
Zainwestujmy razem

w środowisko

Uchwała antysmogowa, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
jako narzędzia dla JST umożliwiające działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Lubelskim

Lublin, 28 kwietnia 2021 r.

Projekt Doradztwa Energetycznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”



„Uchwała antysmogowa, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów jako narzędzia dla JST umożliwiające działania na rzecz 

poprawy jakości powietrza w Województwie Lubelskim”

10:00 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
Sebastian Trojak – Członek Zarządu 

Województwa Lubelskiego

10:10
Prezentacja Projektu Doradztwa Energetycznego

Szkolenia kandydatów na energetyków gminnych

Kajetan Kościk – p.o. kierownika Oddziału 

Odnawialnych Źródeł Energii UMWL w 

Lublinie

10:30
Omówienie zapisów zawartych w „uchwale antysmogowej” 

Województwa Lubelskiego

Elżbieta Kasperska – doradca 

energetyczny, Oddział OZE, UMWL

10:50
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - zadania i 

obowiązki gmin

Joanna Król – doradca energetyczny, 

Oddział OZE, UMWL

11:10

Program „Stop Smog” dla gmin i ich mieszkańców – zasady i 

możliwości współfinansowania realizacji przedsięwzięć 

niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i 

Remontów

Michał Jodełko – doradca energetyczny, 

Oddział OZE, UMWL

11:40 Podsumowanie i dyskusja

12:00 Zakończenie spotkania 



Źródło finansowania

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura
i Środowisko na 
lata 2014-2020

I Oś 
priorytetowa 
„Zmniejszenie 

emisyjności 
gospodarki”

Działanie 1.3 
„Wspieranie 
efektywności 
energetycznej
w budynkach”

Poddziałanie 1.3.3 
„Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego 
dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw 

w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE”

(PDE) 

Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE 



Ministerstwo Klimatu i Środowiska
(Instytucja Pośrednicząca)

NFOŚiGW - Beneficjent Projektu
(Partner Wiodący)

15 WFOŚiGW i Województwo Lubelskie
(Partnerzy – Doradcy Energetyczni)

Struktura zarządzania Projektem Doradztwa Energetycznego



Struktura organizacji i zarządzania PDE

15 WFOŚiGW

Województwo 
Lubelskie

Departament 
Odnawialnych Źródeł 

Energii

Poziom regionalny -
Partnerzy

Poziom ogólnokrajowy

NFOŚiGW - Beneficjent 
Projektu

(Partner Wiodący)



Struktura organizacji i zarządzania w UMWL

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego 

Departament Środowiska i 
Zasobów Naturalnych – Oddział 

Odnawialnych Źródeł Energii

Doradcy Energetyczni

• Na terenie województwa lubelskiego pracuje 

6 doradców energetycznych. 

• Doradcy pracują w systemie terytorialno-eksperckim

tzn.: 

- doradcy specjalizują się w konkretnych dziedzinach 

związanych z tematyką realizowanego wsparcia, 

- priorytetem systemu rozdziału pracy doradców jest 

odpowiednio wysoki poziom świadczonych usług,

- każdemu doradcy przydzielono grupę gmin objętych 

wsparciem doradczym.



Struktura organizacji i zarządzania w UMWL

Nazwisko i imię Zaszeregowanie terytorialne, powiaty:

Kościk Kajetan zamojski, hrubieszowski, tomaszowski 

Mulier-Gogół Monika  janowski, kraśnicki opolski, puławski 

Kędra Magdalena chełmski, łęczyński, parczewski, 
świdnicki 

Król Joanna krasnostawski, lubelski, radzyński 

Jodełko Michał  bialski, łukowski, rycki 

Kasperska Elżbieta biłgorajski, lubartowski, włodawski 



Dla kogo jesteśmy?

osoby fizyczne

przedsiębiorstwa 
(m.in. energetyki cieplnej)

sektor publiczny 
(w tym gminy, PJB, spółki komunalne, kościoły i 
związki wyznaniowe)

sektor mieszkaniowy 
(w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)



Cele projektu

Wsparcie 
w przygotowaniu 

i wdrażaniu inwestycji w 
zakresie efektywności 
energetycznej i OZE

Zwiększenie świadomości 
w zakresie rozwoju 

gospodarki niskoemisyjnej

Wsparcie gmin 
w przygotowaniu 

i wdrażaniu Planów 
Gospodarki 

Niskoemisyjnej

Wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych przyczyniających się do 
zmniejszenia emisyjności gospodarki 

I oś POIiŚ 2014-2020



Działalność doradców energetycznych

Pomoc przy opracowywaniu dokumentów:
- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
- Audyty energetyczne (budynków, oświetlenia ulicznego),
- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy,
- SIWZ dla inwestycji związanych z energetyką i efektywnością energetyczną;
- Raporty termograficzne

Działalność edukacyjna oraz informacyjno-promocyjna
- seminaria,
- szkolenia,
- konferencje.

Pomoc przy aplikowaniu o środki zewnętrzne;

Pomoc przy realizacji projektów w ramach funduszy unijnych oraz środków krajowych.

Doradcy Energetyczni

Pomoc 
merytoryczna

Szkolenia
Doradzanie



Gminni energetycy

Szkolenia kandydatów na energetyków gminnych

• Cykl szkoleń dla kandydatów na gminnych energetyków. Łącznie przeszkolono 86 osób z 78 gmin.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI KOLEJNEJ TURY SZKOLEŃ GMINNYCH ENERGETYKÓW – czerwiec – grudzień 2021r.



Planowanie energetyczne w gminie

• Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Weryfikacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w latach 2015-2018 - 171 szt.

Aktualizacja PGN w latach 2019-2020 (m.in. na potrzeby działania 5.5) - 62 szt.

• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

gminy – 33 szt.

• Klastry i spółdzielnie energetyczne – 4 certyfikowane klastry energii 1 spółdzielnia 

energetyczna



Pomiary termograficzne

Kamera



Działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne

Działalność edukacyjna oraz informacyjno-promocyjna

• Cykl szkoleń dla Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Łączna liczba przeszkolonych osób - 319.

• Warsztaty szkoleniowe dla pracowników JST na temat Programu „Czyste Powietrze”, zorganizowane 

w 20 Starostwach Powiatowych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 312 osób.

• Spotkania informacyjno-promocyjne pn. „Spotkania z nową energią”  zorganizowane w 70 gminach

• Warsztaty szkoleniowe w 124 gminach  z Programów Priorytetowych: „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” i 

„Agroenergia”. Łączna liczba uczestników 2010 osób



Mobilna platforma edukacyjna OZE



Strona Doradztwa Energetycznego
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl

Projekt doradztwa energetycznego w mediach internetowych

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/


Projekt doradztwa energetycznego w mediach internetowych

Fanpage Projektu Doradztwo Energetyczne
https://www.facebook.com/PoczujEnergie/

https://www.facebook.com/PoczujEnergie/


Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl
dr inż. Kajetan Kościk

p.o. Kierownika Oddziału OZE

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych

tel. (81) 537-16-16

tel. kom. 887-447-723

e-mail: kajetan.koscik@lubelskie.pl


