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Słownik 

 

1. Partner Wiodący – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w 

Warszawie 

2. Partner – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub inny podmiot 

realizujący zadania w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.  

3. PDE – Projekt Doradztwa Energetycznego. 

4. Doradca – Pracownik Partnera, osoba odpowiedzialna za Wpis. Najczęściej Doradca 

wprowadzający Wpis do Systemu albo Doradca, w zastępstwie którego Wpis został 

wprowadzony do Systemu. 

5. Wpis – Wprowadzenie DZIAŁANIA do Systemu. 

6. DZIAŁANIE – Aktywność Doradcy energetycznego monitorowana przez System. 

7. System – system informatyczny monitorowania wskaźników Projektu Doradztwa 

Energetycznego. 

8. PGN - Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) określa sektory gospodarki oraz obszary 

charakteryzujące się zwiększonym zużyciem energii. 

9. OZE – Odnawialne źródła energii. 

10. EE – Efektywność energetyczna. 

11. Koordynator – Pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie mający możliwość wprowadzania ogólnopolskich wydarzeń 

12. Administrator – Pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie mający najwyższy stopień uprawnień, mogący edytować wszystkie formularze i 

katalogi zamknięte 

13. Kierownik – Pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie mający możliwość odczytu i akceptacji wszystkich formularzy, ustalania celów 

kwartalnych dla Partnerów. 

14. Instytucja Pośrednicząca / aktualnie Ministerstwo Klimatu – pracownik ministerstwa o 

ograniczonym stopniu uprawnień, który po zalogowaniu do systemu ma dostęp do niektórych 

funkcjonalności 

15. Instytucja Zarządzająca / aktualnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – pracownik 

ministerstwa o ograniczonym stopniu uprawnień, który po zalogowaniu do systemu ma dostęp 

do niektórych funkcjonalności. 

16. Załączniki – załączane do Systemu pliki muszą mieć ograniczoną wielkość. Dla załączników 

formularzy inwestycji, PGN, audycji telewizyjnych lub radiowych 50 MB, dla porad 2 MB, a dla 

pozostałych działań 20 MB. Wielkości te muszą być parametryzowane i mogą być zmieniane 

przez administratora. 
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Informacje wstępne 

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 

regionach na terenie całego kraju. Angażuje on około 100 doradców energetycznych, którzy raportują 

swoje działania związane z projektem. Zamawiający zobowiązany jest do monitorowania wskaźników 

PDE. Obecnie wykorzystywane są do tego arkusze kalkulacyjne, których wzór jest dostarczany 

doradcom przez NFOŚiGW. 

Problemy 

W związku z dotychczasową metodą zbierania raportów NFOŚiGW spotkał się z następującymi 

problemami: 

1. Niejednolity sposób wypełniania formularzy przez doradców, co utrudnia podsumowania i 

raportowanie. 

2. Rozproszenie zbieranych danych. 

3. Obecność błędów w przesyłanych raportach. 

Cele 

Implementując System, Zamawiający ma na celu zwiększenie jakości zbieranych danych, ujednolicenie 

formatu i reguł ich pozyskiwania. Zamawiający chce mieć możliwość automatycznego tworzenia 

raportów. Wypełnianie formularzy przez doradców powinno być zoptymalizowane pod urządzenia 

mobilne. Nadrzędnym celem systemu jest poprawne monitorowanie wskaźników projektu. 

Jak czytać specyfikację 

Poniższy dokument przedstawia opis funkcjonalności i ról, których wdrożenie jest potrzebne do 

stworzenia Systemu. 

W pierwszej kolejności opisane są poziomy uprawnień użytkowników Systemu. Dalej znajduje się 

szczegółowo wypunktowana lista funkcjonalności. Elementy zagnieżdżone w innych, takie jak 

formularz zawarty w innym formularzu, są oznaczone wcięciem.  

Role i uprawnienia 

Użytkownicy nie zakładają samodzielnie kont w Systemie - robi to administrator. Osoba 

zainteresowana korzystaniem z Portalu, aby uzyskać do niego dostęp musi skontaktować się z 

NFOŚiGW. Użytkownicy nieaktywni nie mogą zostać usunięci, gdyż utrudniłoby to generowanie 

raportów. Administrator może natomiast dezaktywować konto doradcy, co ma uniemożliwić 
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korzystanie z konta a jednocześnie pozwolić na zachowanie danych uprzednio przez niego 

wprowadzonych.   

W Systemie przewidziane są następujące poziomy uprawnień: 

1. Doradca energetyczny - wypełnia własne formularze, przesyła je do Partnera Wiodącego, 

tworzy wydarzenia regionalne. Główny użytkownik lub użytkowniczka Systemu.. 

2. Partner (na poziomie województw) - zatwierdza lub odrzuca wypełnione formularze podając 

powód odrzucenia, odrzucenie powoduje powrót formularza do doradcy. 

3. Administrator (NFOŚiGW) - możliwość częściowej konfiguracji formularzy (opcje wyboru w 

polach zamkniętych), ustawianie ponadregionalnych obiektów (odbiorcy, inwestycje, PGN), 

akceptacja lub odrzucenie raportów zaakceptowanych przez Partnera, możliwość edycji 

wszystkich wypełnionych formularzy (w tym zaakceptowanych), tworzenie kont w systemie i 

nadawanie uprawnień 

4. Koordynator (NFOŚiGW) - możliwość wprowadzania ogólnopolskich wydarzeń 

5. Kierownik (NFOŚiGW) - odczyt i akceptacja wszystkich formularzy, ustalanie celów kwartalnych 

dla Partnerów  

6. Instytucja Pośrednicząca / Ministerstwo Klimatu - dostęp do raportów zbiorczych z całej Polski, 

w tym z podziałem na województwa. Nie ma wglądu w szczegółowe informacje z pojedynczych 

formularzy. 

 

Tabela reprezentująca zakres uprawnień wygląda następująco: 

 Rola 

 

Doradca 

Energetycz

ny 

Partner 

Partner Wiodący 

IP Administra

tor 

Koordyn

ator 
Kierownik 

tworzenie i modyfikacja 

wpisów niezaakceptowanych 
X   X X   

odczyt wpisów z danego 

regionu 
X X X  X  

odczyt wpisów ze wszystkich 

regionów 
  X X X   

akceptacja wpisów (z danego 

regionu) 
 X X  X   

zatwierdzanie wpisów (ze 

wszystkich regionów) 
  X  X  

modyfikacja zatwierdzonych 

wpisów (ze wszystkich 

regionów) 

  X  X  

odblokowywanie możliwości 

dokonania wpisu z 
  X    
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poprzednich okresów 

tworzenie wydarzeń 

regionalnych 
X  X    

tworzenie wydarzeń 

ogólnopolskich 
  X X X  

modyfikacja list 

zdefiniowanych (np. Temat) 
  X    

ustalanie kwartalnych celów 

regionalnych (poziomu 

wykonania wskaźników przez 

Partnerów) 

  X  X  

generowanie wszystkich 

rodzajów raportów 
  X X X  

generowanie uproszczonych 

raportów regionalnych 
X X X X X X 

generowanie uproszczonych 

raportów ogólnopolskich 
X X X X X X 

 

Logowanie 

Logowanie do Systemu powinno odbywać się za pomocą loginu i hasła. Hasło powinno zawierać od 8 

do min 20 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne (!@#$%^&*-_+=). 

Zalogowanie do Systemu powinno być możliwe na przewidzianej do tego stronie Systemu jak również 

za pośrednictwem witryny www.doradztwo-energetyczne.gov.pl. 

Funkcjonalności 

Formularze 

W ramach bieżącego zlecenia wyróżniamy dwa główne typy formularzy: konsultacje i porady (jako 

jeden typ) oraz wydarzenia (typ drugi). System w przyszłości może być rozbudowywany o inne typy w 

ramach dalszych zleceń.  

We wszystkich polach opisanych jako “katalog zamknięty” potrzebna jest możliwość dodawania za 

pomocą interfejsu administracyjnego nowych opcji przez osobę z uprawnieniami administratora. 

Interfejs administracyjny nie może jednak pozwolić na usuwanie opcji, które zostały już użyte w 

praktyce - wybrane w jakimkolwiek wypełnionym formularzu. Zamiast usuwania powinna być możliwa 
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dezaktywacja. Dezaktywowane pole wyboru nie będzie się pojawiać w nowych formularzach, będzie 

za to uwzględniane w raportach. 

Ponadto pola opisane jako “katalog zamknięty różny dla Partnerów” mają możliwość podobną do tej 

opisanej powyżej, z tą różnicą, że dodane przez administratora pola będą dostępne tylko dla doradców 

związanych z danym Partnerem. Pozwala to na dostosowanie na przykład pola “Temat” do tematów 

właściwych danemu województwu. 

Konsultacje i porady 

Doradcy energetyczni z regionów po udzieleniu porady lub konsultacji zobowiązani są do ich 

raportowania. Formularz, będący podstawą takiego raportu ma zawierać następujące informacje: 

● Miejsce udzielenia pomocy - katalog zamknięty, pole obowiązkowe 

○ Biuro doradców 

○ Poza biurem doradców 

○ Za pomocą nośnika 

● Typ - katalog zamknięty 

○ Konsultacja 

○ Porada 

● Odbiorca - można dodawać nowych lub wybierać istniejących dla danego województwa, pole 

obowiązkowe. Region nowo dodanego odbiorcy jest ustawiany automatycznie na podstawie 

regionu dodającego go użytkownika. Administrator może opcjonalnie dokonać edycji regionu 

wskazując, że odbiorca jest związany z kilkoma regionami. Na informacje o odbiorcy składają 

się: 

○ Nazwa 

○ Typ - katalog zamknięty 

■ Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej: JST) 

■ Osoby fizyczne 

■ Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

■ Małe i średnie przedsiębiorstwa (dalej: MŚP) 

■ Państwowe Jednostki Budżetowe (dalej: PJB) 

■ Duże przedsiębiorstwa 

■ Kościoły i związki wyznaniowe 

■ Spółki komunalne 

■ Inne 

○ Dane kontaktowe: 

■ Numer telefonu - pole tekstowe 

■ Adres - pole tekstowe 

■ Email - pole tekstowe (wymagany poprawny format email) 

■ Strona www - pole tekstowe, opcjonalne 

○ Gmina - wybór spośród gmin należących do województwa, do którego jest przypisany 

doradca. Każda gmina powinna mieć informacje o numerze GUS przypisanym do danej 

gminy. Numer nie musi być widoczny dla doradcy. 

● Temat - katalog zamknięty / katalog zamknięty różny dla Partnerów 

○ Projekt Doradztwa 

○ Plan gospodarki niskoemisyjnej (dalej: PGN) 
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○ Źródło finansowania EE i OZE 

○ Technologie EE i OZE 

○ Ochrona powietrza 

○ Edukacja 

○ Inwestycje EE i OZE 

○ Audyt energetyczny 

○ Czyste Powietrze 

○ Agroenergia 

○ Mój Prąd 

○ Inne 

● Uczestnicy - otwarte pole tekstowe 

● Dotyczy inwestycji - pole wyboru (tak/nie) 

○ Inwestycja - pole wyboru, pojawia się, jeśli wartość pola “dotyczy inwestycji” to “tak”, 

wtedy jest polem obowiązkowym. Można dodawać nowe lub wybierać istniejące 

inwestycje dla danego województwa. Województwo nowododanej inwestycji jest 

ustawiane automatycznie na podstawie województwa dodającego go użytkownika. 

Administrator może opcjonalnie dokonać edycji województwa wskazując, że odbiorca 

jest związany z kilkoma województwami. Na informację o inwestycji składa się: 

■ Typ inwestycji – pole wyboru (mała/duża) 

■ Rozpoczęcie wsparcia inwestycji - pole daty 

■ Nazwa inwestycji - pole tekstowe, obowiązkowe 

■ Nazwa inwestora - pole tekstowe 

■ Typ inwestora - katalog zamknięty 

● Te same pola wyboru co w typie odbiorcy porady/konsultacji. Zmiana 

katalogu w typie odbiorcy powinna pociągać za sobą zmianę również 

w tym miejscu. 

■ Lokalizacja - pole tekstowe 

■ Czy złożony wniosek o dofinansowanie - pole wyboru (tak/nie) 

■ Czy została podpisana umowa o dofinansowanie - pole wyboru (tak/nie) 

■ Program - katalog zamknięty uzależniony od typu inwestycji (oddzielne 

katalogi dla małej i dużej inwestycji) 

● POIiŚ_1.1.1 

● POIiŚ_1.2 

● POIiŚ_1.3.1 

● POIiŚ_1.3.2 

● POIiŚ_1.4.1 

● POIiŚ_1.5 

● POIiŚ_1.6.1 

● POIiŚ_1.6.2 

● POIiŚ_1.7.1 

● POIiŚ_1.7.2 

● POIiŚ_1.7.3 

● POIiŚ_2.1 
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● POIiŚ_2.2 

● POIiŚ_2.3 

● POIiŚ_2.4 

● POIiŚ_2.5 

● RPO 

● Mój Prąd 

● Agroenergia 

● Energia Plus 

● Ciepłownictwo Powiatowe 

● Czyste Powietrze 

● NFOŚiGW 

● WFOŚiGW 

● Inne 

■ Informacje uzupełniające o programie - pole tekstowe 

■ Koszty inwestycyjne (szacunkowy w PLN): 

● Ogółem - pole liczbowe 

● Pożyczka - pole liczbowe 

● Dotacja - pole liczbowe 

● Dotyczy PGN - pole wyboru (tak/nie); jeśli wybrano “tak” - pojawiają się poniższe pola: 

○ Czy dotyczy istniejącego PGN - pole wyboru (tak/nie); od wartości tego pola zależy 

jakie pola należy będzie wyświetlić w dalszej kolejności 

■ Jeśli nie, czyli dodajemy nowy PGN 

● Powiat - wybór spośród powiatów w województwie, do którego 

przypisany jest Doradca (możliwość wyboru także kilku powiatów – 

pole wielowartościowe), wybór spośród powiatów także spoza 

województwa wyłącznie dla administratora. 

● Gmina - wybór spośród gmin należących do wyżej wybranych 

powiatów (możliwość wyboru także kilku gmin – pole 

wielowartościowe), wybór spośród gmin także spoza województwa 

wyłącznie dla administratora. Każda gmina powinna mieć informacje 

o numerze GUS przypisanym do danej gminy. Numer nie musi być 

widoczny dla doradcy. 

● Tytuł PGN - pole tekstowe 

● Aktualizacja PGN - katalog zamknięty 

○ PGN oceniony w ramach PDE 

○ PGN oceniony poza PDE 

● Typ PGN – katalog zamknięty 

○ konkursowy 

○ pozakonkursowy 

● Ocena - katalog zamknięty 

○ brak 

○ negatywna 

○ pozytywna (Jeśli ocena pozytywna uaktywniają się dodatkowe 

pola): 
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■ Numer wydanego zaświadczenia dla PGN przez 

Doradcę/Partnera – numer generowany 

automatycznie przez system w formacie w-Wx-yvz 

(np. „114-W02-2v2”) gdzie w to kolejna liczba, x to 

numer województwa, y to numer PGNu w danym 

województwie, z to numer aktualizacji PGN  

■ Data zatwierdzenia PGN przez Radę Gminy - pole daty 

■ Data wydania zaświadczenia przez Doradcę/Partnera 

- pole daty 

■ Zaświadczenie - załącznik, pole obowiązkowe 

■ Redukcja CO2 (Mg/r) - pole liczbowe  

■ Ograniczenie energii końcowej o (MWh/r) - pole 
liczbowe 

■ Zwiększenie udziału energii OZE o (moc 
zainstalowana kW) - pole liczbowe 

■ Redukcja zanieczyszczeń PM 10 (Mg/r) - pole 
liczbowe 

■ Redukcja zanieczyszczeń PM 2,5(Mg/r) - pole 
liczbowe 

■ Redukcja zanieczyszczeń B-P(kg/r) - pole liczbowe 
■ Jeśli tak, dopisujemy informacje do już istniejącego PGNu 

● PGN - wybór spośród wszystkich PGN-ów przypisanych do danego 

województwa, pole obowiązkowe. Poniższe pola powinny być dodane 

do już istniejącego obiektu 

○ Aktualizacja PGN - katalog zamknięty 

■ Aktualizacja1 

■ Aktualizacja2 

■ Aktualizacja3 

■ Aktualizacja4 

■ Aktualizacja…. 

○ Przyczyna aktualizacji – katalog zamknięty 

■ nowa oferta finansowa 

■ zmiana działań 

■ zmiana celów 

■ inne 

○ Ocena - katalog zamknięty 

■ brak 

■ negatywna 

■ pozytywna (Jeśli ocena pozytywna uaktywniają się 

dodatkowe pola): 

● Numer wydanego zaświadczenia dla PGN 

przez Doradcę/Partnera – numer 

generowany automatycznie przez system 

● Data zatwierdzenia PGN przez Radę Gminy - 

pole daty 
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● Data wydania zaświadczenia przez 

Doradcę/Partnera - pole daty 

● Zaświadczenie - załącznik, pole obowiązkowe 

● Redukcja CO2 (Mg/r) - pole liczbowe  

● Ograniczenie energii końcowej o (MWh/r) - 

pole liczbowe 

● Zwiększenie udziału energii OZE o (moc 

zainstalowana kW) - pole liczbowe 

● Redukcja zanieczyszczeń PM 10 (Mg/r) - pole 

liczbowe 

● Redukcja zanieczyszczeń PM 2,5(Mg/r) - pole 

liczbowe 

● Redukcja zanieczyszczeń B-P(kg/r) - pole 

liczbowe 

○ Reszta pól związanych z danym PGN (Powiat, Gmina, Tytuł 

PGN, Typ PGN) - tylko do odczytu 

● Data aktywności - pole daty, wskazujące, kiedy ma miejsce raportowane działanie, nie można 

wybrać daty z przyszłości. 

● Notatka - pole tekstowe, obowiązkowe, wymaga wprowadzenia minimum 100 znaków; 

doradca w tym polu sprawozdaje przebieg spotkania 

● Doradca wspierający - pole pozwalające powiązać raportowanie czynności z innymi doradcami, 

jeśli ci współuczestniczyli. Pole jest nieobowiązkowe, z możliwością wielokrotnego wyboru. 

Doradców wspierających można wybrać z listy wszystkich użytkowników o uprawnieniach 

doradcy. 

● Załączniki - pole nieobowiązkowe w przypadku porady (obowiązkowe w przypadku 

konsultacji), pozwalające na dodanie wielu plików, z ograniczeniem ich łącznej wagi. 

 

Ponadto w bazie danych przy każdym wypełnionym formularzu powinny się znaleźć następujące, 

wpisywane automatycznie metadane: 

● Doradca - wypełniane na podstawie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku 

● Data utworzenia formularza 

● Data ostatniej edycji 

● Status (domyślnie po utworzeniu: szkic) 

Wydarzenia 

Formularz związany z działaniami informacyjnymi, edukacyjno-szkoleniowymi oraz promocyjnymi. 

Służy m.in. do wyznaczania wskaźników: „Liczba zorganizowanych konferencji”, „Liczba imprez 

masowych (konferencje branżowe) z udziałem przedstawicieli Partnera Wiodącego i/lub Partnerów 

Projektu”, „Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-szkoleniowymi”, „Liczba kandydatów na 

energetyków gminnych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych”, „Liczba działań 

edukacyjno-szkoleniowych”, „Liczba szkoleń dla energetyków gminnych”, „Liczba działań 

informacyjno-promocyjnych”, „Liczba osób objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi”. 

Wyróżniamy dwa rodzaje takich wydarzeń: 
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● Regionalne 

● Ogólnopolskie 

W tej sekcji doradca może: 

● Dołączyć do istniejącego wydarzenia, tak ogólnopolskiego jak i związanego z jego regionem. 

Udział w wydarzeniu nie wymaga podania żadnych dodatkowych informacji. Wydarzenie, w 

którym udział chce się oznaczyć możliwe jest do znalezienia na liście wszystkich wydarzeń z 

podziałem na regionalne i ogólnopolskie. Wydarzenia są sortowanie według miesięcy. 

● Utworzyć nowe regionalne wydarzenie. Tu potrzebne będą następujące informacje: 

○ Nazwa wydarzenia - pole tekstowe, obowiązkowe 

○ Gmina - wybór spośród gmin znajdujących się w województwie, do którego jest 

przypisany dany doradca 

○ Dzień otwarcia/zamknięcia wydarzenia - kalendarz, nie można dołączyć do wydarzenia 

przed tym dniem 

○ Typ wydarzenia - katalog zamknięty 

■ działanie edukacyjno-szkoleniowe 

■ szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych 

● Gmina, z której pochodzą szkoleni kandydaci - pole wielokrotnego 

wyboru, gdyż kandydaci mogą pochodzić z wielu gmin, wybór spośród 

gmin znajdujących się w województwie, do którego jest przypisany 

dany doradca 

■ szkolenia uzupełniające dla kandydatów na energetyków gminnych 

● Gmina, z której pochodzą szkoleni kandydaci - pole wielokrotnego 

wyboru, gdyż kandydaci mogą pochodzić z wielu gmin, wybór spośród 

gmin znajdujących się w województwie, do którego jest przypisany 

dany doradca 

■ szkolenia dla pracowników OPS 

■ organizacja konferencji, spotkania, seminarium itp. 

● Organizator – katalog zamknięty, pole wielowartościowe (lista 

Partnerów) 

■ udział w konferencji, targach itp. 

● Forma udziału – katalog zamknięty, pole wielowartościowe 

○ obsługa punktu informacyjnego 

○ obsługa stoiska 

○ prelekcja 

○ Opis – pole tekstowe 

○ Tematyka – katalog zamknięty 

■ Projekt Doradztwa 

■ PGN 

■ Źródła finansowania EE i OZE 

■ Technologie EE i OZE 

■ Ochrona powietrza 

■ Edukacja 
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■ Inwestycje EE i OZE 

■ Audyt energetyczny 

■ Czyste powietrze 

■ Agroenergia 

■ Mój prąd 

■ Inne 

○ Liczba uczestników - pole liczbowe obowiązkowe (dla działań udziału w konferencji, 

targach itp. pole nieaktywne) 

○ Załączniki – pole pozwalające na dodanie wielu plików, z ograniczeniem ich łącznej 

wagi. 

 

Użytkownik z uprawnieniami koordynatora może w tej sekcji tworzyć wydarzenia ogólnopolskie, a 

także do wydarzenia regionalnego dołączyć doradcę spoza województwa. Utworzenie nowego 

wydarzenia ogólnopolskiego odbywa się za pomocą formularza o takich samych polach jak wydarzenie 

regionalne, jednak z adnotacją o ogólnopolskim charakterze. 

Pozostałe wydarzenia 

Grupa formularzy związanych z wydarzeniami (działaniami) o odbiorze masowym. Zaliczamy do nich: 

Audycje radiowe i telewizyjne 

Formularz związany z działaniami medialnymi, wypełniany przez Doradcę. Jest podstawą do 

wyznaczania wskaźnika „Liczba audycji telewizyjnych lub radiowych”. Zawiera następujące informacje: 

 Data emisji - pole daty, wskazujące, kiedy ma miejsce raportowane działanie, nie można 

wybrać daty z przyszłości. 

 Rodzaj emisji – katalog zamknięty 

o radio 

o TV 

 Nazwa stacji – pole tekstowe 

 Tytuł programu/audycji – pole tekstowe 

 Opis – pole tekstowe 

 Forma wystąpienia – katalog zamknięty 

o Wywiad 

o Konferencja prasowa 

o Prezentacja 

o Rozmowa 

o Wypowiedź 

o Inne 

 Tematyka – katalog zamknięty 

o Projekt Doradztwa 

o PGN 

o Źródła finansowania EE i OZE 

o Technologie EE i OZE 

o Ochrona powietrza 

o Edukacja 

o Inwestycje EE i OZE 
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o Audyt energetyczny 

o Inne 

 Załączniki - pole pozwalające na dodanie wielu plików, z ograniczeniem ich łącznej wagi. 

Publikacje prasowe 

Formularz związany z działaniami prasowymi. wypełniany przez Doradcę. Jest podstawą do 

wyznaczania wskaźnika „Liczba publikacji prasowych”. Zawiera następujące informacje: 

 Data publikacji - pole daty, wskazujące, kiedy ma miejsce raportowane działanie, nie można 

wybrać daty z przyszłości. 

 Miejsce zamieszczenia – katalog zamknięty 

o Strona www 

o Portal branżowy 

o Wydanie papierowe 

 Nazwa wydawnictwa – pole tekstowe 

 Tytuł artykułu – pole tekstowe 

 Opis – pole tekstowe 

 Forma wystąpienia – katalog zamknięty 

o Wywiad 

o Rozmowa 

o Wypowiedź 

o Cytat 

o Inne 

 Tematyka – katalog zamknięty 

o Projekt Doradztwa 

o PGN 

o Źródła finansowania EE i OZE 

o Technologie EE i OZE 

o Ochrona powietrza 

o Edukacja 

o Inwestycje EE i OZE 

o Audyt energetyczny 

o Inne 

 PDE w zawartości informacji – katalog zamknięty 

o Całość 

o Fragment 

 Załączniki - pole pozwalające na dodanie wielu plików, z ograniczeniem ich łącznej wagi. 

Materiały informacyjno-promocyjne 

Formularz związany z materiałami informacyjno-promocyjnymi zamawianymi dla PDE, wypełniany 

przez Partnera. Jest podstawą do wyznaczania wskaźnika „Liczba materiałów informacyjno-

promocyjnych (wydawnictwa)”. Zawiera następujące informacje: 
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 Data dostawy - pole daty, wskazujące, kiedy ma miejsce raportowane działanie, nie można 

wybrać daty z przyszłości. 

 Typ wydawnictwa – katalog zamknięty 

o Ulotka 

o Broszura 

o Folder 

o Plakat 

o Inny 

 Liczba sztuk – pole liczbowe 

 Opis – pole tekstowe 

 Tematyka – katalog zamknięty 

o Projekt Doradztwa 

o PGN 

o Źródła finansowania EE i OZE 

o Technologie EE i OZE 

o Ochrona powietrza 

o Edukacja 

o Inwestycje EE i OZE 

o Audyt energetyczny 

o Inne 

 Załączniki - pole pozwalające na dodanie wielu plików, z ograniczeniem ich łącznej wagi. 

Odwiedziny portalu PDE 

Formularz do zbierania danych przez Partnera wiodącego dotyczących odwiedzin portalu 

informacyjnego, kanału tematycznego w serwisie internetowym YouTube oraz profilu PDE w serwisie 

Facebooka. Jest podstawą do wyznaczania wskaźnika „Liczba odwiedzin portalu informacyjnego oraz 

kanału tematycznego w serwisie internetowym YouTube. 

Formularz powinien pozwalać Partnerowi Wiodącemu na wpisywanie kwartalnych wartości z 

następujących liczb: 

● Liczba wejść na stronę PDE (dane z Google Analytics) 

● Liczba wyświetleń w serwisie YouTube (dane z serwisu YouTube) 

● Liczba odwiedzin profilu PDE w serwisie Facebook (dane z wyeksportowanego pliku xls w 

serwisie Facebook) 

Zatwierdzanie formularzy 

Formularze z danego miesiąca grupowane są w pakiet. Formularz w pakiecie przypisanym do danego 

doradcy, może mieć następujący status: 

● Szkic 

● Przesłany do Partnera 

● Przesłany do Partnera Wiodącego 

● Zaakceptowany 

● Odrzucony (wraz z uzasadnieniem odrzucenia)  
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Przebieg zatwierdzania formularzy: 

1. Doradca przesyła formularze: 

○ Doradca może edytować tylko formularze mające status “szkic” lub “odrzucony”. 

Każdy miesiąc ma swoją podstronę, na której doradca może zobaczyć status 

formularzy, przesłać je do Partnera i zobaczyć ewentualne uzasadnienie odrzucenia. 

Pakiet formularzy z danego miesiąca musi zostać przesłany do Partnera. Po przesłaniu 

formularzy do Partnera przez Doradcę Energetycznego, automatycznie zmienia się 

status formularzy na “Przesłany do Partnera”. Doradca Energetyczny nie może ich już 

edytować.  

2. Partner zatwierdza lub odrzuca: 

○ Po przesłaniu formularze stają się widoczne dla Partnera, który nie może ich edytować, 

natomiast może je zatwierdzić lub odrzucić. Przy odrzuceniu musi podać uzasadnienie, 

czyli wskazać problematyczne formularze i opisać spostrzeżone tam błędy. Nawet przy 

pojedynczym błędnym formularzu cały pakiet zostaje oznaczony jako odrzucony. Jeśli 

Partner nie dopatrzył się błędów i zaakceptuje pakiet, zostaje od oznaczony jako 

“Przesłany do Partnera Wiodącego””.  

3. Partner Wiodący zatwierdza lub odrzuca: 

○ Partner Wiodący, podobnie jak Partner nie może edytować formularzy, jego 

kompetencją jest ich zatwierdzenie lub odrzucenie. W przypadku odrzucenia Partner 

Wiodący musi podać uzasadnienie. Pakiet odrzucony przez Partnera Wiodącego wraca 

do Doradcy Energetycznego, który po naniesieniu poprawek powtarza cały proces, to 

znaczy wysyła pakiet najpierw do Partnera, a dopiero po akceptacji z jego strony, 

pakiet trafia do Partnera Wiodącego. Jeśli Partner Wiodący zaakceptuje pakiet 

formularzy, ich status zmienia się na “Zaakceptowany”. 

Graficzna reprezentacja procesu zatwierdzania formularzy wygląda następująco: 
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Dopiero formularze, które pomyślnie przeszły powyższy proces są brane pod uwagę przy raportach. 

Administrator może edytować formularze o dowolnym statusie. 
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Jeśli formularze zostały odrzucone na dowolnym szczeblu, ich autor, tj. doradca energetyczny 

powinien zostać o tym poinformowany mailowo lub poprzez System albo obiema tymi drogami 

(zgodnie z ofertą). 

 

Dla formularzy wymagających załączników o statusie „zaakceptowany” powinna być możliwość 

uzupełniania dodatkowych załączników przez Doradców, jednakże Doradca nie powinien mieć już 

możliwości ich usuwania. Po dodaniu dodatkowego załącznika przez Doradcę Energetycznego do 

wpisu już oczekującego na zatwierdzenie/zatwierdzonego zarówno Partner, jak i Partner Wiodący 

powinni zostać poinformowani w systemie o tym zdarzeniu. 

Wszystkie wpisy dotyczące konsultacji i porad, jak i wydarzeń powinny być możliwe do wyświetlenia w 

formie filtrowanych i sortowanych list łącznie z ich statusami. Dane te można wyeksportować do pliku 

xlsx – zgodnie z prototypem klikalnym, slajdy 23,65. System powinien umożliwiać każdemu 

użytkownikowi indywidualnie dostosowywać układ widoku tych list (wybieralny zakres, kolejność i 

szerokość widocznych kolumn). 

Baza danych o PGN 

Baza danych o PGN to składowa systemu, której celem jest inwentaryzacja danych z poszczególnych 

gmin umożliwiająca Partnerowi wiodącemu sporządzanie analiz pozwalających zdiagnozować stan 

istniejący oraz wskazać potrzeby i kierunki działań do osiągania założonych w PGN-ach celów. Baza 

zasilana jest danymi z formularzy konsultacji z części dotyczących PGN. 

Minimalna lista składowych pól bazy danych o PGN to: 

● Kod PGN [ciąg tekstowy/liczbowy generowany automatycznie] 

● Tytuł PGN - pole tekstowe 

● Aktualizacja PGN - katalog zamknięty 

○ PGN oceniony w ramach PDE 

○ PGN oceniony poza PDE 

○ Aktualizacja1 

○ Aktualizacja2 

○ Aktualizacja3 

○ Aktualizacja4 

● Typ PGN – katalog zamknięty 

○ konkursowy 

○ pozakonkursowy 

● Przyczyna aktualizacji – katalog zamknięty 

○ nowa oferta finansowa 

○ zmiana działań 

○ zmiana celów 

○ inne 

● Ocena - katalog zamknięty 

○ brak 

○ negatywna 

○ pozytywna 
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● Województwo – wartość przypisywana automatycznie na podstawie wybranych powiatów 

● Powiat - pole wielowartościowe 

● Gmina - pole wielowartościowe 

● Kod gminy – pole wielowartościowe (kod gminy zawiera w sobie informację o województwie, 

powiecie, gminie i rodzaju gminy, a także pozwala na wizualizację danych na mapach) 

● Numer wydanego zaświadczenia dla PGN przez Doradcę/Partnera – numer generowany 

automatycznie przez system 

● Data zatwierdzenia PGN przez Radę Gminy - pole daty 

● Data wydania zaświadczenia przez Doradcę/Partnera - pole daty 

● Doradca oceniający PGN - wartość przypisywana automatycznie na podstawie Doradcy 

dokonującego wpisu w systemie 

● Partner oceniający PGN - wartość przypisywana automatycznie na podstawie Doradcy 

dokonującego wpisu w systemie 

● Zaświadczenie - załączniki  

● Redukcja CO2 (Mg/r) – pole liczbowe 

● Ograniczenie energii końcowej o (MWh/r) – pole liczbowe 

● Zwiększenie udziału energii OZE o (moc zainstalowana kW) – pole liczbowe 

● Redukcja zanieczyszczeń PM 10 (Mg/r) – pole liczbowe 

● Redukcja zanieczyszczeń PM 2,5(Mg/r) – pole liczbowe 

● Redukcja zanieczyszczeń B-P(kg/r) [– pole liczbowe 

● Powiązane konsultacje - pole wielowartościowe z łączami do konsultacji dotyczących danego 

PGN 

Raporty 

Do wyliczania raportów brane są pod uwagę tylko formularze zaakceptowane przez Partnera 

Wiodącego. 

Partner Wiodący wyznacza Partnerowi cele kwartalne. Partner Wiodący wprowadza je osobno dla 

każdego Partnera z poziomu CMS. Dotyczą one: 

● Liczby konsultacji 

● Liczby porad 

● Liczby małych inwestycji 

● Liczby dużych inwestycji 

● Liczby PGN 

 

Wszystkie raporty generowane są na podstawie danych z formularzy o statusie “zaakceptowany”. 

Wszystkie raporty mają mieć możliwość eksportu do formatu obsługiwanego przez MS Excel 2016 oraz 

wydruku. 

Wyróżniamy następujące raporty: 

1. Liczba wszystkich działań 

○ Dane wejściowe:  

i. Data początkowa  

ii. Data końcowa 

○ Dane wyjściowe:  
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i. Liczba wszystkich zatwierdzonych działań w podanym przedziale czasowym 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Instytucja Pośrednicząca / Ministerstwo Klimatu 

v. Partner 

vi. Doradca 

2. Lista wszystkich działań 

○ Dane wejściowe:  

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

○ Dane wyjściowe:  

i. Dane ze wszystkich zaakceptowanych formularzy w podanym przedziale 

czasowym (w tym także możliwe kody GUS gmin) 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

3. Lista działań Partnera 

○ Dane wejściowe:  

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner - możliwość wyboru jednego 

○ Dane wyjściowe:  

i. Dane ze wszystkich zaakceptowanych formularzy w podanym przedziale 

czasowym dla danego Partnera (w tym także możliwe kody GUS gmin) 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner (z zawężeniem wyboru danych wejściowych do samego siebie) 

4. Liczba działań zagregowana względem typu działania 

○ Dane wejściowe:  

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

○ Dane wyjściowe:  

i. Liczba wszystkich działań z zaakceptowanych formularzy w podanym 

przedziale podzielonych na następujące typy: 

● Konsultacje i porady 

○ Konsultacje 

○ Porady 

● Wydarzenia 
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○ działania edukacyjno-szkoleniowe 

○ szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych 

○ szkolenia dla pracowników OPS 

○ organizacje konferencji, spotkań, seminariów itp. 

○ audycje telewizyjne lub radiowe 

i. telewizyjne 

ii. radiowe 

○ publikacje prasowe 

○ udziały w konferencjach, targach itp. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Instytucja Pośrednicząca / Ministerstwo Klimatu 

v. Partner 

vi. Doradca 

5. Liczba działań w podziale na Partnerów zagregowana względem typu działania 

○ Dane wejściowe:  

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner (możliwość wyboru wielu, także wszystkich) 

○ Dane wyjściowe:  

i. Liczba wszystkich działań danego Partnera z zaakceptowanych formularzy w 

podanym przedziale podzielonych na następujące typy: 

● Konsultacje i porady 

○ Konsultacje 

○ Porady 

● Wydarzenia informacyjno-promocyjne 

○ działania edukacyjno-szkoleniowe 

○ szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych 

○ szkolenia dla pracowników OPS 

○ organizacje konferencji, spotkań, seminariów itp. 

○ audycje telewizyjne lub radiowe 

i. telewizyjne 

ii. radiowe 

○ publikacje prasowe 

○ udziały w konferencjach, targach itp. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Instytucja Pośrednicząca / Ministerstwo Klimatu 

v. Partner 

vi. Doradca 

6. Liczba działań zagregowanych względem tematu działania oraz doradców 
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○ Dane wejściowe:  

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Doradca - możliwość wyboru wielu, także wszystkich 

○ Dane wyjściowe:  

i. Liczba wszystkich konsultacji i porad z zaakceptowanych formularzy w 

podanym przedziale przypisanych do danego Doradcy podzielonych na tematy 

zapisane w katalogu zamkniętym “Temat”, czyli na początek z podziałem na: 

● Projekt Doradztwa 

● Plan gospodarki niskoemisyjnej (dalej: PGN) 

● Źródło finansowania EE i OZE 

● Technologie EE i OZE 

● Edukacja 

● Inwestycje EE i OZE 

● Audyt energetyczny 

● Czyste Powietrze 

● Agroenergia 

● Mój Prąd 

● Inne 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner 

v. Doradca 

7. Liczba działań zagregowana względem typu działania oraz doradców 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Doradca - możliwość wyboru wielu doradców, także wszystkich 

○ Dane wyjściowe: 

i. Podzielone względem następujących typów działań wybranych doradców: 

● Konsultacje i Porady 

○ Konsultacje 

○ Porady 

● Wydarzenia informacyjno-promocyjne: 

○ działania edukacyjno-szkoleniowe 

○ szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych 

○ szkolenia dla pracowników OPS 

○ organizacje konferencji, spotkań, seminariów itp. 

○ audycje telewizyjne lub radiowe 

i. telewizyjne 

ii. radiowe 
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○ publikacje prasowe 

○ udziały w konferencjach, targach itp. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

8. Liczba działań zagregowanych względem miejsca działania oraz doradców 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Doradca - możliwość wyboru wielu doradców, także wszystkich 

○ Dane wyjściowe: 

i. Podzielone względem następujących miejsc udzielania pomocy wybranych 

doradców: 

● W biurze doradcy 

● Poza biurem 

● Za pomocą nośników 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner 

v. Doradca 

9. Liczba działań zagregowanych ze względu na okres i doradców: 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Doradca - możliwość wyboru wielu doradców, także wszystkich 

○ Dane wyjściowe: 

i. Podzielone względem okresu. Przy każdym okresie liczba działań z 

zaakceptowanych formularzy w podanym przedziale czasowym z podziałem 

na następujące okresy (jeśli podany w danych wejściowych czas zawiera je w 

sobie): 

● Miesięcznym 

● Kwartalnym (I kwartał styczeń - marzec, II kwiecień - czerwiec, III lipiec 

- wrzesień, IV październik - grudzień) 

● Rocznym 

○ Dostępy dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner 

v. Doradca 

10. Liczba inwestycji 
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○ Brane pod uwagę są inwestycje, których pierwsza konsultacja została zaraportowana 

w formularzu o statusie “Zaakceptowany”. 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Rodzaj inwestycji (mała/duża) – możliwość wyboru także obu 

○ Dane wyjściowe: 

i. Liczby wszystkich inwestycji w danym: 

● Województwie 

● Powiecie 

● Gminie 

ii. Daty wejściowe odnoszą się do pola “Data aktywności” z formularza, który jest 

pierwszą konsultacją związaną z inwestycją. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Instytucja Pośrednicząca / Ministerstwo Klimatu 

v. Partner 

vi. Doradca 

11. Lista wszystkich inwestycji zagregowanych ze względu na Partnera 

○ Brane pod uwagę są inwestycje, których pierwsza konsultacja została zaraportowana 

w formularzu o statusie “Zaakceptowany”. 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner - możliwość wyboru wielu, także wszystkich 

iv. Rodzaj inwestycji (mała/duża) – możliwość wyboru także obu 

○ Dane wyjściowe: 

i. Wszystkie inwestycje, których data rozpoczęcia wsparcia inwestycji mieści się 

w datach wejściowych, wraz ze wszystkimi informacjami wpisanymi przez 

doradców (w tym także kody GUS gmin oraz konsultacje i porady powiązane). 

Data rozpoczęcia wsparcia inwestycji jest tożsama z datą pierwszej konsultacji 

związanej z inwestycją.  

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner (z zawężeniem wyboru danych wejściowych do samego siebie) 

12. Liczba inwestycji zagregowanych ze względu na program 

○ Brane pod uwagę są inwestycje, których pierwsza konsultacja została zaraportowana 

w formularzu o statusie “Zaakceptowany”. 

○ Dane wejściowe: 
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i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Rodzaj inwestycji (mała/duża) – możliwość wyboru także obu 

○ Dane wyjściowe: 

i. Liczba wszystkich inwestycji, których data rozpoczęcia wsparcia inwestycji 

mieści się w datach wejściowych, zagregowane względem pola “Program”. 

Data rozpoczęcia wsparcia inwestycji jest tożsama z datą pierwszej konsultacji 

związanej z inwestycją. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

13. Liczba inwestycji z podpisaną umową o dofinansowanie zagregowanych ze względu na 

program 

○ Brane pod uwagę są inwestycje, których mają przyznaną umowę o dofinansowaniu (na 

podstawie pola “Czy została podpisana umowa o dofinansowanie”) 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Rodzaj inwestycji (mała/duża) – możliwość wyboru także obu 

○ Dane wyjściowe: 

i. Liczba wszystkich inwestycji, których data rozpoczęcia wsparcia inwestycji 

mieści się w datach wejściowych oraz które w polu “Czy została podpisana 

umowa o dofinansowanie” mają wartość “tak”. Data rozpoczęcia wsparcia 

inwestycji jest tożsama z datą pierwszej konsultacji związanej z inwestycją. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

14. Lista wszystkich PGN zagregowanych ze względu na Partnera 

○ Brane pod uwagę są PGN, których ocena ma wartość „Pozytywna” 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner - możliwość wyboru wielu, także wszystkich 

○ Dane wyjściowe: 

i. Wszystkie PGN, których data wydania zaświadczenia przez Doradcę/Partnera 

mieści się w datach wejściowych, wraz ze wszystkimi informacjami wpisanymi 

przez doradców (w tym także kody GUS gmin oraz konsultacje i porady 

powiązane). Data PGN jest tożsama z datą wydania zaświadczenia przez 

Doradcę/Partnera. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 
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iv. Partner (z zawężeniem wyboru danych wejściowych do samego siebie) 

15. Raport podsumowujący dla doradcy: 

○  Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Doradca - możliwość wyboru jednego 

○ Dane wyjściowe (za każdym razem na podstawie formularzy o statusie 

“Zaakceptowany”): 

i. Imię i nazwisko wybranego doradcy 

ii. Partner, do którego jest przypisany wybrany doradca 

iii. Liczba udzielonych konsultacji - na podstawie pola “Miejsce udzielenia 

pomocy” w formularzu dla konsultacji i porad. Z wyszczególnieniem 

wszystkich pozycji z katalogu zamkniętego oraz sumą wszystkich, czyli przy 

ustawieniach początkowych oczekujemy liczby konsultacji udzielonych: 

● W biurze u doradcy 

● Poza biurem doradcy 

● Za pomocą nośników 

● Sumy wszystkich konsultacji 

iv. Liczba udzielonych porad - na podstawie pola “Miejsce udzielenia pomocy” w 

formularzu dla konsultacji i porad. Z wyszczególnieniem wszystkich pozycji z 

katalogu zamkniętego oraz sumą wszystkich, czyli przy ustawieniach 

początkowych oczekujemy liczby porad udzielonych: 

● W biurze u doradcy 

● Poza biurem doradcy 

● Za pomocą nośników 

● Sumy wszystkich porad 

v. Liczba gmin posiadająca przeszkolonego kandydata na energetyka gminnego 

– na podstawie formularzy związanych z działaniami, których “Typ działania” 

to „szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych”, liczona na 

podstawie unikalnych wartości pola „Gminy kandydatów” 

vi. Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-szkoleniowymi - na podstawie 

formularzy związanych z działaniami, których “Typ działania” to “działanie 

edukacyjno-szkoleniowe”, „szkolenie dla kandydatów na energetyków 

gminnych”, „szkolenie dla pracowników OPS”, liczona na podstawie pola 

“Liczba osób” 

● Liczba przeszkolonych kandydatów na energetyków gminnych - jeśli 

zaznaczono, że działanie jest szkoleniem skierowanym do kandydatów 

na energetyków gminnych 

● JST, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, inni - jeśli działanie nie było 

skierowane do kandydatów na energetyków gminnych 

● Suma 

vii. Liczba działań edukacyjno-szkoleniowych - na podstawie formularzy 

związanych z działaniami, których “Typ działania” to “działanie edukacyjno-
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szkoleniowe”, „szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych”, 

„szkolenie dla pracowników OPS” 

● Kandydaci na energetyków gminnych - jeśli zaznaczono, że działanie 

jest szkoleniem skierowanym do kandydatów na energetyków 

gminnych 

● JST, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, inni - jeśli działanie nie było 

skierowane do kandydatów na energetyków gminnych 

● Suma 

viii. Liczba osób objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi - na podstawie 

formularzy związanych z działaniami, których “Typ działania” to “organizacja 

konferencji, spotkania, seminarium itp.” 

ix. Liczba działań informacyjno-promocyjnych - na podstawie formularzy 

związanych z działaniami, których “Typ działania” to „organizacja konferencji, 

spotkania, seminarium itp.”, „audycje telewizyjne lub radiowe”, „publikacje 

prasowe” lub „udział w konferencji, targach itp” 

● Liczba zorganizowanych działań 

● Liczba działań, w których brano udział 

● Suma 

x. Liczba PGN objętych wsparciem doradczym 

● Konsultacje PGN (czyli suma formularzy, których temat to PGN) 

● Liczba ocenionych PGN (czyli suma wszystkich PGN, w związku z 

którymi dany doradca udzielił konsultacji lub porad) 

● Liczba zaktualizowanych PGN (suma wszystkich porad i konsultacji, 

które dotyczyły PGN i miały w polu “Aktualizacja” wartość “tak”) 

● Suma (czyli suma wszystkich PGN związanych z danym doradcą lub 

Partnerem na podstawie pola “Przypisany do doradcy”) 

xi. Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym (czyli 

suma wszystkich inwestycji związanych z danym doradcą lub Partnerem) 

● Liczba małych inwestycji 

● Liczba dużych inwestycji 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner (z zawężeniem do związanych z nim doradców) 

v. Doradca (z zawężeniem do doradców związanych z tym samym co on 

Partnerem) 

16. Raport podsumowujący dla Partnera: 

○  Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner - możliwość wyboru jednego, wielu lub wszystkich 

○ Dane wyjściowe (podobne do danych wyjściowych z raportu nr 15): 

i. Nazwa Partnera  
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ii. Liczba udzielonych konsultacji - na podstawie pola “Miejsce udzielenia 

pomocy” w formularzu dla konsultacji i porad. Z wyszczególnieniem 

wszystkich pozycji z katalogu zamkniętego oraz sumą wszystkich, czyli przy 

ustawieniach początkowych oczekujemy liczby konsultacji udzielonych: 

● W biurze u doradcy 

● Poza biurem doradcy 

● Za pomocą nośników 

● Sumy wszystkich konsultacji 

○ Powinna się tu pojawić informacja o celach kwartalnych 

wyznaczonych danemu Partnerowi  

iii. Liczba udzielonych porad - na podstawie pola “Miejsce udzielenia pomocy” w 

formularzu dla konsultacji i porad. Z wyszczególnieniem wszystkich pozycji z 

katalogu zamkniętego oraz sumą wszystkich, czyli przy ustawieniach 

początkowych oczekujemy liczby porad udzielonych: 

● W biurze u doradcy 

● Poza biurem doradcy 

● Za pomocą nośników 

● Sumy wszystkich porad 

○ Powinna się tu pojawić informacja o celach kwartalnych 

wyznaczonych danemu Partnerowi  

iv. Liczba gmin posiadająca przeszkolonego kandydata na energetyka gminnego 

– na podstawie formularzy związanych z działaniami, których “Typ działania” 

to „szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych”, liczona na 

podstawie unikalnych wartości pola „Gminy kandydatów” 

v. Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-szkoleniowymi - na podstawie 

formularzy związanych z działaniami, których “Typ działania” to “działanie 

edukacyjno-szkoleniowe”, „szkolenie dla kandydatów na energetyków 

gminnych”, „szkolenie dla pracowników OPS”, liczona na podstawie pola 

“Liczba osób” 

● Liczba przeszkolonych kandydatów na energetyków gminnych - jeśli 

zaznaczono, że działanie jest szkoleniem skierowanym do kandydatów 

na energetyków gminnych 

● JST, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, inni - jeśli działanie nie było 

skierowane do kandydatów na energetyków gminnych 

● Suma 

vi. Liczba działań edukacyjno-szkoleniowych - na podstawie formularzy 

związanych z działaniami, których “Typ działania” to “działanie edukacyjno-

szkoleniowe”, „szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych”, 

„szkolenie dla pracowników OPS” 

● Kandydaci na energetyków gminnych - jeśli zaznaczono, że działanie 

jest szkoleniem skierowanym do kandydatów na energetyków 

gminnych 
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● JST, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, inni - jeśli działanie nie było 

skierowane do kandydatów na energetyków gminnych 

● Suma 

vii. Liczba osób objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi - na podstawie 

formularzy związanych z działaniami, których “Typ działania” to “organizacja 

konferencji, spotkania, seminarium itp.” 

viii. Liczba działań informacyjno-promocyjnych - na podstawie formularzy 

związanych z działaniami, których “Typ działania” to „organizacja konferencji, 

spotkania, seminarium itp.”, „audycje telewizyjne lub radiowe”, „publikacje 

prasowe” lub „udział w konferencji, targach itp” 

● Liczba zorganizowanych działań 

● Liczba działań, w których brano udział 

● Suma 

ix. Liczba PGN objętych wsparciem doradczym  

● Konsultacje PGN (czyli suma formularzy, których temat to PGN) 

● Liczba ocenionych PGN (czyli suma PGN zawierających dane w polu 

Wskaźnik - Ocena PGN) 

● Suma (czyli suma wszystkich PGN związanych z doradcami 

przypisanymi do danego partnera doradcą na podstawie pola 

“Przypisany do doradcy”) 

○ Powinna się tu pojawić informacja o celach kwartalnych 

wyznaczonych danemu Partnerowi  

x. Liczba dobrych przykładów w zakresie EE i OZE do zamieszczenia w bazie 

dobrych praktyk 

xi. Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym (czyli 

suma wszystkich inwestycji związanych z danym doradcą lub Partnerem) 

● Liczba małych inwestycji 

○ Powinna się tu pojawić informacja o celach kwartalnych 

wyznaczonych danemu Partnerowi  

● Liczba dużych inwestycji 

○ Powinna się tu pojawić informacja o celach kwartalnych 

wyznaczonych danemu Partnerowi – dane zgodnie z 

prototypem klikalnym, slajdy nr 55 i 72. 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner (z zawężeniem niego samego) 

v. Doradca (z zawężeniem do Partnera, do którego jest przypisany) 

17. Liczba przeszkolonych doradców energetycznych przygotowanych do prowadzenia usług 

doradczych: 

○ Dane wejściowe:  

i. Partner - możliwość wyboru jednego lub wszystkich 

○ Dane wyjściowe:  
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i. Liczba użytkowników o roli doradcy energetycznego posiadających przypisaną 

informację o zdanym egzaminie 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Instytucja Pośrednicząca / Ministerstwo Klimatu 

v. Partner (z zawężeniem do niego samego) 

18. Wskaźniki info-promo 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner - możliwość wyboru wielu, także wszystkich 

○ Dane wyjściowe:  

i. Liczba audycji telewizyjnych lub radiowych 

ii. Liczba publikacji prasowych 

iii. Liczba zorganizowanych konferencji 

iv. Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych (wydawnictwa) 

v. Liczba imprez masowych (konferencje branżowe) z udziałem przedstawicieli 

Partnera Wiodącego i/lub Partnerów Projektu 

vi. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego oraz kanału tematycznego w 

serwisie internetowych YouTube 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Instytucja Pośrednicząca / Ministerstwo Klimatu 

v. Partner (z zawężeniem niego samego) 

19. Liczba zmigrowanych wpisów bez załączników 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner - możliwość wyboru wielu, także wszystkich 

iv. Rodzaj wpisu (konsultacja/ PGN/ konsultacja dotycząca inwestycji) – 

możliwość wyboru jednego 

○ Dane wyjściowe: 

i. Liczba zmigrowanych wpisów danego rodzaju (w podziale na Partnerów i 

Doradców), nieposiadających załączników, których data konsultacji mieści się 

w datach wejściowych a Partner w wejściowym wyborze Partnera 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 
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iv. Partner (z zawężeniem niego samego) 

20. Lista zmigrowanych wpisów bez załączników 

○ Dane wejściowe: 

i. Data początkowa 

ii. Data końcowa 

iii. Partner - możliwość wyboru wielu, także wszystkich 

iv. Rodzaj wpisu (konsultacja/ PGN/ konsultacja dotycząca inwestycji) – 

możliwość wyboru jednego 

○ Dane wyjściowe: 

i. Wszystkie zmigrowane wpisy danego rodzaju nieposiadające załączników, 

których data konsultacji mieści się w datach wejściowych a Partner w 

wejściowym wyborze Partnera 

○ Dostępny dla: 

i. Administrator 

ii. Koordynator 

iii. Kierownik 

iv. Partner (z zawężeniem niego samego) 

Wymagania pozostałe 

W przypadku zaoferowania w ofercie Wykonawca zaimplementuje wizualizację reprezentującą 

realizację celów kwartalnych przez danego Partnera. Wizualizacja prezentuje bieżący postęp w 

realizacji wyznaczonych Partnerowi celów na dany kwartał - liczby konsultacji, liczby porad, liczby 

małych inwestycji, liczby dużych inwestycji, liczby PGN. Wizualizacja daje możliwość szybkiego wglądu 

każdemu z Doradców danego Partnera, Partnerowi jak i użytkownikom Partnera Wiodącego w 

dotychczasowy poziom realizacji celów. 

Administrator ma możliwość przypisania kontu Doradcy zero-jedynkowej informacji o zdanym 

egzaminie na Doradcę, będącej podstawą do wyliczania wskaźnika liczby przeszkolonych doradców 

energetycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych. 

Użytkownik w roli Partnera ma możliwość udzielania zastępstwa w obrębie podległych mu doradców 

(doradców jednego Partnera) do tworzenia wpisów w imieniu innego nieobecnego doradcy. 

System zapewnia administratorowi możliwość zbiorczego wglądu do utworzonych w nim inwestycji i 

założonych PGN, danych w nich zawartych oraz ich edycji (np. w postaci dodatkowych ekranów - listy 

inwestycji i listy PGN). Szczegółowe dane dotyczące konsultacji, porad, wydarzeń, inwestycji oraz PGN 

są możliwe do wyeksportowania w postaci plików xlsx. 

System pozwala na dodawanie Doradcom/Partnerom załączników do zmigrowanych wpisów 

dotyczących danego Partnera po odblokowaniu takiej możliwości przez administratora. Aministrator 

ma możliwość odblokowania zbiorczego dla danego Partnera lub indywidualnego dla poszczególnych 

wpisów. Partner Wiodący może dodawać załączniki do zmigrowanych wpisów wszystkich Partnerów. 

Każdy z użytkowników systemu powinien mieć automatycznie dodawany unikalny avatar (domyślnie z 

pierwszymi literami swojego Imienia i Nazwiska, który może zostać zastąpiony przez użytkownika 

zdjęciem) występujący m.in. w ekranie menu, listach konsultacji i porad, wydarzeniach. Powyższy 

avatar ma na celu m. in. ułatwienie wizualnej identyfikacji wpisów poszczególnych doradców. 
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Ekran obrazujący przykładową wizualizuję realizacji celów kwartalnych Partnera i 

implementację avatarów 

 

 


