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Założenia programowe 

 



 Popularyzacja                
i wsparcie czystych                        
i niskoemisyjnych 
technologii 
energetycznych 
 

 



odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 
poprzez wsparcie rozwiązań 

praktycznych, infrastrukturalnych 
(przede wszystkim sieciowych) oraz 

prawnych (deregulacja, standaryzacja 
kontraktów na rynku),  wdrożenie 

rozwiązań ułatwiających 
przedsiębiorcom budowę i 

eksploatację instalacji OZE a także 
zakup energii elektrycznej P2P 

(PPA/cPPA), Offshore’u i związanego z 
nim planu budowy farm wiatrowych na 

Bałtyku,  jako szansy dla rozwoju 
regionu  

niskoemisyjnych 
technologii grzewczych 

poprzez rozwój i wsparcie 
branży ciepłowniczej, 

efektywności 
energetycznej, 
nowoczesnych 

technologii 
magazynowania energii 

elektrycznej,  w tym                        
z wykorzystaniem paliwa 

wodorowego.  



Organizacja debat, konferencji i sympozjów na temat 
popularyzacji i rozwoju energetyki rozproszonej opartej                           

o Odnawialne Źródła Energii implementowanej w ramach 
rozwiązań prosumenckich, mikrowytwórczych oraz małych 

instalacji OZE, z uwzględnieniem autoprodukcji. 



Promocja ekologii i rozwiązań związanych                                         
z ochroną środowiska na szczeblu lokalnym,                                              

jak i ogólnopolskim 



zaangażowanie 
samorządów woj. 

pomorskiego do wdrażania 
rozwiązań mających na celu 

adaptację do zmian 
klimatycznych, 

promocja rozwiązań 
prawnych, organizacyjnych             

i technicznych 
zmierzających do 

ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz smogu 

poprzez działania 
zmierzające do tworzenia 

stref tzw. niskiej emisji, 

stymulowanie praktycznych 
inicjatyw i inwestycji                           

na szczeblu lokalnym, 
nakierowanych na ochronę 

klimatu i adaptację                            
do jego zmian 

mobilizacja i edukacja 
mieszkańców w zakresie 

zmian w stylu życia                                
i funkcjonowania                                  

w przestrzeni lokalnej 



rozwój lokalnej gospodarki                  
w oparciu o technologie 

niskoemisyjne i bezemisyjne, 

rozwój elektromobilności                 
i transportu publicznego 

opartego na paliwach 
alternatywnych, w tym 

poszukiwanie rozwiązań 
technicznych                                              

i infrastrukturalnych                           
we wspieraniu jego rozwoju, 

wykorzystywanie rozwiązań                  
w zakresie efektywności 
energetycznej w ramach 

minimalizacji negatywnych 
skutków zmian klimatycznych. 



 
 
 
 

Edukacja! 
 
 



Regulamin  

Forum Energii i Klimatu zostało powołane uchwałą Zarządu Pracodawców Pomorza nr 39/2019 w dniu 10.12.2019. 

Koordynatorem Forum jest Wiceprezes Pracodawców Pomorza Michał Sznycer. 

Uczestnikami Forum są osoby fizyczne, które wykazują dobrą wolę współpracy w ramach Forum. 

Uczestnictwo w pracach Forum jest dobrowolne na zasadzie wysłanego zaproszenia do jego uczestników w wersji elektronicznej ze strony 
Pracodawców Pomorza. 

Spotkania Forum są organizowane przez biuro Pracodawców Pomorza. 

Forum zajmuje się omawianiem spraw zgłoszonych przez jego uczestników w oparciu o założenia programowe Forum. 

Uczestnicy Forum mogą rekomendować inne osoby, które chciałyby złożyć deklaracje przystąpienia do Forum. 

Chęć uczestniczenia w pracach Forum powinna być poprzedzona rozmową z koordynatorem Forum. 



Dziękuję za uwagę 
Michał Sznycer 

m.sznycer@pracodawcypomorza.pl 
michal.sznycer@mgs-law.eu 
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