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Zadania  

Krajowej Agencji 

Poszanowania Energii 

w ramach  

I fazy projektu  

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

tel.: +22 626 09 10, e-mail: kape@kape.gov.pl 

wraz z propozycja i działań  
w II fazie projektu 

 

Projekt zintegrowany LIFE “Wdrażanie Programu 
ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej 

atmosferze” 

Kraków, 7. 9. 7 

Zbigniew Szpak 



2 

Projekt LIFE w KAPE S.A. 

Kierownik projektu 

• Joanna Ogrodniczuk – kierow ik działu Projektów 
i Ekspertyz 

• Do zespołu pracującego w projekcie 
oddelegowa o  pracow ików fir y KAPE S.A.  

E-mail: jogrodniczuk@kape.gov.pl 

Tel: +48 693 202 126 
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Działania zrealizowane w I fazie 
projektu 

-Udział w opracowaniu programu studiów 
podyplomowych 

-Centrum Kompetencji 

-Przygotowanie wkładu do podręcznika dla 
Ekodoradców 

-Przygotowanie warsztatów dla Ekodoradców  
z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE  
(19-21 czerwca 2017 r.) 

  (planowane: 20-21 listopada – ESCO, PPP 
      I kwartał 2018 – Dokumenty strategiczne) 
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Działania zrealizowane w I fazie 
projektu 

- Wypracowanie Pilotażowego Schematu 
Zintegrowanej Strategii Ochrony Powietrza 

- Zintegrowana Strategia Ochrony Powietrza dla 
gminy     Wierzchosławice 

- Współpraca przy opracowywaniu ZSOP dla czterech     
kolejnych gmin o zróżnicowanych profilach 
- Wadowice – gmina miejsko-wiejska 

- Piwniczna-Zdrój – gmina uzdrowiskowa 

- Zakopane – gmina turystyczna 

- Koniusza – gmina wiejska 
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Działania planowane w ramach II 
fazy 

-Bezpośredni kontakt z gminami w ramach Centrum 
Kompetencji  
-  spotkania w gminach z ekspertami KAPE (55 gmin) 

-  kontakt telefoniczno-mailowy 

-Wsparcie doradcze w zakresie monitoringu, aktualizacji 
i funkcjonowania Zintegrowanej Strategii Ochrony 
Powietrza dla gmin które: 
-  opracowały dokument w ramach I fazy 

-  wyrażą chęć wykonania takiego dokumentu w ich 
jednostce 
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Działania planowane w ramach II 
fazy 
-Udział w warsztatach organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski lub w innym temacie zgłoszonym przez 
Gminy uczestniczące w projekcie (np. model ESCO, 
ubóstwo energetyczne) 

-Stworzenie i aktualizowanie rekomendowanego przez 
KAPE S.A. kalkulatora wspomagającego pracę 
Ekodoradców 

-Aktualizacja i rozszerzenie Podręcznika dla 
Ekodoradców   m.in. o dobre praktyki wprowadzone na 
terenie gmin uczestniczących w projekcie 
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Tematy zgłaszane przez Ekodoradców 
dotyczące wsparcia ze strony KAPE S.A. 

Spotkania eksperckie 

w gminach 

Zintegrowana 

Strategia Ochrony 

Powietrza 

Pomoc merytoryczna 

•efektywność energetyczna 

•efektywna termomodernizacja 

•OZE 

•tworzenie grupy zakupowej 

•wsparcie przy aktualizacji dokumentu 

•pomoc w tworzeniu dokumentu 

•odczytywanie informacji zawartych w 
audytach 

•wykorzysta ie dostęp ych a ry ku 
i stru e tów fi a sowych 
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www.kape.gov.pl 

al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa 

tel. +22 626 09 10 

kape@kape.gov.pl 
 

Krajowa Agencja 

Poszanowania Energii S.A. 
 

http://www.kape.gov.pl/
mailto:kape@kape.gov.pl

