie Małopolski i Śląska do Programu „Catching-up regions” (wcześniej 

Lagging Regions – Regiony Słabiej Rozwinięte)

Jakość powietrza 
w Małopolsce



 Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem

o zawartości pyłu PM2.5 powyżej zaleceń WHO oraz zbyt dużą

zawartością rakotwórczego benzo(a)pirenu.

 Ponad 4 tysiące osób rocznie umiera w Małopolsce

z powodu zanieczyszczonego powietrza.

 3 mld zł rocznie – to koszty związane z leczeniem chorych

z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy.

 Przez ¼ roku w Małopolsce przekroczony jest dopuszczalny poziom

pyłu zawieszonego PM10.

 Poziomy benzo(a)pirenu ponad 10-krotnie przekraczają

poziom dopuszczalny.

Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce



Jakość powietrza 
w Małopolsce

Przyjęcie uchwały antysmogowej dla Krakowa -

zakaz palenia węglem i drewnem będzie obowiązywał

od 01.09.2019 r.

Przyjęcie uchwały antysmogowej dla całej

Małopolski – od 01.07.2017 r. obowiązuje zakaz

stosowania mułów i flotów węglowych, a do końca

2022 r. konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel

lub drewno, które nie spełniają żadnych norm

emisyjnych.

Realizacja Programu LIFE – najlepszy projekt

ochrony powietrza w Europie

Podobną uchwałę przyjęło również

województwo śląskie

Województwa dolnośląskie i mazowieckie 

aktualnie przygotowują swoją uchwałę

antysmogową



Poziom benzo(a)pirenu w Małopolsce



Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE “Wdrażanie Programu

ochrony powietrza dla województwa

małopolskiego – Małopolska w zdrowej

atmosferze” koordynowany przez Województwo

Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów (w tym

55 gmin), a jego celem jest przyspieszenie

wdrażania działań służących poprawie jakości

powietrza, które zostały zaplanowane w ramach

Programu ochrony powietrza dla województwa

małopolskiego.

Całkowita wartość projektu: 69,9 mln zł



Wspieranie transportu 
rowerowego

Do końca 2016 r. oddane do użytku 

rowerzystów:

• 175 kilometrowy odcinek Wiślanej 

Trasy Rowerowej

• 15 kilometrowy odcinek Velo Dunajec

Nasz cel do 2020 r. 8 tras o długości 

1 000 km!

Kampanie reklamowe i wydarzenia promujące transport rowerowy 

Budowa tras rowerowych



Rozwój proekologicznych 
form transportu, czyli rozwój 

kolei w Małopolsce

2014
• Uruchomienie linii SKA1 Kraków Główny – Wieliczka 

2015

• Przedłużenie linii SKA1 do stacji Kraków Lotnisko 

• XII – uruchomienie linii SKA2 Kraków  – Miechów/Sędziszów 

2016

• 3 mln pasażerów w pociągach Kolei Małopolskich
• Uruchomienie linii SKA3 Kraków  – Tarnów

2017

• Uruchomienie linii Kraków Główny - Nowy Sącz - Krynica Zdrój

• 10 milionów pasażerów w pociągach Kolei Małopolskich

…

• Docelowo Szybka Kolej Aglomeracyjna w pełnym zakresie:

• SKA1 Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia

• SKA2 Skawina – Kraków Główny – Sędziszów

• SKA3 Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów

• Autobusowe linie dowozowe do wybranych węzłów przesiadkowych, parkingi P+R

• Koncepcja budowy linii kolejowej Kraków-Myślenice i włączenia jej w istniejący system 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej



Inne projekty proekologiczne 
realizowane przez Małopolskę

Małopolska przystąpiła do międzynarodowego 

projektu SYMBI 

Minimalizacja ilości powstających odpadów i jeszcze lepsze

wykorzystanie surowców wtórnych powstających przy produkcji

przemysłowej – to korzyści, jakie Małopolska w najbliższej przyszłości

ma osiągnąć w związku z udziałem w projekcie SYMBI.

Projekt UGB Projekt UGB promuje miejskie tereny zieleni (UGS) oraz

tworzenie trwałych systemów zarządzania tymi terenami poprzez

ułatwianie współpracy pomiędzy organami publicznymi na wszystkich

szczeblach, a także zainteresowanymi stronami pozarządowymi

i grupami społecznymi.

W lipcu 2016 r. rozpoczęliśmy działania w ramach projektu Ur

ban Green Belts (UGB)



SPIN - Małopolskie Centra Transferu 
Wiedzy

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Life – science

Energia 

zrównoważona

Technologie 

informatyczne 

i komunikacyjne

Chemia

Przemysły kreatywne 

i czasu wolnego

Elektrotechnika 

i przemysł maszynowy

Produkcja metali



SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Darmowe usługi dla firm z Małopolski,

świadczone przez naukowców i ekspertów

w dziedzinie budownictwa energooszczędnego

i odnawialnych źródeł energii, realizowane

przez:

 Małopolskie Centrum Budownictwa 

Energooszczędnego

www.mcbe.pl

 Centrum Zrównoważonego Rozwoju 

i Poszanowania Energii Miękinia

http://www.spin.miekinia.agh.edu.pl/

Centra działają w ramach projektu SPIN:

www.spin.malopolska.pl

http://www.mcbe.pl/
http://www.spin.miekinia.agh.edu.pl/
http://www.spin.malopolska.pl/


„Chcesz zbudować dom - posadź drzewo, 
a zanim zaczniesz budować miasto - posadź cały las” 

Przysłowie chiński



Departament 
Polityki Regionalnej

Małopolskie Obserwatorium

Rozwoju Regionalnego

morr@umwm.pl

mailto:morr@umwm.pl

