
Zainwestujmy razem w środowisko 

 

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 
 

 
 
 

Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, PIB 

 Puławy, 7 kwietnia 2017 r.  

dr inż. Kajetan Kościk – koordynator projektu 
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Struktura zarządzania Projektem Doradztwa Energetycznego 

Poziom ogólnokrajowy – NFOŚiGW 
– Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa 

(JRP) 
 

Poziom regionalny  
– 14 WFOŚiGW 
– Zespół Doradców Mazowieckich 
– Województwo Lubelskie 

 
Łącznie docelowo 76 Doradców 
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Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie EE i OZE 

64 inwestycje  
w woj. lubelskim 
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Odbiorcy działań Projektu Doradztwa Energetycznego 

sektor publiczny (w tym JST) 

przedsiębiorstwa 

osoby fizyczne 

sektor mieszkaniowy (w tym 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 



 

 

182 PGN wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w celu weryfikacji przez 

Doradców Energetycznych, w tym: 

- 77 PGN opracowanych przez gminy  

   w ramach konkursu 9.3 POIiŚ 2007-14 

- 108 PGN opracowanych przez gminy 

   ze środków własnych 

- 68 wydanych zaświadczeń.  

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej w województwie lubelskim ocenione 
przez Doradców Energetycznych 

Stan na styczeń 2017 r. 

 
 
Na całkowitą liczbę 213 gmin w woj. lubelskim,   
182 gminy (85%) otrzymało wsparcie doradcze 
w opracowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

 

Działalność doradcza 

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 
 



Wykaz najczęściej planowanych działań przez Gminy w województwie lubelskim  

w zakresie OZE i EE wynikających z PGN: 

Montaż kolektorów słonecznych 

Montaż instalacji fotowoltaicznych 

Termomodernizacja budynków 

Modernizacja oświetlenia publicznego  

 

Działalność doradcza Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 
 



1) Weryfikacja dokumentacji np.: 
- audyty energetyczne budynków na potrzeby projektów modernizacyjnych, 
- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 
2) Działalność edukacyjna oraz informacyjno-promocyjna: 

- szkolenia (dla energetyków gminnych), 
- konferencje, 
- seminaria, 
- warsztaty, targi. 

 
3) Działalność doradcza: 

- realizacja inwestycji w EE oraz OZE, 
- wsparcie przy likwidacji niskiej emisji na terenie JST, 
- wymiana doświadczeń i budowanie bazy wiedzy w oparciu o najlepsze znane technologie. 

 
4) Szkolenia pracowników JST (przyszłych energetyków gminnych) w zakresie: 

- gospodarki niskoemisyjnej, 
- efektywności energetycznej, 
- produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 
5)  Monitorowanie istniejących i planowanych inwestycji OZE. 

Wieloaspektowa działalność doradcza 



 

Produkcja energii ze źródeł OZE w województwie lubelskim - 2016 r.  
 

OZE 
Województwo Lubelskie 

274 MW 

Wg stanu na 31.12.2016r. 
 

Energetyka wiatrowa 
10 obiektów  

134,9 MW  
 

Biogazownie rolnicze 
7 obiektów  

9,86 MW  
 

Instalacje fotowoltaiczne 
30,83 MW  
 

Kolektory słoneczne 
61,98 MW  
 

Biogaz składowiskowy 
2 obiekty  

0,75 MW  
 

Biogaz z oczyszczalni ścieków 
5 obiektów  

3,28 MW  
 

Elektrownie wodne 
21 obiektów  

1,50 MW  
 

Instalacje wykorzystujące biomasę odpadową 
31 MW 
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1. Liczba złożonych WoD [szt.] 314 

1. Liczba projektów wybranych do wsparcia [szt.] 126 

2. Liczba gmin które otrzymały wsparcie  [szt.] 117 

3. 

Liczba jednostek wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych, zainstalowana w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 
w tym: 

[szt.] 47 188 

  kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła  46 671 

  instalacje PV  1 517 

4. Moc instalacji [MW] 244 

5. Produkcja energii odnawialnej, 
w tym: 

  cieplnej [MWht/rok] 200 795 

  elektrycznej [MWhe/rok] 6 793 

6. Zredukowana emisja CO2 (WE=94,73 kgCO2/GJ) [MgCO2/rok] 70 793 

7. Zredukowane zużycie węgla kamiennego  
(WO=22 MJ/kg) 

[Mg/rok] 33 969 

Oś priorytetowa nr 4 - Energia przyjazna środowisku 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL na lata 2014 – 2020  

konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 
WYNIKI NABORU 
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OZE 
Województwo Lubelskie 

274 MW 

Energetyka wiatrowa 
10 obiektów  

134,9 MW  
 

Biogazownie rolnicze 
7 obiektów  

9,86 MW  
 

Instalacje fotowoltaiczne 
30,83 MW  
 

Kolektory słoneczne 
61,98 MW  
 

Biogaz składowiskowy 
2 obiekty  

0,75 MW  
 

Biogaz z oczyszczalni ścieków 
5 obiektów  

3,28 MW  
 

Elektrownie wodne 
21 obiektów  

1,50 MW  
 

Instalacje wykorzystujące biomasę odpadową 
31 MW 

Odnawialne Źródła Energii – zainstalowana moc wytwórcza 
symulacja po realizacji umów konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 

518 MW 
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• Na terenie województwa lubelskiego pracuje grupa 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. 

Lp. Nazwisko i imię Zaszeregowanie terytorialne, powiaty: 

1 Kasperska Elżbieta biłgorajski, lubartowski, włodawski  

2 Mulier-Gogół Monika   janowski, kraśnicki opolski, puławski  

3 Kędra Magdalena chełmski, łęczyński, parczewski, świdnicki  

4 Król Joanna  krasnostawski, lubelski, radzyński  

5 Jodełko Michał   bialski, łukowski, rycki  

6 Kościk Kajetan – koordynator  regionalny zamojski, hrubieszowski, tomaszowski  

Struktura zarządzania  

Projektem Doradztwa Energetycznego w UMWL 
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Struktura zarządzania  

Projektem Doradztwa Energetycznego w woj. lubelskim 



Zainwestujmy razem w środowisko 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę  
 

 
dr inż. Kajetan Kościk 

Regionalne Biuro Energii 

Oddział Realizacji Projektów 

E-mail: kajetan.koscik@lubelskie.pl 
Tel. 81 537 16 16 

 

doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl 

  

 

 

 

http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/

