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Porozumienie Burmistrzów na rzecz 
klimatu i energii

To ważna inicjatywa Komisji Europejskiej, angażująca 
przedstawicieli władz samorządowych i obywateli 
w działania na rzecz zwiększenia efektywności energe-
tycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz przystosowania się do zmian klimatu. 

Zmniejszenie 
emisji CO₂

Adaptacja do 
zmian klimatu

Dostęp do 
zrównoważonej 
i taniej energii

Oferowanie obywatelom
wysokiej jakości życia 

w zrównoważonych, odpornych 
na zmiany klimatyczne 

i dynamicznych 
miastach

Podpisanie
Porozumienia

Burmistrzów na 
rzecz Klimatu 

i Energii

KROK 1
Przesłanie planu 

działania na rzecz 
zrównoważonej 
energii i klimatu

(SECAP) 
w ciągu 2 lat

KROK 2

Przesłanie raportu
z kontroli
co 2 lata

KROK 3

Kto może przystąpić?

Porozumienie jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych niezależnie od ich wielkości. 
Ma charakter całkowicie dobrowolny i może nastąpić w dowolnej chwili. 



NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator

organizuje spotkania i konferencje informacyjne z zakresu 
działań na rzecz klimatu i zrównoważonej energii

wspiera przedsięwzięcia dotyczące polityki klimatycznej

wspiera wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy obecnymi i potencjalnymi sygnata-
riuszami Porozumienia oraz innymi koordynatorami krajowymi i terytorialnymi

współpracuje z innymi krajowymi i/lub terytorialnymi koordynatorami Porozumienia, 
aby rozwijać wspólne działania i promować skoordynowane podejście

prowadzi szereg działań, których cele są zbieżne z ideą Porozumienia Burmistrzów, 
np. wdrażając program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie 
skutków zagrożeń środowiska”

Korzyści z przystąpienia

pres�ż wynikający z przynależności do grona miast – liderów w zakresie realizacji 
polityki klimatycznej

wsparcie w realizacji celów Porozumienia ze strony unijnych instytucji, Biura 
Porozumienia Burmistrzów oraz Struktur Wspierających

szerokie wsparcie NFOŚiGW – Krajowego Koordynatora Porozumienia 
Burmistrzów 

łatwiejszy dostęp do europejskich i krajowych źródeł finansowania

wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz dostęp do najlepszych praktyk

możliwość nawiązania kontaktów z innymi europejskimi sygnatariuszami 
w zakresie wspierania zrównoważonej gospodarki energetycznej

promocja miasta lub gminy jako pioniera w dziedzinie ochrony klimatu na terenie 
całej Europy



wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz dostęp do najlepszych praktyk

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa,
pb@nfosigw.gov.pl

Więcej informacji na stronie:
www.eumayors.eu

www.porozumienieburmistrzow.eu/pl
www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow

Zapraszamy do kontaktu:
pb@nfosigw.gov.pl


