
 

 

 

Opinia nr 5/2022 

strony pracowników i strony pracodawców 
Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

 
z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu  

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 

 

Na podstawie art. 42 ust. 2, ust. 3 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz.2232 

z późn. zm.) strona pracowników i strona pracodawców Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego wyraża opinię w sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-2027. 

 

Strona pracowników i strona pracodawców Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego pozytywnie opiniuje projekt programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027, stanowiącego załącznik do niniejszej opinii, z uwagami do projektu stanowiącymi 

załącznik nr 2 do opinii. 

 

 

 

    Stanisław Kłak  

 

   Przewodniczący                       

   Podkarpackiej Wojewódzkiej  

     Rady Dialogu Społecznego 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Załącznik nr 2 do Opinii Nr 5/2022 

strony pracowników i pracodawców  

Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 3 lutego 2022 r. 

 

 

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (priorytet/cel szczegółowy/obszar): 

2.1.2.1. Cel szczegółowy 2 (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

 

Numer strony: 84 

Zapis w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, do którego 

zgłaszane są uwagi: 

Cel szczegółowy 2 (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

 

Rodzaje działań: 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją 

urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej/chłodniczej. 

 Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz  

z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do 

sieci ciepłowniczej/ chłodniczej. 

 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach - poprzez odzyskiwanie energii  

w procesie produkcyjnym, modernizację energetyczną budynków, wraz z instalacją urządzeń 

OZE. 

 Budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami 

ciepła. 

 Wsparcie Gmin przy realizacji Programu STOP SMOG. 

 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu): 

Dodanie punktu o treści zapisu:  

 

Budowa/modernizacja systemów oświetlenia dróg i ulic oraz innych przestrzeni publicznych  

poprzez wyminę/modernizację istniejącego oraz budowę nowego energooszczędnego 

oświetlenia LED wraz z systemami zarządzania  i redukcji mocy oświetlenia zainstalowanych 

lamp. 

 

Uzasadnienie: 

Wymiana/modernizacja oraz budowa nowych lamp LED w zamian za stare jest niezbędne do 

zwiększenia oszczędności emisji spalin z elektrociepłowni zlokalizowanych w sąsiedztwie 

mieszkańców podkarpacia , które dostarczają do nich prąd i powodują niską emisje spalin oraz 

podnosi znacząco komfort i bezpieczeństwo życia obywateli. Wprowadzenie dodatkowo do 

programu obowiązku stosowania systemów zarzadzania oraz redukcji oświetlenia znacząco 

przyczyni się do redukcji zużycia energii przy zachowaniu podstaw cywilizacyjnych obywateli. 

 


