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Czym jest Projekt Doradztwa Energetycznego 
i do kogo jest skierowany?

Jakie są cele i zadania stojące przed Doradcami Energetycznymi?

Miejsce energetyka gminnego w Projekcie



Projekt Doradztwa Energetycznego polega na budowie systemu 
doradztwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. 

Zadania:

• wsparcie w realizacji zobowiązań Polski wynikających z pakietu 
klimatycznego UE 20/20/20,

• wyeliminowanie zidentyfikowanych barier rozwoju 
niskoemisyjnej gospodarki.



Struktura:

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Energii

Partner Wiodący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Partnerzy: 15 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Zespół Doradców Energetycznych

5 Doradców Energetycznych na 167 Gmin województwa śląskiego



Regiony województwa śląskiego:

Region Zachodni, obejmujący powiaty: tarnogórski, 
gliwicki, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie
Elżbieta Kisiel
tel. (32) 60 32 268, e-mail: e.kisiel@wfosigw.katowice.pl

Region Północny, obejmujący powiaty: 
kłobucki, częstochowski, lubliniecki, 
Częstochowę, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice, Chorzów
Ryszard Mocha
tel. (32) 60 32 266, e-mail: 
r.mocha@wfosigw.katowice.pl

Region Wschodni, obejmujący powiaty: 
myszkowski, zawierciański, będziński, 
Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice, 
Jaworzno, Tychy
Łukasz Balion
tel. (32) 60 32 267, e-mail: 
l.balion@wfosigw.katowice.pl

Region Południowo-zachodni, obejmujący 
powiaty: raciborski, wodzisławski, mikołowski, 
pszczyński, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój
Szymon Twardoń
tel. (32) 60 32 269, e-mail: 
s.twardon@wfosigw.katowice.pl 

Region Południowy, obejmujący powiaty: 
bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Białą, 
Rudę Śląską, Katowice
Wioletta Jończyk – kierownik zespołu
tel. (32) 60 32 265, e-mail: 
w.jonczyk@wfosigw.katowice.pl



Projekt nie inwestycyjny, w 100% finansowany jest ze środków 
POIiŚ 2014-2020, w ramach I osi priorytetowej 
– Zmniejszenie emisyjności gospodarki.  

Niezależne i nieodpłatne usługi doradcze związane z 
przygotowaniem i wdrażaniem inwestycji w zakresie EE i OZE.

Projekt ma funkcjonować do 2023 roku.



Wsparcie doradcze skierowane do:

• instytucji publicznych, 

• przedsiębiorców, 

• wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

• osób fizycznych, 

w szczególności do podmiotów, którym dedykowano wsparcie  UE.

Doradcy współpracują z odbiorcami/beneficjentami Projektu 

bez pośredników.



Cele Projektu Doradztwa Energetycznego:

• podniesienie świadomości społeczeństwa,

• promocja gospodarki niskoemisyjnej/OZE, 

• ułatwienie dostępu do środków finansowych funduszy unijnych.



Zadania stojące przed Doradcami Energetycznymi:

• Wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu PGN,

• Prowadzenie działań szkoleniowo-doradczych przyczyniających 
się do utworzenia sieci tzw. energetyków gminnych,

• Wsparcie związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w 
zakresie EE i OZE, w tym doradztwo w zakresie weryfikacji 
audytów energetycznych/koncepcji, rekomendacji zadań 
wynikających z audytów energetycznych,

• Aktywne promowanie gospodarki niskoemisyjnej,

•Przygotowania i przeprowadzenie działań informacyjno-
edukacyjnych w zakresie  EE, OZE i rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej skierowanych do ogółu społeczeństwa,

•Budowanie platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy oraz 
bazy PGN.



Plan działań usług doradczych w woj. śląskim:

• Promowanie idei tworzenia PGN i stanowisk energetyków 
gminnych.

• Przeprowadzenie szkoleń dla energetyków gminnych.

•Zbudowanie sieci kontaktów w Gminach.

• Wsparcie Gmin w prowadzeniu procedury odbiorowej PGN.

•Pomoc w weryfikowaniu audytów energetycznych i wsparcie w 
zakresie rekomendacji zadań wynikających z tych audytów.

• Doradztwo w zakresie identyfikacji projektów możliwych do wsparcia 
ze środków UE na realizację zadań w zakresie EE i OZE.

• Doradztwo w zakresie wprowadzania systemów zarządzania 
energią.



Dotychczasowe zadanie dla Doradców postawione przez 

Partnera Wiodącego:

Zapewnienie wysokiej jakości PGN, które mogą być warunkiem 

dla Gmin do aplikowania o dofinansowanie inwestycji w 

obecnej perspektywie finansowej.

Struktura pokrycia województwa PGN (stan na 18.03.2016 r.)

Liczba  gmin

bez PGN 43

korzystających z dofinansowania NFOSiGW 69

124korzystających z dofinansowania WFOSiGW w Katowicach 46

wykonujących PGN ze środków własnych 9

razem 167



Wnioski z pierwszych działań oraz weryfikacji PGN:

• Zróżnicowane podejście gmin do realizacji PGN od 
„niewgłębiania” się w treść do samodzielnego wykonywania 
PGN przez pracowników urzędu gminy/miasta

• Próba zinwentaryzowania zużycia energii

• Okazja do uporządkowania dotychczasowych planów 
dotyczących modernizacji/remontów obiektów gminnych

• Bardzo zróżnicowana świadomość energetyczna i ekologiczna

PGN jest punktem wyjścia do działań doradców a nie celem.



w w w . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

Gminy województwa śląskiego na tle reszty kraju w kontekście 
energetyka gminnego:

• dotychczas podejmowano już działania budujące 
kompetencje gminnego energetyka (np. szkolenia 
organizowane przez Śląski Związek Gmin i powiatów).

Obszar działań doradców energetycznych woj. śląskiego:

• wyzwaniem jest nie przekonanie o potrzebie utworzenia 
stanowiska energetyka gminnego, ale wsparcie w jego 
tworzeniu, organizowaniu i ukierunkowywaniu jego 
działalności;

• organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje;

• inicjowanie wzajemnych kontaktów oraz wymiany 
doświadczeń pomiędzy energetykami gminnymi/gminami.



w w w . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

Ostatni tak „korzystny” (?) moment na dokonywanie zmian 
i rozwój gminnej energetyki:

Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko – perspektywa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020

Dofinansowania ze 

środków NFOŚiGW

Dofinansowania ze 

środków WFOŚiGW

Projekt doradztwa energetycznego

Pakiet 3x20

Dyrektywy UE:
2012/27/UE 

2010/31/UE

2008/50/WE (CAFE)

…

Ustawa o efektywności energetycznej

niska emisja

globalne ocieplenie

wyczerpywanie zasobów surowców 

energetycznych

nieciągłość dostaw energii

degradacja środowiska

Ustawa prawo energetyczne

Ustawa o samorządzie gminnym

ESCO

Gmina

- energetyka 

rozproszona

- niezależność 

energetyczna

- prosumenci

- bezpieczeństwo 

energetyczne



Więcej informacji o Projekcie:

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1715:d
oradztwo-energetyczne&catid=2&Itemid=941

http://www.me.gov.pl/node/25856

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/
http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1715:doradztwo-energetyczne&catid=2&Itemid=941
http://www.me.gov.pl/node/25856


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Zespół Doradców Energetycznych
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

Łukasz Balion tel. (32) 60 32 267, e-mail: l.balion@wfosigw.katowice.pl
Wioletta Jończyk tel. (32) 60 32 265, e-mail: w.jonczyk@wfosigw.katowice.pl
Elżbieta Kisiel tel. (32) 60 32 268, e-mail: e.kisiel@wfosigw.katowice.pl
Ryszard Mocha tel. (32) 60 32 266, e-mail: r.mocha@wfosigw.katowice.pl
Szymon Twardoń tel. (32) 60 32 271, e-mail: s.twardon@wfosigw.katowice.pl 


