
 

OBOWIĄZKI JST W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA 

 

W ramach szkolenia przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zdobędą aktualną 
wiedzę o tym, jak poruszać się w przepisach służących transformacji w kierunku 

niskoemisyjności a przede wszystkim odpowiedzialnie wdrażać działania na rzecz ochrony 
środowiska i czystego powietrza oraz korzystać z dostępnych na ten cel środków. Szkolenie 
będzie prowadzone przez eksperta posiadającego zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę 

dotyczącą ochrony powietrza w lokalnych samorządach. 

 
 

• Poznanie zasad zarządzania polityką publiczną w zakresie ochrony środowiska i wdrażania 
przepisów dot. działań na rzecz klimatu i czystego powietrza. 

• Uzyskanie informacji związanych z polityką klimatyczną UE oraz Polski oraz wiedzy 
dotyczącej transformacji energetycznej oraz zmieniających się uwarunkowań prawnych. 

• Uzyskanie informacji nt. finansowania transformacji energetycznej przez samorządy. 

• Zdobycie praktycznych materiałów, które będą stanowić uzupełnienie programu.  
 

I. Trendy społeczno-ekonomiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju: 

• Wpływ polityki klimatycznej na rozwój gmin. 

• Społeczne i edukacyjne akcenty w procesach zarządzania obszarami polityk 
publicznych dot. transformacji energetycznej, polityki klimatycznej i działań na rzecz 
ochrony powietrza. 

 
II. Regulacje oraz kierunek zmian w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony 

klimatu: 

• Od raportu p. Bruntland do Europejskiego Zielonego Ładu i COP 26. 

• Dyrektywa CAFE. 

• Fit for 55. 

• Emisje GHG - standard GHG protocol. 

• Kierunek zmian w polskim prawie w tym zakresie. 
 

III. Narzędzia poprawy jakości powietrza w jst: 

• Czyste powietrze w gminie.  

• Programy ochrony powietrza. 

• Uchwały antysmogowe. 

• Źródła finansowania działań antysmogowych. 

• Systemy kontroli i współpracy. 
 



IV. Transformacja samorządu: 

• Po co strategia dekarbonizacji? 

• Opracowanie strategii dekarbonizacji - co to jest, co powinna zawierać? 

• Transformacja energetyczna a samorządy. 

• Polityka klimatyczna w praktyce działań samorządu. 
 

V. Odnawialne źródła energii: 

• Co to są odnawialne źródła energii? 

• Kto może budować odnawialne źródła energii? 

• Korzyści płynące z budowy własnych źródeł energii. 

• Planowanie odnawialnych źródeł energii. 

• Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie.  

• Społeczności energetyczne i klastry energii. 
 

VI. Finansowanie transformacji energetycznej. 

• Gdzie poszukiwać finansowania dla zielonych inwestycji? 

• Wsparcie doradcze dla działań proklimatycznych. Skąd je czerpać? 

 

Pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za politykę rozwoju, pozyskiwania środków 
zewnętrznych na rozwój lokalny, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym kadra 

kierownicza i radni gminni. 
 

Polski samorządowiec, z wykształcenia politolog,  nauczyciel akademicki, wieloletni radny 
Krakowa, a następnie sejmiku małopolskiego, w latach 2018–2021 wicemarszałek województwa 

małopolskiego. Był jednym z liderów walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie i w całym 
województwie małopolskim, oraz pionierem wdrażania polityki klimatycznej w samorządach. 
Współtwórca regionalnego programu transformacji energetycznej. 

 
 

 

 

  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Obowiązki JST w zakresie ochrony powietrza 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
16 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 379 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze 

środków publicznych.  

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu online z możliwością zadawania pytań,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 533 721 103 

szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

 
Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: 

……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lutego 2023 r.  
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


