
Zrównoważone podejście do zaopatrzenia w ciepło mieszkańców miast w kontekście 

transformacji do elektroprosumeryzmu – propozycja metodycznego ujęcia problemu 

1. Neutralność klimatyczna – główne filary 

a. Efektywność energetyczna 

b. OZE 

c. Gospodarka obiegu zamkniętego 

d. Elektroprosumeryzm 

2. Zaopatrzenie w ciepło mieszkańców miast w horyzoncie roku 2025, 2035 i 2050 – główne aspekty 

mające wpływ na kierunek działań inwestycyjnych i decyzje z tym związane: 

a. Aspekt makroekonomiczny i otoczenie prawne: 

i. regulacje i przepisy UE, 

ii. ceny surowców energetycznych, 

iii. ceny uprawnień do emisji CO2, 

iv. ceny zagospodarowania odpadów generowanych na terenie JST. 

b. Aspekt właścicielski i optyka z nim związana: 

i. płaszczyzna odbiorcy końcowego, 

ii. płaszczyzna wytwórcy i dostawcy ciepła, 

iii. płaszczyzna zarządcza władz samorządowych. 

3. Zidentyfikowane problemy techniczne i organizacyjne przypisane do poszczególnych ,,grup interesu”  

a. Odbiorca końcowy: 

i. niski stopień termomodernizacji budynków 

ii. częsty brak świadomości technicznej ukierunkowanej na wybór ,,optymalnych” 

wariantów termomodernizacji i źródeł ciepła. 

b. Wytwórca i dostawca ciepła: 

i. problemy z źródłami i sieciami (konieczność modernizacji – wymagane duże nakłady), 

a także problemy z optymalizacją ich pracy (jako systemu ciepłowniczego zwłaszcza w 

często występującej sytuacji różnych właścicieli po stronie źródła i sieci), 

ii. umiarkowana elastyczność otwarcia sieci na nowe źródła jak również na różne 

wymagania odbiorców (głównie przemysłowych).  

c. Władze samorządowe: 

i. trudności w opracowaniu planów długoterminowych ukierunkowanych na dążenie 

miast do neutralności klimatycznej.  

4. Metodyczne ujęcie problemu zaopatrzenia w ciepło mieszkańców miast w kontekście dążenia do 

elektroprosumeryzmu 

W czasie dynamicznych zmian jakie będą nam towarzyszyć w najbliższych dekadach wymagane jest 

posiadanie numerycznego modelu pozwalającego w sposób praktycznie bieżący dokonywać oceny wpływu 

poszczególnych technologii na sukcesywne dążenie do celu, jakim jest neutralność klimatyczna, bądź cele 

pośrednie do niego prowadzące. Wspomniany model musi opierać się na następujących 

danych/założeniach/modelach pomocniczych: 

a. identyfikacji szacowanego zużycia ciepła w grupach budynków indywidualnych i zamieszkania 

zbiorowego pozwalającego na agregację danych w stosunku do 

spółdzielni/osiedla/rejonu/dzielnicy, 

b. wnioskach z ekspertyzy dot. racjonalnych możliwości przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych dla wytypowanych (reprezentatywnych) budynków, 

c. modelu cieplno-hydraulicznym systemu ciepłowniczego pozwalającego na ocenę efektywności 

zaopatrzenia w ciepło zarówno w wymiarze rachunku (energetycznego i egzergetycznego) 

lokalnego jak i skumulowanego, 

d. modelu sieci gazowej w kontekście określenia dostępności, 

e. implementacji modułowych rozwiązań technologii OZE zdolnych do wspierania lokalnych 

potrzeb cieplnych, 



f. implementacji modułowych rozwiązań służących jako źródła rozproszonych systemów 

zaopatrzenia w ciepło dedykowanych dla budynku jednorodzinnego/zamieszkania 

zbiorowego/grupy budynków, 

g. otwartości modelu na symulację wykorzystania ciepła odpadowego z zakładów przemysłowych 

funkcjonujących na terenie danego miasta, 

h. budowie scenariuszy zaopatrzenia w ciepło wpisujących się w wymagania określone daną 

funkcją celu, 

i. posiadaniu dużej elastyczności do implementacji nowych funkcjonalności pozwalających na 

opracowanie scenariuszy uwzględniających np. nowe wymagania prawne czy nowe 

technologie, 

j. posiadaniu funkcjonalności pozwalających na podnoszenie świadomości każdego mieszkańca 

w zakresie ,,zieloności” ciepła z którego korzysta. 


