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Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 
efektywności energetycznej oraz OZE”   (Projekt Doradztwa  
Energetycznego) 



Projekt Doradztwa Energetycznego PO IiŚ 2014-2020 
I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Poddziałanie 1.3.3. 

Ministerstwo Rozwoju 
(Instytucja Zarządzająca) 

Ministerstwo Energii 
(Instytucja Pośrednicząca) 

NFOŚiGW - Beneficjent Projektu 
(Partner Wiodący ) 

14 WFOŚiGW i UMWL 
(Partnerzy) 

Doradcy energetyczni w JST 
(opcjonalnie na dalszym etapie realizacji 

projektu) 



Odbiorcy działań Projektu Doradztwa Energetycznego 

sektor publiczny (w tym gminy) 

przedsiębiorstwa 

Osoby fizyczne 

sektor mieszkaniowy (w tym 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 



Zadania Doradców Energetycznych 
Działania informacyjno-edukacyjne  

w zakresie rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej (w tym 

efektywności energetycznej, OZE)  

Doradztwo 
związane  

z przygotowaniem, 
weryfikacją 

i wdrożeniem 
planów gospodarki 

niskoemisyjnej 
(PGN/SEAP) 

 

Promowanie 
gospodarki 

niskoemisyjnej 

Szkolenia  
energetyków 

gminnych 

Wymiana 
doświadczeń  
i bazy wiedzy 

(best 
practices) 

Doradztwo związanie  
z przygotowaniem  

i wdrożeniem inwestycji  
w zakresie efektywności 

energetycznej 
i OZE oraz innych działań na rzecz 

gospodarki niskoemisyjnej 

 



Obszary Doradztwa Energetycznego  

DOBÓR 
TECHNOLOGII 

WSKAZANIE 
ŹRÓDEŁ 

FINANSOWANIA 

POZWOLENIA I DECYZJE 
ADMINISTRACYJNE 

KONCEPCJA 
Biznes Plan 

Inne  

  Proces 
Inwestycyjny 



Użytkowanie 
(eksploatacja)  

inwestycji 

Przygotowanie 
inwestycji  

do wykonania 

Realizacja inwestycji 

Dotyczy okresu zbierania informacji na temat przyszłych 
działań i obejmuje: prognozowanie, programowanie  
i planowanie. Etap ten kończy się z chwilą uzyskania 

pozwolenia na budowę / zgłoszenia. 

Są to działania bezpośrednio związane z wykonaniem 
zaplanowanej inwestycji i obejmują: realizację, montaż  

i wyposażenie w niezbędne urządzenia, odbiory, rozruch 
i okres próbnej eksploatacji. Etap ten kończy się z chwilą 

dokonania odbioru końcowego.  

Obejmuje wszystkie działania niezbędne do ciągłego 
utrzymywania inwestycji w stanie pełnej użyteczności,  

zgodnie z jej przeznaczeniem 

Proces inwestycyjny 

ETAP III 

ETAP I 

ETAP II 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

INWESTYCJI 

Pomysł  
 Koncepcja 

Dotyczy potrzeb  
i możliwości realizacji 

inwestycji 



PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ 



Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mają przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj. 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 
podniesienie efektywności energetycznej, 

 a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i 
realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany 
działań krótkoterminowych (PDK).  

 zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 



inicjowanie działań 
mających na celu 

wspieranie produktów i 
usług efektywnych 

energetycznie 

inicjowanie działań 
mających wpływ na 

zmiany postaw 
konsumpcyjnych 

użytkowników energii  

Rola Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

nie może być traktowany jako dokument skończony, 

wymaga analizowania prowadzonych działań i 
rozwoju gminy,  

musi być monitorowany, 

musi być aktualizowany.  



PGN – 62 opracowania  

PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 



 
Tomasz Koprowiak (koordynator) – 89 522 02 79,  
kom. 512 843 770, tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl 
 
Ewa Doskocz – 89 522 02 77,  
kom. 512 843 778, ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl 
 
Janusz Pabich – 89 522 02 08,  
kom. 512 843 768, janusz.pabich@wfosigw.olsztyn.pl 
 
Dawid Olbryś – 89 522 02 87,  
kom. 512 843 783, dawid.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl 
 
 

Zasięg działania Doradców Energetycznych 
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1. Porady, 

2. Konsultacje, 

3. Konferencje, 

4. Platforma wymiany doświadczeń wraz z bazą wiedzy o PGN i bazą dobrych 
praktyk, 

5. Udział w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, działaniach informacyjno-
promocyjnych, działaniach edukacyjno-szkoleniowych, 

6. Działania medialne, w tym z wykorzystaniem mediów lokalnych. 

FORMY PRACY DORADCÓW 



Dziękuję za uwagę 

Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie 

 tel. (89) 522 02 00, 20, 08 

tel. 512 843 768, 512 843 770, 512 843 778, 512 843 783 

tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl 

j.pabich@wfosigw.olsztyn.pl 

ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl 

dawid.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl 
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