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Regulamin projektu „EKO STRAŻNICY” 

Preambuła 

Urząd Gminy Wieliszew oraz jednostki oświatowe świadome swojej odpowiedzialności za 

ekonomiczne wykorzystanie środków z budżetu publicznego, a także konieczności 

racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w celu ochrony środowiska, podejmują 

działania służące poprawie efektywności energetycznej, a w szczególności działania, które 

pozwolą na ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w szkołach 

i przedszkolach, na warunkach określonych w poniższych postanowieniach. Głównym celem 

projektu jest wyrobienie u dzieci oraz pracowników placówek oświatowych pozytywnych 

nawyków oszczędzania zasobów naturalnych oraz wyrobienie postaw proekologicznych.  

Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Wieliszew biorące udział w projekcie:  

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie, 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieliszewie, 

3) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie, 

4) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie, 

5) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, 

6) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Łajskach, 

7) Zespół Szkół w Komornicy, 

8) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie, 

9) Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewie, 

10) Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej, 

11) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym, 

12) Przedszkole Samorządowe nr 6 w Janówku Pierwszym. 

§ 1 Cel projektu  

1. Celem projektu jest uzyskanie przez uczestniczącą jednostkę oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej i paliwa gazowego.  

2. Poprzez uzyskanie oszczędności rozumiane jest osiągnięcie niższego zużycia mediów, 

o których mowa powyżej, w porównaniu ze zużyciem w odpowiednim okresie roku 2022, 

liczone w jednostkach kWh.   

3. Wynik oszczędności dla danego medium wyrażony jest w procentach i liczony w następujący 

sposób:  

1 – (zużycie bieżące / zużycie historyczne) x 100% 

Definicje: 

Zużycie bieżące – zużycie w okresie 1.03.2023 r. godz. 9:00 – 31.05.2023 r. godz. 15:00 

Zużycie historyczne – zużycie w okresie 1.09.2022 r. – 30.11.2022 r. 

4. Wynik końcowy liczony jest według wag: 65% energia elektryczna, 35% paliwo gazowe 

i liczony jest według algorytmu:  

0,65 x wynik oszczędności dla energii elektrycznej liczony jak w pkt. 3 +  

0,35 x wynik oszczędności dla paliwa gazowego liczony jak w pkt. 3 

5. Lista rankingowa powstaje poprzez uszeregowanie placówek począwszy od tej z najwyższą 

wartością do tej z najniższą wartością wyliczoną w oparciu o pkt 4.  

6. Bieżące zużycie ustalane jest w oparciu o odczyty liczników, natomiast historyczne na 

podstawie faktur. Jeśli faktura obejmuje okres inny niż liczony w pełnych miesiącach, oblicza 

się wielkość zużycia proporcjonalnie do okresu objętego projektem. 
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7. W przypadku jednostek, które korzystają z energii na wspólnym liczniku: jeśli od stycznia 

2023 r. zmienił się sposób podziału zużycia między jednostkami, dla celów obliczenia 

oszczędności zużycie za 2022 rok przelicza się według aktualnego podziału.  

§ 2 Termin realizacji projektu  

1. Jednostki oświatowe realizują projekt w okresie 1.03.2023 r. godz. 9:00 – 31.05.2023 r. godz. 

15:00. 

2. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane do 30 czerwca 2023 roku.   

§ 3 Nagrody  

1. Nagrodą jest udział w oszczędnościach (wyrażonych w złotych) uzyskanych przez daną 

jednostkę na zużyciu energii elektrycznej i paliwa gazowego. 

2. Wartość oszczędności wyliczana jest w następujący sposób:  

(zużycie historyczne – zużycie bieżące) x stawki brutto obowiązujące dla danego medium 

w pierwszym dniu realizacji projektu (opłaty zależne od wielkości zużycia w kWh)   

3. Wysokość nagrody jest uzależniona od zajętego miejsca:  

- 1 miejsce – 100% wartości obliczonej wg pkt. 2 powyżej  

- 2 miejsce – 80% wartości obliczonej wg pkt. 2 powyżej  

- 3 miejsce – 60% wartości obliczonej wg pkt. 2 powyżej  

- 4 miejsce – 50% wartości obliczonej wg pkt. 2 powyżej  

- 5 miejsce – 40% wartości obliczonej wg pkt. 2 powyżej  

- 6 miejsce – 30% wartości obliczonej wg pkt. 2 powyżej  

- 7-8 miejsce – 10% wartości obliczonej wg pkt. 2 powyżej  

4. O przeznaczeniu przysługującej danej jednostce nagrody (dowolnej zgodnej z prawem) 

zdecydują: 

1) w 50% – samorząd uczniowski w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, rada 

rodziców w przedszkolach; 

2) w 25% rada pedagogiczna; 

3) w 25% personel niepedagogiczny.  

5. Sposób wykonania uprawnienia, o którym mowa w pkt. 4, regulują dokumenty 

wewnątrzszkolne (statut, regulaminy: rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady 

rodziców). 

§ 4 Zadania jednostki oświatowej  

1. Jednostka oświatowa wdraża projekt, mając na celu ograniczenie zużycia gazu i energii 

elektrycznej, zgodnie z określonymi poniżej zasadami.  

2. Jednostka oświatowa informuje o udziale w projekcie całą społeczność: uczniów, 

przedszkolaków, pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.  

3. Placówka kształci użytkowników budynku w zakresie ochrony klimatu i racjonalnego 

gospodarowania energią. Działania mogą być prowadzone przez nauczycieli lub innych 

instruktorów w trakcie lekcji oraz w grupach projektowych.  

4. Jednostka powołuje zespół ds. energii tzw. „Eko Strażnicy”, który będzie odpowiedzialny 

za:  

1) zbadanie, w jaki sposób w budynku jednostki oświatowej wykorzystywana jest energia;  

2) zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie jej zużycia;  

3) przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do reszty społeczności  

szkoły/ przedszkola. W skład zespołu ds. energii wchodzą: wybrana grupa uczniów (szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe), 1-3 nauczycieli oraz pracownik administracyjny jednostki. 

5. Dyrektor jednostki wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynację projektu „Eko 

Strażnicy”, która wchodzi w skład zespołu ds. energii i nadzoruje realizację projektu.  
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6. Jednostka prowadzi dokumentację (w tym dokumentację zdjęciową) podejmowanych 

działań podczas realizacji całości projektu.  

7. Placówka przekazuje Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie wszelkie informacje 

potrzebne do wyliczenia oszczędności energii osiągniętych w wyniku działań projektowych.  

§ 5 Zadania realizatora projektu  

1. Realizatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie.  

2. Realizator projektu wspiera jednostki w zakresie niezbędnym do pomyślnego wdrożenia 

projektu.  

3. Realizator projektu wyznacza ze swojej strony osobę odpowiedzialną za koordynację 

projektu „Eko Strażnicy”. Wyznaczony przedstawiciel wspiera jednostkę w realizacji projektu 

oraz monitoruje podejmowane przez nią działania i ich rezultaty.  

4. Realizator projektu oblicza oszczędności energii oraz oszczędności finansowe osiągnięte 

przez jednostkę w wyniku realizacji projektu, zgodnie z metodologią przedstawioną i opisaną 

w § 1 i 3. Obliczeń dokonuje się po zakończeniu realizacji projektu.  

5. Wójt Gminy Wieliszew zapewnia i przekazuje środki finansowe z tytułu uzyskanych 

oszczędności jednostce, na podstawie obliczeń dokonanych przez Realizatora projektu, zgodnie 

z zapisami § 3 niniejszego regulaminu. Środki będą przekazane po okresie realizacji projektu.  

6. Realizator projektu promuje osiągnięcia jednostek w ramach projektu.  

§ 6 Patronat honorowy  

Patronat honorowy nad realizacją projektu obejmuje Wójt Gminy Wieliszew. 


