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KOMUNIKAT 
Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniający warunki 

elektroprosumeryzmu  - Leszek Drogosz 

 

1) Warszawa kontynuuje i rozwija swoje działania w zakresie klimatu rozpoczęte  
w podstawowych elementach w 2007 roku, wyznaczone takimi kamieniami milowymi jak 
przystąpienie w 2009 roku, na prawach członka założyciela, do europejskiej  inicjatywy 
Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors), uchwalenie przez Radę m.st. Warszawy 
kluczowych dokumentów jak: Plan Działań na rzecz Zrównoważonego Zużycia Energii  
z perspektywą do roku 2020 (2011 rok), Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (2015 rok) i Strategia 
Adaptacji do Zmian Klimatu (2019 rok).   
 

2) Miasto stołeczne podsumowuje pierwszą perspektywę prac nad ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych (2020) i rozpoczęło prace związane z analizą efektów podejmowanych 
dotychczas działań i inicjatyw a przede wszystkim z wyznaczeniem nowych celów i narzędzi ich 
realizacji.  
 

3) W roku 2020 pomimo poważnych ograniczeń w bezpośrednich kontaktach Miasto 
zorganizowało Warszawski Panel Klimatyczny, który miał pozwolić uzyskać jak najszerszą 
wiedzę na temat postrzegania przez obywateli naszego miasta problemów klimatycznych  
i oczekiwanych kierunków działań a nawet wyznaczenia konkretnych zadań, które należy 
podjąć. Panel podsumowany został długą listą rekomendacji obywatelskich, które Prezydent 
m.st. Warszawy na początku 2021 roku zaakceptował do realizacji. 
 

4) Wśród prawie 50  rekomendacji obywatelskich, które Prezydent m.st. Warszawy przyjął do 
realizacji co najmniej 3 bardzo konkretnie wiąże się z tematyką naszego Konwersatorium 
i stanie się tematem zamówienia, dla którego m.st Warszawa w niedługim czasie będzie 
poszukiwać ekspertów - wykonawców: 
 
- Wykonanie analizy wariantowej ogrzewania Warszawy obejmującej głęboką 
termomodernizację budynków, obniżenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie 
odnawialnej energii, 100 procent bezemisyjnych budynków do 2050 roku, harmonogram 
działań i finansowanie, 
- Mapa drogowa 100% OZE dla Warszawy; obliczenie potencjału podaży i popytu odnawialnych 
źródeł energii w Warszawie z osią czasu i ścieżkami rozwoju do 2030 i 2050 roku, kosztami, 
oszczędnościami ( m in. kosztów zewnętrznych), w tym np.: nasłonecznienie, warunki 
wietrzne, potencjał na biomasę suchą, potencjał na bioodpady i biomasę mokrą, systemy 
magazynowania i bilansowania energii, 
- Analiza lokalnych możliwości wytwarzania energii OZE przez potencjalnych prosumentów 
zbiorowych oraz spółdzielnie energetyczne. 
 

5) Wskazane w punkcie 2 prace obejmujące wyznaczanie dla Warszawy nowych bardziej 
ambitnych celów dla horyzontów 2030, 2040 i 2050 obejmują miedzy innymi prace nad 
dokumentami pn. Zielona Wizja Warszawy oraz Plan Działań Klimatycznych (Climate Action 



Plan), które powinny zostać zakończone jeszcze w bieżącym roku. Wszystkie wymienione 
materiały i dokumenty te będą miały  tworzyć spójny obraz celów i działań.  
 

6) Aby Warszawa mogła realizować wspomniane wizje i działania potrzebuje szeregu ekspertyz 
energetycznych i dyskusji branżowej opartej na propozycji modelu energetycznego 
obejmującego zarówno sytuację wewnętrzną Stolicy jak też jej otoczenie krajowe i kontekst 
europejski. Niezbędne jest zatem opracowanie (zbudowanie) MODELU ENERGETYCZNEGO 
WARSZAWY W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 UWZGLĘDNIAJĄCEGO WARUNKI 
ELEKTROPROSUMERYZMU. Jest to zadanie o charakterze pionierskim i dlatego wymaga 
specjalnego podejścia. Nie można ograniczać się w takim przypadku tylko do zamówienia 
ekspertyzy. Bez wątpienia potrzebna tu jest stała współpraca i bieżąca wymiana poglądów  
z kilkoma sektorami: nauki, biznesu o różnych profilach, administracji na wszystkich szczeblach 
w tym oczywiście władz lokalnych jak też organizacji pozarządowych. 

 


