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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 



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

Projekt powstał z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Ministerstwa Gospodarki przy współpracy NFOŚiGW i wdrażany jest w 
ramach POIiŚ na lata 2014-2020.  

 

Celem ogólnym inicjatywy jest wsparcie projektów przyczyniających się do 
realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20 poprzez 
uruchomienie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych. 

 

Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z 
Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). 



 

 

Cele szczegółowe projektu: 
1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki 
 niskoemisyjnej. 
2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP. 
3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie 
 efektywności energetycznej (EE) i OZE. 

  

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128 974 901,28 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 128 974 901,28 zł 

 

 



Do zadań Doradców Energetycznych należy: 

 

 Doradztwo w zakresie inwestycji w obszarze efektywności 
energetycznej i OZE; 

 Przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w JST, 
spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla 
lokalnych przedsiębiorców; 

 Informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE 
oraz OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020, RPO 2014-2020 
i krajowych źródłach finansowania; 

 Doradztwo przy wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej; 

 Wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów 
energetycznych. 

 



Odbiorcy Projektu: 

 Duże przedsiębiorstwa, 

 MŚP, 

 Spółdzielnie mieszkaniowe, 

 Wspólnoty mieszkaniowe, 

 Miasta, 

 Gminy, 

 Państwowe jednostki budżetowe np.: urzędy statystyczne, 
prokuratury, sądy, więzienia, szkoły, internaty, leśnictwo, straż 
pożarna itp., 

 Szkoły wyższe, 

 Organy władzy publicznej (np. ministerstwa), 

 Osoby indywidualne, 

 Inni odbiorcy. 

 



Obszar działalności Doradców 
Maciej Lum – Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych 

 

Łukasz Dranikowski: 

• Powiat chodzieski (5 gmin)              

• Powiat czarnkowsko-trzcianecki (8 gmin) 

• Powiat pilski (9 gmin) 

• Powiat poznański (Gmina Dopiewo, Gmina Buk, Gmina Stęszew) 

• Powiat wągrowiecki (7 gmin) 

 

Maciej Kołowski: 

• Powiat grodziski (5 gmin) 

• Powiat międzychodzki (4 gminy) 

• Powiat nowotomyski (6 gmin) 

• Powiat obornicki (3 gminy) 

• Powiat poznański (Gmina Luboń, Gmina Puszczykowo,  

 Gmina Komorniki, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Kórnik,  

 Gmina Mosina) 

• Powiat szamotulski (8 gmin) 

 

Sebastian Maćkowiak: 

• Miasto Leszno 

• Powiat gostyński (7 gmin) 

• Powiat kościański (5 gmin) 

• Powiat leszczyński (7 gmin) 

• Powiat rawicki (5 gmin) 

• Powiat śremski (4 gminy) 

• Powiat wolsztyński (3 gminy) 

 

 

 

Miasto Poznań – Zespół Doradców  
         Energetycznych 



Ireneusz Ratajczak: 

• Miasto Kalisz 

• Powiat jarociński (4 gminy) 

• Powiat kaliski (11 gmin) 

• Powiat ostrowski (8 gmin) 

• Powiat poznański (Gmina Kleszczewo, Gmina Kostrzyn,  
Gmina Murowana Goślina) 

• Powiat średzki (5 gmin) 

 

Piotr Ratajczak: 

• Powiat kolski (11 gmin) 

• Powiat krotoszyński (6 gmin) 

• Powiat pleszewski (6 gmin) 

• Powiat turecki (9 gmin) 

 

Kinga Świtalska: 

• Miasto Konin 

• Powiat gnieźnieński (10 gmin) 

• Powiat koniński (14 gmin) 

• Powiat poznański (Gmina Pobiedziska, Gmina Rokietnica, Gmina Swarzędz) 

• Powiat wrzesiński (5 gmin) 

 

Magdalena Żelichowska: 

• Powiat kępiński (7 gmin) 

• Powiat ostrzeszowski (7 gmin) 

• Powiat poznański (Gmina Czerwonak, Gmina Suchy Las) 

• Powiat słupecki (8 gmin) 

• Powiat złotowski (8 gmin) 

 



www.wfosgw.poznan.pl 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

 

e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl 
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