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KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL  
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 
 

     
 

Maria Stankiewicz     Anna Jaskuła 

Dyrektor     Kierownik Projektów  

Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które przyłączają się do projektu 
MODEL w Twoim kraju? 

„W Polsce brakuje specjalnych kursów czy studiów kształcących specjalistów 

ds. energii. Projekt MODEL stanowi wielką szansę zdobycia wiedzy i 

doświadczenia w zakresie zarządzania energią w społecznościach lokalnych. 

Zatrudnienie specjalistów ds. energii umożliwi miastom zmniejszenie zużycia 

energii, co oznacza, że  będą mogły oszczędzić pieniądze i stać się wzorem dla 

swoich mieszkańców.  Co więcej, poprzez działania realizowane w MODELu 

miasta pilotażowe będą wdrażać dyrektywy europejskie i polskie prawo – 

zwłaszcza Ustawę o efektywności energetycznej”. 

W Polsce osiem miast postanowiło włączyć się w realizację projektu MODEL 
deklarując, że jako miasta pilotażowe podejmą działania na rzecz bardziej 
efektywnego zarządzania energią:  

 - Bielawa  33 000 mieszkańców 

 - Dzierżoniów  37 000 mieszkańców 

 - Ełk   54 000 mieszkańców 

 - Gorlice  30 000 mieszkańców 

 - Niepołomice            22 000 mieszkańców 

 - Nowa Dęba             11 000 mieszkańców 

 - Poddębice      8 000 mieszkańców 

 - Raciechowice           6 000 mieszkańców 
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EŁK 
 

  

    

„Zrównoważony rozwój energetyczny należy rozumieć jako taki sposób 

gospodarowania energią, który zapewni dostęp do wystarczającej ilości energii 

nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom i nie będzie oddziaływał negatywnie 

na środowisko naturalne, nie tylko w skali lokalnej, a przede wszystkim 

globalnej. 

Korzyści dla gminy: 

 - poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej (docieplenie 

   budynków, modernizacja sieci przesyłowej) możliwość dostarczenia usługi  

   kolejnym odbiorcom, bez konieczności rozbudowy ciepłowni, 

 - likwidacja „niskiej emisji” tak uciążliwej zimą, 

 - promowanie odnawialnych źródeł energii wykorzystujących  

   najnowocześniejsze technologie produkcji energii (oprócz biomasy również  

   energię słoneczną, wiatrową, pompy ciepła) stworzy rynek dla  

   zaawansowanych technologicznie usług pobudzając w ten sposób rozwój  

   ekonomiczny gminy, 

 - dzięki inwestycjom w efektywność wykorzystania energii i odnawialne źródła  

    energii obniżenie w przyszłości kosztów utrzymania budynków komunalnych, 

 - walorem Ełku jest środowisko naturalne: jezioro, czyste powietrze, otaczające  

   lasy – zrównoważony rozwój energetyczny pozwoli uniknąć ich degradacji (co  

   może stymulować rozwój turystyki)”. 
 

Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełk 

 
Dane kontaktowe miasta: 

 
           Urząd Miejski w Ełku 

 Ul. Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk, Polska 
 Tel: +48 87 732 62 00 
 E-mail:www@um.elk.pl 
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SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ALINA DAWIDOWSKA 
                                                        PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

 
 

Wywiązując się ze zobowiązań wynikających z uczestnictwa w projekcie MODEL, 
władze Ełku zadecydowały o utworzeniu w ramach Wydziału Mienia Komunalnego 
Urzędu Miasta Ełk stanowiska podinspektora ds. zarządzania energią. Od maja 2009 
roku stanowisko to pełni mgr inż. Alina Dawidowska. 

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Białostockiej. Tytuł magistra inżyniera o specjalności Urządzenia i 
instalacje sanitarne uzyskała w 2002 roku. Obecnie jest w trakcie studiów 
podyplomowych na kierunku Budownictwo ekologiczne i energooszczędne.  

Alina Dawidowska jest współautorką opracowania „Miasto Ełk. Miejski Program 
Energetyczny na lata 2010-2013” oraz „Rocznego Planu Działania na rok 2010”. 
Koordynowała też prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla dwóch projektów: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 
ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku” (realizacja inwestycji 
rozpocznie się w drugiej połowie 2010 roku) oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ełku”. 

Parę słów na temat projektu MODEL oraz zarządzania energią w Ełku... 

Jakie działania podejmuje Ełk w kwestiach związanych z energią?  

Miasto Ełk od wielu już lat realizuje projekty z zakresu efektywności energetycznej i 
wykorzystania OZE oraz prowadzi działania edukacyjne w tym zakresie - szczególną 
rolę odgrywa tu działalność Centrum Edukacji Energetycznej w Ełku. Ełk jest też 
jednym z bardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie 

Cités” oraz aktywnie uczestniczy w pracach Grupy Wymiany Doświadczeń 

Energetycznych zainicjowanych przez Związek Miast Polskich. 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie MODEL? 

Udział Miasta Ełku w projekcie MODEL przyczynia się do promocji i popularyzacji  
działań związanych z rozwojem polityki energetycznej miasta oraz efektywnym 
wykorzystaniem energii zarówno przez jednostki organizacyjne miasta, jak również 
przez indywidualnych odbiorców. 
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MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2009 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

Władze miasta Ełku poszły o krok dalej i zorganizowały całą Miejską Kampanię na 
rzecz Inteligentnej Energii, która zakończyła się 12 marca 2009 roku konferencją w 
Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej. Otwarcia konferencji dokonał Tomasz 
Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku. Podczas konferencji podsumowano kampanię, 
rozstrzygnięto zorganizowane w jej ramach konkursy i wręczono nagrody, a także 
zaprezentowano liczne przykłady dobrych praktyk oraz przedstawiono możliwości 
uzyskania dofinansowania projektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Ełcka 
Kampania na rzecz Inteligentnej Energii trwała trzy miesiące i rozpoczęła się 
obchodami Europejskiego Dnia bez Samochodu. W jej ramach zorganizowano m.in. 
zwiedzanie instalacji OZE w Ełku i okolicach oraz konkursy: międzyszkolny (najlepsza 
Szkolna Kampania na rzecz Inteligentnej Energii), fotograficzny („ Inteligentne energia 
na Mazurach”) i plastyczny („Inteligentna energia chroni klimat”). Kampania cieszyła się 
dużym zainteresowaniem mediów i obywateli. 

 

 

MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY 
 
 
Poniżej przedstawiono niektóre środki i działania na rzecz efektywności energetycznej, 
które Ełk przewidział do realizacji w swoim miejskim programie energetycznym i 
towarzyszącym mu planie działań: 
 
Działania inwestycyjne: 
 
   -  termomodernizacja wybranych obiektów komunalnych 
   -  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół 
      Samorządowych 
 
Działania o charakterze technicznym, organizacyjnym i edukacyjnym: 
 
   -  prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Obiektów Miasta, zawierającej 
      informacje na temat wykorzystania energii w poszczególnych obiektach oraz 
      związanych z tym kosztów 
   -  analiza umów na dostawę mediów pod kątem prawidłowego doboru taryfy oraz 
      prawidłowego określenia mocy zamówionej 
   -  weryfikacja prawidłowości funkcjonowania automatyki źródeł ciepła w 
      poszczególnych budynkach ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
      zastosowania nocnych i weekendowych obniżeń temperatur 
   -  przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-szkoleniowych dla personelu 
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      budynków komunalnych, związanych z oszczędną eksploatacją urządzeń 
      grzewczych i elektrycznych, a także zorganizowanie szkolenia dla personelu z 
      wykorzystaniem przygotowanych materiałów 
   -  opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego, pozwalającego na 
      przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej na 
      cele oświetlenia ulicznego 
 
Działania o charakterze edukacyjnym i społecznym: 
 
   -  cykliczna organizacja Miejskich Dni Inteligentnej Energii 
   -  rozwinięcie dotychczas wydawanej przez Urząd Miasta gazety lokalnej „Wieści z 
      Ratusza” o informacje związane z oszczędnością energii 
   -  utworzenie stałego działu na stronie www gminy związanego z oszczędnością  
      energii w budownictwie mieszkaniowym 
   -  organizacja wycieczek dla młodzieży szkolnej do obiektów i instalacji 
      wykorzystujących energię odnawialną w regionie    
 

 


