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W ramach projektu Fundacja realizuje w 2019r. w gminach i w powiatach 

bezpłatne szkolenie dla pracowników JST i dla mieszkańców 

 

„KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA DOMÓW JEDNORODZINNYCH  

– JAK JĄ SKUTECZNIE PRZEPROWADZIĆ I JAKIE SĄ KORZYŚCI EKONOMICZNE, 

SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE” 

 

ROLA SAMORZĄDÓW W TERMOMODERNIZACJI DOMÓW JEDNORODZINNYCH 

Budynki odpowiadają za ok 40% zużycia energii (oraz 35% emisji gazów cieplarnianych), z czego 

najwięcej energii przeznaczane jest na ogrzewanie. Największy potencjał w dążeniu do 

ograniczenia energochłonności mają budynki jednorodzinne. Dodatkowo ogrzewanie domów jest 

głównym źródłem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, wielopierścieniowymi węglowodorami 

aromatycznymi, metalami ciężkimi i dioksynami. Poprawa efektywności energetycznej budynków, 

rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, skutkuje korzyściami ekonomicznymi, 

społecznymi i środowiskowymi. 

Na samorządach spoczywa główna rola w doprowadzeniu do jak największego ograniczenia 

energochłonności domów jednorodzinnych na swoim terenie i w działaniach naprawczych w 

zakresie ochrony powietrza. Samorządy zobowiązane są do pełnienia wzorcowej roli, co podkreśla 

szereg dokumentów strategicznych, w tym „Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.”. Skuteczne 

dotarcie do mieszkańców domów jednorodzinnych umożliwia im realizację celów, które stanowią 

znaczącą grupę efektów takich dokumentów jak Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub Programy 

Niskowęglowego Rozwoju, w tym: 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców; 

• zwiększenie stopnia termomodernizacji budynków jednorodzinnych;  

• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w stopniu maksymalnym; 

• ograniczenie wykorzystania indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z 

paliw stałych. 

Samorządy najpełniej mogą wspomóc mieszkańców indywidualnych: od szeregu działań 

edukacyjnych i promocję rozwiązań termomodernizacyjnych po większe zaangażowanie 

społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Niezwykle ważne są działania wpierające sam 

proces inwestycyjny, w tym finansowe i prawne np. doradztwo lub programy dotacyjne. Działania 

powinny być adresowane także do firm projektowych i wykonawczych celem zwiększenia ich 

kompetencji, a w efekcie jakości realizowanych usług i pełniejszego wykorzystania potencjału 

oszczędności energii 

ZAPROSZENIE 
W związku z koniecznością intensyfikacji działań w zakresie 

ochrony powietrza i wdrażania gospodarki niskoemisyjnej 

przez samorządy, Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza 

Jednostki Samorządu Terytorialnego do udziału w projekcie 

„Termomodernizacja – to się opłaca”, dofinansowanym ze 

środków POIIŚ 2014- 2020. 

 

http://www.ziemiailudzie.pl/
mailto:biuro@ziemiailudzie.pl
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JAK SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA  

Zgłoszenia: Jednostki Samorządu Terytorialnego zgłaszają deklarację przeprowadzenia szkolenia 

na ich terenie do Fundacji na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do Zaproszenia. 

Terminy i lokalizacje: Szkolenia odbywać się będą systematycznie w ciągu 2019 roku. Terminy 

ustalane są wspólne z JST i przydzielane zgodnie z dostępnością.  Miejsce realizacji szkoleń – na 

terenie urzędu lub w miejscowości.  

Koszty: Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników i dla Jednostek Samorządu Terytorialnego,  

Obowiązki JST:  

• przeprowadzenie rekrutacji wśród pracowników JST i mieszkańców,  

• działania promocyjne projektu „Termomodernizacja – to się opłaca” w gminnych i 

powiatowych kanałach informacyjnych zgodnie z obustronnymi ustaleniami. 

FORMUŁA SZKOLENIA  

• Szkolenie jednodniowe (do 6 godzin), 

• dla 25 uczestników (minimalna liczba uczestników: 20 osób), 

• z przerwą kawową i na lekki lunch, 

• na terenie JST (w urzędzie lub w miejscowości), 

• prowadzący: eksperci Politechniki Warszawskiej, NAPE, etc. 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE 

Przedstawiciele samorządów, m.in: 

• decydenci: starostowie, wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele zarządów,  

• sołtysi i przedstawiciele rad osiedlowych, gminnych i powiatowych, 

• urzędnicy, specjaliści z wydziałów infrastruktury, budownictwa i architektury etc. 

Ponadto w szkoleniu uczestniczyć mogą: 

• przedsiębiorcy z lokalnego sektora budowlanego w tym wykonawcy, producenci, 

projektanci i architekci, 

• potencjalni inwestorzy indywidualni, w tym rolnicy, 

• przedstawiciele innych organizacji i mediów lokalnych. 

MERYTORYKA SZKOLENIA 

• Trójstopniowa termomodernizacja – podstawowe założenia realizacyjne i techniczne. 

• Korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne głębokiej termomodernizacji, w tym 

ochrona powietrza. 

• Aktualne źródła finansowania inwestycji termomodernizacyjnych. 

• Audyty energetyczne w praktyce. 

• Wzorcowa rola samorządów, praktyczna rola wykonawców, lokalne bariery. 

 

UWAGA: LICZBA DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ JEST OGRANICZONA!  

ZACHĘCAMY DO JAK NAJSZYBSZEGO PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ. 

http://www.ziemiailudzie.pl/
mailto:biuro@ziemiailudzie.pl
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O PROJEKCIE „TERMOMODERNIZACJA  - TO SIĘ  OPŁACA” 

Ponadregionalny program aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz wspierania efektywnego 

zarządzania energią, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, ma na celu wzrost świadomości i aktywizację mieszkańców województw łódzkiego, 

mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego dla zagadnienia termomodernizacji domów 

jednorodzinnych w kontekście potrzeb środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. 

Realizator: Fundacja Ziemia i Ludzie 

Patroni Merytoryczni: 

- Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej 

- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. 

- Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 

- Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 

- Instytut Budynków Pasywnych 

- Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego 

- Zrzeszenie Audytorów Energetycznych 

- Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 

Poparcie dla projektu wyrazili: 

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

- Urząd Wojewódzki Województwa Łódzkiego 

- Urząd Wojewódzki Województwa Świętokrzyskiego 

 

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

CEL PROJEKTU I DZIAŁANIA  

 

Wzrost potencjału i integracja grup zawodowych mających duży wpływ na efektywne zarządzanie 

energią w oparciu o wzrost wiedzy na temat korzyści środowiskowych, społecznych i 

ekonomicznych płynących z głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych. 

Główne działania projektu: 

• 50 Seminariów z panelami dyskusyjnymi w 4 województwach. 

• E-learning dla profesjonalistów.  

• Publikacja: Kompleksowa termomodernizacja domu jednorodzinnego. 

• Portal www.termomodernizacjadomow.pl. 

• Raport z przeprowadzonych seminariów. 

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU:  

WWW.TERMOMODERNIZACJADOMOW.PL 

 

http://www.ziemiailudzie.pl/
mailto:biuro@ziemiailudzie.pl
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DOŚWIADCZENIE FUNDACJI 

Celem Fundacji Ziemia i Ludzie jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju, zakładającego rozwój 

społeczny i ekonomiczny powiązany z ochroną środowiska naturalnego. Fundacja realizuje projekty 

integrujące zagadnienia ochrony środowiska z działaniami w poszczególnych dziedzinach 

gospodarki i polityki społecznej, pozwalające zachować zasoby i walory środowiska, równorzędnie 

traktujące racje społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. 

Fundacja realizowała projekty dofinansowane ze środków publicznych (unijnych i krajowych), 

promujące ideę zrównoważonego rozwoju, racjonalnej gospodarki zasobami, ochrony 

różnorodności biologicznej, ochrony klimatu, zrównoważonego transportu, edukacji obywatelskiej 

na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Projekty kierowane są do ogółu społeczeństwa oraz do wybranych grup docelowych: dzieci, 

młodzieży i seniorów, urzędników, nauczycieli, grup profesjonalnych, lokalnych społeczności. 

Projekty od strony merytorycznej wspierane przez jednostki akademickie Uniwersytetu 

Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Warszawskiej, 

Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby IUNG - PIB, Instytutu Ochrony Środowiska PIB, Polskiej Akademii 

Nauk, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.  

Zapraszamy na stronę Fundacji www.ziemiailudzie.pl 

 

DANE KONTAKTOWE 

Koordynator szkoleń: Ewelina Skoczeń, tel. 502 365 899, 

ewelina.skoczen@termomodernizacjadomow.pl 

Organizator: Fundacja Ziemia i Ludzie 

Adres: 04-965 Warszawa, ul. Napoleona Bonaparte 47B,  

tel. 22 631 79 80, e-mail: biuro@ziemiailudzie.pl 

  

RODO 

Dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez administratora 

danych - Fundację Ziemia i Ludzie (ul. Napoleona Bonaparte 47 B, 04-965 Warszawa, 

biuro@ziemiailudzie.pl) do celów realizacji, dokumentowania, sprawozdania i rozliczania projektu 

„Ponadregionalny program aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz wspierania 

efektywnego zarządzania energią „Termomodernizacja – to się opłaca!” zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – RODO. 

http://www.ziemiailudzie.pl/
mailto:biuro@ziemiailudzie.pl
http://www.ziemiailudzie.pl/
mailto:biuro@ziemiailudzie.pl

