
Jak ograniczamy koszty 
energii w Słupsku?



Tło
• Strategia Rozwoju Miasta na lata 2017-2022
• Program Ochrony Środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na 

lata 2021-2024
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
• pismo okólne z grudnia 2016 roku wprowadza m. in. zastosowanie technologii LED 

przy modernizacji i budowie nowego oświetlenia 
• pismo okólne Nr 7/DAP/16 z lipca 2016 roku wskazuje jak ograniczać negatywne 

oddziaływanie na środowisko imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych 
• zarządzenie Nr 455/GKiOŚ/2016 Prezydenta Miasta Słupska z czerwca 2016 roku 

wprowadza konieczność konsultacji wszelkich działań inwestycyjnych i 
modernizacyjnych z Głównym Specjalistą ds. Zarządzania Energią



Oszczędności energii elektrycznej
Przykład: współpracy z IKEA  
5000 LEDów dla mieszkańców to wg. słupszczan 20 proc. 
mniejsze zużycie całej energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym; 
LEDy na testy otrzymali: 
a)mieszkańcy wybranych mieszkań komunalnych/w 
mieszkaniach wykonano audyty energetyczne; 
b)osoby pobierające dodatki energetyczne;
c)instytucje i jednostki miasta.
 



Oszczędności energii cieplnej
Podjęte kroki: 
a)zmiana zamówionych mocy i dostosowanie 
zapotrzebowania do pory dnia i dnia tygodnia; 
b)pisma okólne i zarządzenia Prezydenta; 
c)nawiązanie współpracy z firmą Danfoss – wymiana ok. 100 
termostatów w jednostkach miejskich. 
 



Zintegrowana edukacja 
ekologiczna - synergia działań

Miasto Słupsk wprowadziło w 
marcu 2017 r. zintegrowaną 
edukację ekologiczną. 

-Zaangażowane spółki miejskie 
oraz inne podmioty i 
organizacje pozarządowe. 
-Koordynacyjna rola Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska. 
-Do mapy ekologicznej edukacji 
doszły nowe Zielone Punkty, 
które powstają w filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Słupsku. 



 Podstawa
stworzenia zintegrowanego systemu edukacji 
ekologicznej. Powinien on angażować zarówno 
WGKiOŚ, miejskie spółki i jednostki oraz organizacje 
pozarządowe, w taki sposób, aby zintegrować wspólne 
wysiłki, by jak najskuteczniej dotrzeć do jak 
największej liczby odbiorców. 



 Zasady
1. Dążenie do synergii
2. Sami wdrażamy to, co postulujemy
3. Badamy potrzeby mieszkańców, wyciągamy wnioski
4. Analizujemy prawo



 Podstawowy przekaz = ekologia się opłaca



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Beata Maciejewska
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska 
ds. zrównoważonego rozwoju

b.maciejewska@um.slupsk.pl
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