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Poznań, czerwiec 2022 r.        
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu SAMORZĄD PRZYJAZNY ENRGII 
 

Formularz zgłoszeniowy 
uczestnika konkursu SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII 

ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  
 
 
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z dodatkowymi 

załącznikami w terminie od 18 lipca do 16 września 2022 r. na adres: Polskie Towarzystwo Przesyłu i 

Rozdziału Energii Elektrycznej, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, z dopiskiem „Konkurs – SAMORZĄD 

PRZYJAZNY ENERGII” lub przesłanie wersji elektronicznej zgłoszenia (skan podpisanego dokumentu 

wraz z załącznikami) na adres konkurs@ptpiree.pl . 

1. Dane jednostki samorządu terytorialnego: 

Jednostka samorządu terytorialnego………...…………..…………………………………………………………………………… 

Adres jednostki:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gmina:…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

Powiat…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Województwo: ……………………………………..……………………….…………............................................................ 

Liczba mieszkańców: …………………………………………………….…….………………………………………………………………. 

Powierzchnia: ..……………………………………………………….…..…….……………………………………………………………….. 

Nazwa operatora: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Dane osoby prawnej/jednostki organizacyjnej zgłaszającej jednostkę samorządu 

terytorialnego: 

Nazwa instytucji: .…………………...…………..……….…………………..…………………………………….………………………… 

Adres ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

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

Imię i nazwisko osoby reprezentującej: …………………………….….….………………………………………………………… 

Stanowisko osoby reprezentującej: …………………………….….………………………………………………………………….. 

Numer telefonu oraz e-mail osoby reprezentującej: ……......….……………………………………………………………. 

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

Podpis osoby reprezentującej: …………………………………….……….…………………………………………………………….. 

3. Dane osoby zgłaszającej: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………...………..…………………………………………………………… 
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Stanowisko: ……………………………………………………...………..……………………………………………………..………………. 

Numer telefonu oraz e-mail: ……...…………………………..……….…………………………………………………………………. 

 

Opis działań jednostki samorządu terytorialnego – kandydata w Konkursie  

SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII  

W ramach Konkursu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej nagradza 

jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, które swoimi działaniami wspierają niezawodność 

i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych.  

Ze względu na szeroki zakres możliwych działań wspierających, w ramach Konkursu wnikliwie 

przeanalizowane zostaną wszystkie opisane poniżej działania podjęte przez kandydatów.  

Prosimy o wypełnienie poniższego opisu działań kandydatów w Konkursie. Jednocześnie, prosimy  

o przedstawienie jedynie znaczących działań (wypełnienie każdego z poniższych podpunktów 

nie jest niezbędne dla uczestnictwa w konkursie).  

a) działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci 

elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości 

ekologicznej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

b) reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób 

wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

c) wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii 

elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu/kraju: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

d) aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii 

elektrycznej wynikających z trudnych warunków atmosferycznych (o ile wystąpiły tego typu 

okoliczności): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) aktywne działania w celu wymiany ogrzewania np. na elektryczne lub w celu termomodernizacji 

budynków: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

f) aktywne działania w celu przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych: 

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

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

g) inne działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej: 

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

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

Załączniki 

Do formularza zgłoszeniowego dołączono dodatkowe załączniki wspierające przedstawiony opis 

działań kandydata w Konkursie.  

Lista załączników: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

 

 
 


