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1. Wdrożenie ISO 50001



Smart Energy City zaczyna się od 

Smart Energy Citizens
• Jaki jest poziom ubóstwa elektrycznego? 

Współpraca z MOPR, org. pozarządowymi

• Jaki jest poziom wymiany oświetlenia na LED w 

JST oraz u wszystkich mieszkańców?

• Z jakiego sprzętu elektrycznego korzysta JST, 

mieszkańcy indywidualnie/zbiorowo (np. bloki)?

• Jaki jest poziom zużycia energii elektrycznej?

• Czy mamy liczniki inteligentne w JST, u 

mieszkańców? 

• Takie samo „mapowanie” dla ciepła w mieście, np. 

http://analizy.mpec.tarnow.pl

http://analizy.mpec.tarnow.pl/


Transformacja energetyczna

W transformacji energetycznej nie chodzi 

tylko o dekarbonizację - odejście od paliw 

kopalnych - energetyki ale także, a nawet 

głównie o jej demokratyzację i 

decentralizację - zwiększenie liczby i 

udziału prosumentów energii w polityce 

energetycznej a zatem także klimatycznej. 

Prosumenci indywidualni, prosumenci-firmy, 

prosumenci-samorządy są w centrum tej 

zmiany, współtworzą ją i współrządzą nią



Dlaczego 100% oświetlenie LED?

 najszybszy zwrot pieniędzy – od kilku/nastu 

tygodni – środki zostają w domu/w mieście i można 

je reinwestować (rewolwing) w kolejne oszczędności

 koszt 5-10 zł/szt. – oszczędność 50-100 zł/rok 

(prąd) + bardzo niskie koszty obsługi

 trwałość 15 - 50 tysięcy godzin (bez wymiany)

 różne typy, różne barwy, różne kolory

 bezpieczeństwo – zimne, trwała obudowa

 łatwe zarządzanie – nieograniczone 

włączanie/wyłączanie, są także ściemnialne

 gwarancja 2-5 lat



LEDowy generator energii 

zaoszczędzonej
• inwentaryzacja wszystkich punktów świetlnych 

(moc W, moc świetlna lm, rodzaj trzonka), 

wymiana i monitoring po wymianie (!)

• zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą w 

miejscach wspólnych/publicznych

• zastosowanie czujników ruchu (wewnątrz) oraz 

czujników zmierzchowych i ruchu (na zewnątrz) 

• monitoring zużycia energii elektr. - np.  liczniki 

inteligentne https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_licznik

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_licznik


Audyt elektryczny

Sprawdzamy faktyczne 

zużycie sprzętu 

elektrycznego, 

obliczamy okres zwrotu 

inwestowanych środków 

i wymieniamy od 

najkrótszych
watomierz ok. 40 zł 



Najnowsze LEDy są jeszcze bardziej energooszczędne i… 

przypominają żarówki starego typu 

85% oszczędności 90% oszczędności



Inteligentne oświetlenie w 

Słupsku

lampa LED

z czujnikiem

ruchu ok. 10-20 zł

czujnik ruchu do 

lampy LED ok. 30 zł



Inteligentne oświetlenie w 

Słupsku

plafon

z czujnikiem

ruchu 

ok. 40 zł

naświetlacz LED

z czujnikami 25-50 zł 

solarny naświetlacz 

LED z baterią i 

czujnikami 

ok. 100 zł



Zabijamy wampiry energetyczne 



gniazdo z wyłącznikiem ok. 10 zł

listwa 

z wyłącznikami 20-30 zł



Lodówka       za darmo 

• Zamiana lodówki zużywającej np. 500 kWh/rok, 

na lodówkę A++ zużywającą np. 160 kWh/rok 

daje nam oszczędności 340kWh/rok*0,7 

zł/kWh=238 zł/rok. W tym wypadku lodówka 

energooszczędna za 1000 zł zwróci się za ok. 4 

lata (4*238 zł=952 zł) a w kolejnych jej 

eksploatacja będzie kosztowała już 112 zł/rok a 

nie 350 zł/rok – 238 zł oszczędności/rok.

• Zakup na raty 0%: 50 rat x 20 zł =1000 zł i 

spłata w całości z oszczędności energii 

elektrycznej – lodówka za darmo!



Energooszczędne pompy c.o. i 

c.w.u.



Dlaczego oszczędzać energię? Tańsze 

przejście na własną energię słoneczną

2 kW=10 tys. zł czy 4 kW=19 tys. zł

panele fotowoltaiczne

- energia słoneczna



Wspólnota energetyczna TPBA

• Inwentaryzacja urządzeń elektrycznych w budynku

• Wymiana oświetlenia na inteligentne: 100% LED z 

czujnikami ruchu i pory dnia

• Wymiana pozostałych urządzeń elektrycznych na 

energooszczędne (m.in. lodówki, zamrażarki)

• Zwrot inwestycji w kilka/naście miesięcy

• Zaoszczędzone fundusze reinwestujemy w energię 

odnawialną (fotowoltaika, mikrowiatraki)

• Energia elektryczna, 3 lata: 40 tys. do 0 zł/rok 

dzięki efektywności i własnym OZE (w przyszłości 

magazyny)



Energetycy miejscy w Polsce

• Miasto Słupsk, gmina Słupsk 

• Starachowice

• Częstochowa

• Ostrów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza 

(miejska spółka energetyczna)

• Mielno

• Gorlice (ekodoradca)

• … rosnąca liczba miast i gmin!

• Energetyczna Metropolia GZM? 



Magazynowanie energii z OZE

• Obecne prawo to 80/70% opustu ale można 

spodziewać się stopniowego jego obniżania

• Maksymalizacja auto-konsumpcji energii

• Podnoszenie stopnia magazynowania: tanie 

metody magazynowania np. podgrzewanie 

wody prądem, ładowanie własnych e-pojazdów)

• Zakup taniejących magazynów EE (rynek 

wtórny z krajów UE, później rynek pierwotny)

• Na rynku pojawią się innowacyjne propozycje



Realny 

zielony 

prąd z 

wirtualnej 

elektrowni

Źródło: 

www.demokracjaenergetyczna.pl



Miejska Polityka Energetyczna (MPE) 

- przykłady praktycznych działań
• Energetyczki/energetycy miejscy wspierani przez Zarząd 

Miasta koordynują MPE w całym mieście

• Szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp. prowadzą edukację 

energetyczną w zakresie m.in. efektywności energetycznej i 

energii odnawialnej

• „Miejskie brygady energooszczędności” wspierają 

mieszkańców, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli 

domów audytami zużycia energii i propozycjami zmian 

obniżających rachunki

• Miejskie instytucje polityki społecznej, organizacje 

pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy itp. współpracują na rzecz 

likwidacji ubóstwa energetycznego

• Miasto organizuje konkursy na najbardziej inteligentne, 

energooszczędne mieszkanie, budynek w mieście itp.



Miejska Polityka Energetyczna

• Wspólne zakupy energii – grupy zakupowe

• Zmiana dostawcy energii

• Analiza rachunków i obniżenie zamówień mocy 

(elektrycznej/cieplnej)

• Rewitalizacja oświetlenia A+A++ (centrum usług wspólnych)

• Rewitalizacja sprzętu AGD A+A++A+++ (centrum usług wspólnych)

• Po pierwszym miesiącu po wymianie - wniosek do 

dostawcy prądu o korektę zużycia (niższe rachunki!)

• Wymiana źródeł i magazynowanie -> wspólne zakupy 

OZE -> wspólne magazyny energii (centrum usług wspólnych)

• Corocznie udział: Europejski Tydzień Zrównoważonej 

Energii – początek czerwca www.eusew.eu

http://www.eusew.eu/


Finansowanie Miejskiej Polityki 

Energetycznej
• Fundusz rewolwingowy (reinwestowanie 

środków z oszczędności) i inne środki 

rozwojowe własne miasta, inwestycje 

prosumentek/ów – indyw., zbiorowych, biznesu 

itp.)

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej

• Regionalny Program Operacyjny

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie

http://zielonyinstytut.pl/miejska-polityka-energetyczna/



twitter.com/Dariusz_Szwed

Power to the People 
Dziel się wiedzą!

Dziękuję za uwagę i 

zapraszam do współpracy!


