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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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NIEPOŁOMICE 
 

 

  
 
 
 
 
 

„Głównym celem gminy Niepołomice jest osiągnięcie wysokiej dynamiki rozwoju 

gospodarczego poprzez stworzenie warunków bezpiecznego, komfortowego i 

aktywnego życia przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Aby to osiągnąć niezbędna jest poprawa efektywności 

energetycznej oraz rozpowszechnianie wykorzystywania energii ze źródeł 

odnawialnych. Dodatkowym motywem przystąpienia gminy do projektu MODEL 

jest fakt jej lokalizacji na terenie Puszczy Niepołomickiej, który zobowiązuje nas 

do podjęcia większych starań na rzecz ograniczenia swojej emisji dwutlenku 

węgla.” 
 

Roman Ptak, Burmistrz Niepołomic  
 
 
Dane kontaktowe miasta: 

 

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice 
Pl. Zwycięstwa 13 
32-005 Niepołomice, Polska 
Tel: +48 12 281 12 60 
E-mail: magistrat@niepolomice.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:magistrat@niepolomice.com
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SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 STANISŁAW NOWACKI 
                                                        GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ENERGETYCZNYCH 
 
 
 

W Niepołomicach za kwestie związane z zarządzaniem energią odpowiada główny 
specjalista ds. energetycznych. Stanowisko to zostało utworzone w 2009 roku w 
rezultacie przystąpienia gminy do Porozumienia Burmistrzów, europejskiej inicjatywy na 
rzecz ochrony klimatu, oraz do projektu MODEL. W chwili obecnej funkcję głównego 
specjalisty ds. energetycznych pełni mgr inż. Stanisław Nowacki. 

Wykształcenie i kariera zawodowa:  absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
(kierunek biologia); kariera zawodowa obejmuje następujące stanowiska: burmistrz 
Myślenic, prezes zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, dyrektor 
Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Myślenicach; od 2008 roku na stanowisku 
Głównego specjalisty ds. odnawialnych źródeł energii, które w 2009 roku zostało 
przekształcone w stanowisko Głównego specjalisty ds. energetycznych. 

Parę słów na temat zarządzania energią w Niepołomicach... 

Jakimi osiągnięciami w zakresie zarządzania energią mogą pochwalić się Niepołomice? 

Do naszych dotychczasowych osiągnięć związanych z zarządzaniem energią można 
zaliczyć: kompleksową inwentaryzację zużycia energii oraz gazu w obiektach 
komunalnych, opracowanie Projektu technicznego budowy docelowej struktury układów 
pomiarowo-rozliczeniowych oraz systemu zarządzania gospodarką energetyczną w 
Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice wraz z podmiotami przez niego subsydiowanymi, 
a także opracowanie Strategii Solarnej, zakładającej montaż instalacji solarnych oraz 
pomp ciepła w obiektach komunalnych i budynkach indywidualnych.  

Jakie są plany Niepołomic na najbliższą przyszłość? 

Plany na bieżący, 2010 rok obejmują całkowitą modernizację oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy oraz rozpoczęcie realizacji Miejskiego Programu Energetycznego i 
Rocznego Planu Działań, opracowanych w ramach projektu MODEL. Ponadto,  
planowane jest utworzenie gminnej jednostki ds. zarządzania energią. 

 

 
 

MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY 
 
 
Poniżej przedstawiono niektóre środki i działania na rzecz efektywności energetycznej, 
które Niepołomice przewidziały do realizacji w swoim miejskim programie 
energetycznym i towarzyszącym mu planie działań: 
 
Działania inwestycyjne: 
 



 
Koordynator 

projektu 

 

Oficjalny 
partner 

 

Przy wsparciu: 

                

 

   -  termomodernizacja wybranych obiektów komunalnych 
 
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 temperatury 
   -  przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-szkoleniowych dla personelu 
      budynków komunalnych, związanych z oszczędną eksploatacją urządzeń 
      grzewczych i elektrycznych, a także zorganizowanie szkolenia dla personelu z 
      wykorzystaniem przygotowanych materiałów 
 
Działania o charakterze edukacyjnym i społecznym: 
 
   -  cykliczna organizacja Miejskich Dni Inteligentnej Energii 
   -  rozwinięcie dotychczas wydawanej przez Urząd Miasta i Gminy „Gazety 
      Niepołomickiej” o treści związane z problematyką oszczędności 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    
 

 


