
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH W 
WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PRZYGOTOWANIE MAZOWIECKICH MSP DO 
KOOPERACJI W FORMULE ONE-STOP SHOP DLA 

PROJEKTÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH
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O PROJEKCIE
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Usługa o krótkiej nazwie „Przygotowanie mazowieckich MSP do one-stop shop PTM” i o pełnej
nazwie „Usługa przygotowania mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla
projektów termomodernizacyjnych” jest przygotowywana przez Partnerstwo FPE/CPR/ZAE

(Partnerstwo, Grantobiorca) w ramach projektu „Wprowadzenie nowych usług o charakterze
proinnowacyjnym dla przedsiębiorców z Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum
Innowacji FPE”.

Grant finansujący przygotowanie naszej usługi otrzymany został na podstawie umowy o
powierzenie grantu Nr W/UMWM-UF/UM/RF/2242/2020, którą Partnerstwo podpisało w dniu
21.12.2020 z Województwem Mazowieckim jako beneficjentem projektu „Modelowanie Systemu
Ofert Dla Innowacji” (MSODI; nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18) realizowanego w
ramach poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, w zakresie przygotowania usługi oznaczonej numerem 5.



08.06.2022 3Za: Sprawozdanie specjalne nr 4/2017 (przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE) 



DLACZEGO OSS –PANEUROPEJSKA IDENTYFIKACJA 
PRZYCZYN „BÓLU”

Adrien Bullier, Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)
https://sape.org.pl/roundbaltic-drugi-okragly-stol/ :

„The human factor behind home renovation”

❑ Remont domu może być bolesną podróżą!

❑ Większość budynków mieszkalnych należy do osób nie mających
profesjonalnego przygotowania do termomodernizacji

❑ Gospodarstwa domowe nie będą „budować zdolności”: nie remontuje się
zazwyczaj wielu domów w ciągu życia

❑ Problemem nie jest więc brak chętnych, tylko:

• … brak koordynacji

• … i rozbieżne interesy
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https://sape.org.pl/roundbaltic-drugi-okragly-stol/


TRADYCYJNE PODEJŚCIE I „BÓL GŁOWY” INWESTORA
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Inwestor sam 
musi 

zarządzać
relacjami 

z każdym z 
wykonawców 

i z każdym z 
doradców

Inwestor sam 
musi 
skoordynować 
wszystkie 
prace, choć 
nie jest 
zazwyczaj do 
tego 
przygotowany



TRADYCYJNE PODEJŚCIE: „BÓL GŁOWY” WYKONAWCY
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Każdy 
wykonawca musi 

jakoś zarządzić
relacjami 

z każdym z 
pozostałych 

wykonawców i z 
niejednym z 
doradców;



TRADYCYJNE PODEJŚCIE: „BÓL GŁOWY” WYKONAWCY
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Każdy 
wykonawca musi 

jakoś zarządzić
relacjami 

z każdym z 
pozostałych 

wykonawców i z 
niejednym z 
doradców;

Problem nasila się 
z czasem w 
związku z 
akumulacją spraw 
do załatwienia 
przy 
niedostatecznej 
koordynacji i 
rozbieżnych 
interesach



TRADYCYJNE PODEJŚCIE: „BÓL GŁOWY” WYKONAWCÓW
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Każdy 
wykonawca musi 

jakoś zarządzić
relacjami 

z każdym z 
pozostałych 

wykonawców i z 
niejednym z 
doradców;

Problem nasila się 
z czasem w 
związku z 
akumulacją spraw 
do załatwienia 
przy 
niedostatecznej 
koordynacji i 
rozbieżnych 
interesach; staje 
się trudny do 
zarządzania



TRADYCYJNE PODEJŚCIE: „BÓL GŁOWY” WYKONAWCÓW 
I„KOSZMAR” PODWYKONAWCÓW

08.06.2022 9

Każdy wykonawca musi 
jakoś zarządzić relacjami 

z każdym z pozostałych 
wykonawców i 

niejednym z doradców;
podwykonawcom brak 

bezpośredniego dostępu 
do inwestora jak również 

do niektórych lub 
większości pozostałych 

uczestników – muszą 
liczyć na pośrednictwo 

wykonawcy, który ich 
najął i być może ukrył 



PODEJŚCIE ONE-STOP SHOP (OSS) DO PTM

08.06.2022 10



WIZJA USŁUGI W PIGUŁCE

Przez „przygotowanie do OSS PTM” będziemy
rozumieli usługę doradczą wspomagającą
wprowadzenie w przedsiębiorstwie Usługobiorcy,
który zamierza uczestniczyć w procesach
termomodernizacyjnych takich procedur i zmian,
które są niezbędne do szybkiego tworzenia
powiązań kooperacyjnych zdolnych pracować w
wystandaryzowanej formule „one-stop-shop”.
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WSPARCIE DLA FIRM WYKONAWCZYCH 

1. Portal Platformy Kooperacyjnej dla:

❑ Inwestorów

❑ Wykonawców

2. Usługa przygotowująca wykonawców do kooperacji:

❑ Identyfikacja potrzeb i sformułowanie rekomendacji

❑ Pomoc we wdrożeniu rekomendacji (łącznie z wsparciem w pozyskaniu finansowania)

❑ Materiały zawierające informacje niezbędne do wdrożenia w przedsiębiorstwie Usługobiorcy
procesów służących osiągnięciu i zachowaniu zdolności do uczestnictwa w procesach one-stop shop
projektów termomodernizacji budynków, takie, jak:
• Zasady wewnętrzne dotyczące monitorowania i zapewniania zachowania certyfikatu OSS,
• Zasady wewnętrzne korzystania z Portalu Platformy Kooperacyjnej,
• Zasady opracowywania oferty dla inwestora w zakresie własnej specjalności,
• Zasady podejmowania decyzji o zgłoszeniu akcesu do PTM, 
• Zasady zgłaszania akcesu do PTM na Portalu Platformy Kooperacyjnej
• Zasady kooperacji w zakresie harmonogramu prac,
• Zasady komunikacji w Konsorcjum Wykonawczym, z Opiekunem OSS i komunikacji zewnętrznej.

3. Certyfikat przygotowania do OSS w określonej specjalności

08.06.2022 13



PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ 
INTERNETOWĄ USŁUGI:
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https://www.kot-kompleksowa-obsluga-termomodernizacji.pl

Dziękujemy za uwagę!

https://www.kot-kompleksowa-obsluga-termomodernizacji.pl/

