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� niska jakość powietrza, 
� duŜy ruch drogowy i zatory,
� wysokie poziomy hałasu panującego w otoczeniu, 

� niska jakość stanu środowiska 
architektonicznego, 

� opuszczona ziemia, 
� emisje gazów cieplarnianych, 
� zaopatrzanie w wodę,
� bezładna zabudowa miejska,
� wytwarzanie odpadów i ścieków

� zmiany demograficzne
� zmiany stylu Ŝycia 
� wzrastająca zaleŜność od własnego 

samochodu, 
� wzrost jednoosobowych gospodarstw 

domowych, 
� wzrastająca eksploatacja zasobów na 

mieszkańca,

Ochrona środowiska Przyczyny

Miasta podejmują inicjatywy w zakresie 
lokalnej polityki energetyczno-klimatycznej

Porozumienie Burmistrzów

CONCERTO

LIFECIVITAS

IEE

� rosn ące zapotrzebowanie na energi ę,
� pogarszający się stan infrastruktury 

energetycznej,
� rosnące zagroŜenie blackout’ami,
� negatywne efekty liberalizacji rynków energii,
� postępujące ograniczanie uzaleŜnienia od paliw 

kopalnych.



ZałoŜenia zrównowaŜonego rozwoju 
społeczno gospodarczego



Instrumenty prawne zrównowaŜonej polityki energetycznej



�Pakiet klimatyczno-energetyczny,
�Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków,
�Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności 

końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych,

�Dyrektywa z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych.

Instrumenty prawne zrównowaŜonej polityki energetycznej



�Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 roku,
�Prawo energetyczne,
�Prawo Ochrony Środowiska,
�Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
�Projekt Ustawy o Efektywności energetycznej,
�Krajowy plan na rzecz wzrostu efektywności 

energetycznej,
�Dokumenty dotyczące handlu emisjami.

Instrumenty prawne zrównowaŜonej polityki energetycznej



� Polityka Energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.,
� ZałoŜenia planu zaopatrzenia miasta w gaz, ciepło, 

energię elektryczną (z 2003r. oraz aktualnie 
uchwalane plany zaopatrzenia),

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy (wraz z planowanymi 
zmianami),

� Strategia rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020,
� Wytyczne do opracowania modelu prognozowania 

emisji CO2 dla m.st. Warszawy.

Instrumenty prawne zrównowaŜonej polityki energetycznej w Warszawie





Opracowanie Planu działań dla Warszawy 
na rzecz zrównowaŜonego zuŜycia energii do 2020 r.

Bezpośrednią konsekwencją przystąpienia Miasta 
Stołecznego Warszawy do Porozumienia Burmistrzów 
jest konieczność opracowania i wdraŜania Planu 
działań na rzecz zrównowaŜonego zuŜycia energii. 

Plan ten uwzględnia cele Unii Europejskiej w zakresie 
zuŜycia energii i paliw oraz poziomu emisji CO2, ale 
takŜe rosnące potrzeby mieszkańców aglomeracji 
warszawskiej. 
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Hierarchizacja działań w ramach Planu
na rzecz zrównowaŜonego zuŜycia energii

1. DąŜenie do zmniejszenia zuŜycia energii, szczególnie 
poprzez stosowanie metod i środków zrównowaŜonego projektowania i 
konstruowania infrastruktury technicznej Miasta oraz organizacji
podstawowych usług dostarczanych mieszkańcom.

2. DąŜenie do wykorzystania naturalnych zasobów 
energetycznych dostępnych w Mieście przy zachowaniu warunku 
efektywności kosztowej zaproponowanych rozwiązań.

3. DąŜenie do optymalizacji zaopatrzenia w energię, 
w szczególności poprzez ustalenie priorytetów wyboru nośników energii, 
paliw i technologii energetycznych oraz rozwój generacji rozproszonej.



Charakterystyka nośników energetycznych 
wykorzystywanych w Warszawie 

1. Struktura zuŜycia energii elektrycznej
2. Struktura zuŜycia ciepła
3. Struktura zuŜycia gazu ziemnego
4. Wykorzystanie OZE



Struktura zuŜycia energii elektrycznej 
na obszarze Warszawy 

Roczne całkowite zuŜycie energii 
elektrycznej w Warszawie w 2007 
roku: 6,7 TWh

Źródło: ARE



Roczne całkowite zuŜycie ciepła 
w Warszawie w 2007 roku: 16,5 TWh

Źródło: ARE

Struktura zuŜycia ciepła 
na obszarze Warszawy 



Roczne całkowite zuŜycie gazu ziemnego 
do produkcji ciepła w Warszawie w 2007 
roku: 3,9 TWh

Struktura zuŜycia gazu ziemnego 
na obszarze Warszawy 



Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 
Warszawie

Odnawialne źródła energii poza sektorem energetyki 
zawodowej mają w Warszawie znaczenie marginalne i 
są wykorzystywane w postaci:

� ciepła uzyskiwanego z biomasy w kotłach małej mocy i 
kominkach;

� pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych z 
systemami przygotowania c.w.u.;

� eksperymentalnych instalacji fotowoltaicznych;
� termicznej utylizacji odpadów w ZUSOK-u.



Analiza stęŜenia gazów cieplarnianych 
w Warszawie (1)
Emisja gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów pochodzi ze źródeł
punktowych, liniowych i powierzchniowych . 

� Emisja punktowa to emisja zorganizowana pochodząca z procesów spalania 
paliw energetycznych zachodzących w ciepłowniach, elektrociepłowniach i 
elektrowniach oraz z procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, 
emitujące dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz 
pył. 

� Emisja powierzchniowa pochodzi z duŜych obszarów, tj. terenów zabudowy 
mieszkaniowej ogrzewanej indywidualnie, hałd, wysypisk, oczyszczalni 
ścieków, z których do atmosfery wprowadzane są: dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, pyły oraz odory. 

� Emisja liniowa to emisja związana z sektorem transportu. W wyniku spalania 
paliw w silnikach samochodowych emitowane są m.in. tlenki azotu, tlenek 
węgla, węglowodory, dwutlenek siarki i pyły.



Całkowita emisja gazów cieplarnianych w Warszawie w podziale na sektory w roku 2007
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Całkowita emisja gazów cieplarnianych 

w Warszawie w podziale na sektory

Analiza stęŜenia gazów cieplarnianych 
w Warszawie (2)



Warszawa

Emisja CO 2e na mieszka ńca w 2009 r. 
(dla Warszawy z 2007 r.)

Analiza stęŜenia gazów cieplarnianych 
w Warszawie (3)



Cel Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównowaŜonego 
zuŜycia energii w perspektywie 2020 r.

1. ZałoŜenia Planu 
2. Wartości wskaźników emisji CO2

3. Poziom zuŜycia energii i wielkość emisji CO2 dla 
roku bazowego 1995

4. Poziom zuŜycia energii i wielkość emisji CO2 dla 
roku bazowego 2007

5. Scenariusz zuŜycia energii i wielkości emisji CO2 w 
2020 r.



ZałoŜenia Planu działań
na rzecz zrównowaŜonego zuŜycia energii

ZałoŜenia wyjściowe dla określenie wartości celu planu na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych:

�dwa warianty roku bazowego (1995 i 2007) dla określenia celu poprawy efektywności 
energetycznej oraz celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez Warszawę do 2020r.

�wartości wskaźników emisji CO2 ze zuŜycia 1 MWh nośników energii według danych 
przyjętych przez Europejski Sekretariat Porozumienia Burmistrzów według załącznika 
technicznego dla Polski i wskaźników standardowych;
�przyjęto wartość zuŜycia energii dla poszczególnych nośników energii i sektorów jej 
uŜytkowania zgodnie z danymi opisanymi w opracowaniu „Wytyczne do opracowania 
modelu prognozowania emisji CO2 dla m.st. Warszawy”, Instytut na rzecz ekorozwoju, 
Warszawa, październik 2008”.
�dla sektora transportu przyjęto plan redukcji emisji CO2 zgodnie z opracowaniem pt. 
Plan Wprowadzenia do roku 2020 Pojazdów Korzystających z Paliw Alternatywnych dla 
m. st. Warszawy



Wartości wskaźników emisji CO2
ze zuŜycia 1 MWh energii 

Źródło Energia 
elektryczna

Ciepło 
sieciowe

Ciepło ze 
spalania gazu 

ziemnego

Ciepło z 
pozostałych 
nośników 
energii

Paliwa 
silnikowe

Według standardu  
sekretariatu 
Porozumienia 
Burmistrzów

[t CO2/ MWh] [t CO2/ MWh] [t CO2/ MWh] [t CO2/ MWh] [t CO2/ MWh]

0,98 0,348 0,202 0,26 0,258

Źródło: Opracowanie KAPE na podstawie załącznika technicznego do Instrukcji wykonywania planów na 
rzecz zrównowaŜonej energii według Sekretariatu Porozumienia Burmistrzów



Poziom zuŜycia energii elektrycznej, ciepła oraz 
wielkość emisji CO2
dla roku bazowego 1995 

Lp. Sektor – rodzaj no śnika energii
ZuŜycie energii

[MWh/rok]
Emisja CO 2
[t CO 2 /rok]

1 Energia elektryczna 4 523 700 4  442 273

2 Ciepło sieciowe 9 357 480 3 256 403

3 Ciepło z gazu ziemnego 4 220 453 852 532

4
Ciepło ze spalania pozostałych nośników 
energii poza ww.  w wierszach 1, 2, 3

1 336 783 347 564

5 Transport – paliwa płynne 4 878 781 1 258 726

6 Suma 24  317 197 10 157 498

Źródło: obliczenia KAPE



Lp. Sektor – rodzaj no śnika energii
ZuŜycie energii

[MWh/rok]
Emisja CO 2
[t CO 2 /rok]

1 Energia elektryczna 6 701 000 6 580 382

2 Ciepło sieciowe 11 017 432 3 834 066

3 Ciepło z gazu ziemnego 3 911 061 790 034

4
Ciepło ze spalania pozostałych nośników 
energii poza ww.  w wierszach 1, 2, 3

1 573 919 409 219

5 Transport – paliwa płynne 5 191 019 1 339 283

6 Suma 28 394 431 12 952 984

Źródło: obliczenia KAPE

Poziom zuŜycia energii elektrycznej, ciepła oraz 
wielkość emisji CO2
dla roku bazowego 2007 



Scenariusz zuŜycia energii i emisji CO2 w 2020r.

przyjęty do określenia wartości celu ograniczenia zuŜycia energii oraz 
emisji CO2

Lp. Sektor – rodzaj no śnika energii Zu Ŝycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO 2
[t CO 2/rok]

1 Energia elektryczna 9 917 480 9 738 965

2 Ciepło sieciowe 11 017 432 3 834 066

3 Ciepło z gazu ziemnego 5 279 693 1 066 498

4
Ciepło ze spalania pozostałych nośników 
energii poza ww. w wierszach 1, 2, 3

1 629 712 423 725,2

5 Transport – paliwa płynne 5 496 046 1 417 980

6 Suma 33 340 363 16 481 234

Źródło: obliczenia KAPE



Wartości celu Planu działań na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Lp.
Rok 

bazowy

Warto ść celu Planu dzia łań
wg. danych roku bazowego dla:

zuŜycia energii emisji CO 2

[MWh/rok] [t CO 2/rok]

1 1995 19 453 758 8 125 998

2 2007 22 715 545 10 362 387

Po analizie sytuacji społeczno-gospodarczej m.st. W arszawy jako podstaw ę
działań przyj ęto warto ść cel u wyznaczonego dla roku bazowego 2007.

Wartości celu planu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji 
gazów cieplarnianych: obliczono jako 80% emisji CO2 w roku bazowym – cel główny oraz 
jako 80% zuŜycia energii cel pomocniczy indykatywny.



Oczekiwane efekty realizacji Planu na rzecz 
zrównowaŜonego zuŜycia energii oczekiwane na koniec 2020 r.

� poziom emisji CO2 przez Warszawę obniŜy się do 80% 
poziomu emisji CO2 w 2007 roku czyli do: 
10 362 387 t CO2/rok ;

� poziom zuŜycia energii końcowej przez Warszawę
będzie wynosił 80% poziomu zuŜycia w 2007 roku 
czyli: 22 715 545 MWh;

� co najmniej 15% zuŜycia energii będzie stanowić
energia z OZE; 

� Warszawa wypełni zobowi ązania wynikające z 
Porozumienia Burmistrzów .



Wskaźniki dyrektywne dla sektora transportu 
dla aglomeracji warszawskiej na 2020 r.

� zredukowa ć zuŜycie paliw – przez pojazdy samochodowe 
o 20% (pomiędzy rokiem 2007 i 2020) czyli 
z poziomu 636,74 mln litrów do 509,4 mln litrów. Oznacza to 
zmniejszenie średniego zuŜycia paliw z 1,4 l do 0,6 l na pasaŜera;

� zredukowa ć emisj ę CO2 – z pojazdów samochodowych o 
20% (w tym samym czasie) czyli z poziomu 1,9 mln ton do 1,52 mln ton. 
Oznacza to zmniejszenie średniej emisji z 3,08 kg do 1,75 kg na 
pasaŜera i podróŜ;

� osi ągnąć wzrost udziału biopaliw - do poziomu 10% 

ogólnego zuŜycia paliw w transporcie w 2020 r.



Lp. Rodzaj dzia łania

Planowane 
oszcz ędno ści 

w 2020 r.

Zmniejszenie 
emisji CO 2

Koszty

[MWh/rok] [t/rok] [PLN]

1
Kompleksowa termomodernizacja budynku w zakresie i 
standardzie zbliŜonym do Ustawy termomodernizacyjnej
(mieszkalnictwo)

1 399 200 415 562 4 081 000 000

2
Kompleksowa termomodernizacja budynku w zakresie i 
standardzie zbliŜonym do Ustawy termomodernizacyjnej (us ługi)

1 150 783 341 782 2 446 927 000

3
Kompleksowa termomodernizacja budynku w zakresie i 
standardzie zbliŜonym do Ustawy termomodernizacyjnej dla 
obiektów eksploatowanych przez Miasto

359 718 106 836 764 873 000

4
Modernizacja sposobu dostawy ciepła (np. wymiana lokalnego 
źródła ciepła na źródło o wyŜszej sprawności)

105 000 31 185 350 000 000

5 Termomodernizacja  budynków przemysłowych 185 820 55 189 195 600 000

6 Modernizacja oświetlenia 85 228 83 693 37 878 900

7 Modernizacja oświetlenia ulicznego i zewnętrznego 55 000 54 010 100 000 000

8 Wymiana sprzętu RTV 16 667 16 367 227 273 400

9 Wymiana sprzętu ITC 22 727 22 318 151 515 600

Proponowany Program Działań (1)



Lp.
Rodzaj dzia łania

Planowane 
oszcz ędno ści 

w 2020 r.

Zmniejszenie 
emisji CO 2

Koszty

[MWh/rok] [t/rok] [PLN]

10 Wymiana sprzętu AGD 15 152 14 879 37 878 900

11
Wymiana „zimnego” sprzętu AGD (chłodziarko-zamraŜarki) na 
energooszczędne 

246 970 242 525 181 818 720

12
Wymiana „mokrego” sprzętu AGD (pralki bębnowe typu 
domowego).

90 909 89 273 212 121 840

13
Wymiana sprzętu „gorącego” (piekarniki elektryczne typu 
domowego) 

4 698 4 613 30 310 000

14
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej

372 000 110 484 600 000 000

15 Wymiana sprzętu biurowego 200 1 964 20 000 000

16
Wymiana napędów (silników) na energooszczędne wraz ze 
sterowaniem oraz urządzeniami podstawowymi

3 409 3 348 91 000 000

17 Budowa domu pasywnego 50 000 14 850 500 000 000

Proponowany Program Działań (2)



Lp.

Rodzaj dzia łania

Planowane 
oszcz ędno ści 

w 2020 r.

Zmniejszenie 
emisji CO 2

Koszty

[MWh/rok] [t/rok] [PLN]

18 Budowa domu niskoenergetycznego 70 000 20 790 700 000 000

19 Budowa domu energooszczędnego 100 000 29 700 800 000 000

20 Modernizacja sieci cieplnej 50 400 14 969 1 000 000 000

21 Zastosowanie kolektorów słonecznych 8 610 2 557 42 000 000

22 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych 4 000 3 928 156 940 000

23 Mikrokogeneracja 163 600 160 655 103 160 000

24 Pompy ciepła 41 000 12177 78 000 000

25 Zastosowanie kotłów na biomasę 98 500 29 255 75 000 000

26 Realizacja Planu przejścia na paliwa alternatywne w transporcie 3 268 766 843 342 134 000 000

Proponowany Program Działań (3)



Lp.

Rodzaj dzia łania

Planowane 
oszcz ędno ści 

w 2020 r.

Zmniejszenie 
emisji CO 2

Koszty

[MWh/rok] [t/rok] [PLN]

27.
Zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej i na skutek zmian cen i 
zastosowanie nowych technologii 1 031 418 1 012 852

Nie do 
oszacowania

28.
Zmniejszenie zuŜycia ciepła na skutek zmian cen i zastosowanie 
nowych technologii 1 864 391 553 724

Nie do 
oszacowania

29.
Zastosowanie OZE do wytwarzania energii elektrycznej na 
poziomie wymagań krajowych 1 164 808 1 143 841

Nie do 
oszacowania

30.
Zastosowanie OZE do wytwarzania ciepła na poziomie 
wymagań krajowych 2 339 452 694 817

Nie do 
oszacowania

31. Suma 10 550 255 6 131 486 13 117 297 360

Źródło: obliczenia KAPE

kolorem zielonym wyróŜniono w tabeli działania obejmujące odnawialne źródła energii

Proponowany Program Działań (4)



Harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji na terenie Warszawy działań na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej do 2020 r.

Wartości w 
tabeli podane 

w mln zł

Całkowite
[mln zł]

Lata Planu działań na rzecz poprawy efektywności energetyczne

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Koszty 13 117 988 988 1 078 1 085 1 065 1 330 1 330 1 330 1 311 1 306 1306

Oszczędności 5 372 0 92 184 297 396 489 588 687 785 879 973

Oszczędności 
narastająco

- 0 92 276 573 969 1 458 2 046 2 733 3 518 4397 5370

Nakłady 
inwestycyjne

7 747 988 896 894 788 669 841 742 643 526 427 333

Nakłady 
inwestycyjne 
narastająco

- 988 1884 2778 3566 4235 5076 5818 6461 6987 7414 7747

Nakłady inwestycyjne rozumiane są jako róŜnica kosztów inwestycji i oszczędności 
wynikających bezpośrednio z realizacji tych inwestycji. Przy załoŜeniu, Ŝe środki 
uzyskane w wyniku oszczędności alokowane będą na działania na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej nakłady inwestycyjne na wszystkie działania 
przewidziane w  Planie na lata  2010-2020  wyniosą 7 747 mln zł.



Harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji przez Miasto Warszawa  działań na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej do 2020 r.

Wartości w 
tabeli podane 

w mln zł

Całkowite
[mln zł]

Lata Planu działań na rzecz poprawy efektywności energetyczne

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Koszty 2 320 14 14 11 28 8 385 385 385 366 362 362

Oszczędności 796 0 3 6 9 21 23 67 111 156 186 214

Oszczędności 
narastająco

- 0 3 9 18 39 62 129 240 396 582 796

Nakłady 
inwestycyjne 1 524 14 11 5 19 -13 362 318 274 210 176 148

Nakłady 
inwestycyjne 
narastająco

- 14 25 30 49 36 398 716 990 1200 1376 1524

Nakłady inwestycyjne rozumiane są jako róŜnica kosztów inwestycji i oszczędności 
wynikających bezpośrednio z realizacji tych inwestycji. Przy załoŜeniu, Ŝe środki 
uzyskane w wyniku oszczędności alokowane będą na działania na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej nakłady inwestycyjne Miasta na działania 
przewidziane w  Planie na lata  2010-2020  wyniosą 1 524 mln zł.



Zadania struktur miejskich odpowiedzialnych za 
realizację Planu

Działania kompleksowe na róŜnych poziomach zarządzania i w wielu 
sektorach:

�Gospodarka zasobami mieszkaniowymi;

�Budynki i obiekty uŜyteczności publicznej bez budynków administracji 
państwowej (np. edukacji, słuŜby zdrowia, polityki socjalnej)

�Budynki i obiekty usługowe i przemysłowe;

�Nadzorowanie i zarządzanie transportem: autobusowym tramwajowym, 
podziemnym, utrzymaniem dróg itp.;
�Nadzorowanie i/lub zarządzanie infrastrukturą miejską: produkcja wody, ciepła i 
energii elektrycznej, sieć ciepłownicza, elektroenergetyczna, gazownicza, 
wodociągowa, kanalizacyjna, słuŜba oczyszczania.



Propozycja zmian organizacyjnych w strukturach 
miejskich

� Powierzenie nadzoru nad realizacją Planu Zespołowi ds. 
ochrony klimatu w Urzędzie m.st. Warszawy;

� Utworzenie jednostki o charakterze sekretariatu ds. 
wdraŜania Planu w strukturach Biura Infrastruktury; 

� Wyznaczenie w kaŜdej komórce podstawowej i 
pomocniczej osób odpowiedzialnych za realizację działań
w ramach Planu;

� Nie przewiduje się zmian w strukturze organizacyjnej 
Urzędu Miasta (typu łączenie lub likwidacja biur, zmian 
kompetencji, itp.).



Sekretariat odpowiadałby za: 
� współpracę z podmiotami zewnętrznymi  oraz wydziałami dzielnicowymi w zakresie 

podejmowania i realizacji przez nie zadań objętych Planem,  

� współpracę z organizacjami miast i pozarządowymi organizacjami krajowymi i 
międzynarodowymi na rzecz racjonalizacji gospodarki energetycznej i walki ze zmianami 
klimatu,

� inicjowanie i podejmowanie we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej działań
związanych z obszarem edukacyjno – informacyjnym w zakresie zadań wynikających z 
realizacji Planu

� prowadzenie działań związanych z wdraŜaniem inicjatyw w zakresie efektywności 
energetycznej.

Zadania struktur miejskich odpowiedzialnych za 
realizację planu

Koordynacja działań podejmowanych przez wszystkich interesariuszy - wewnętrzna 
jednostka powołana w strukturach Biura Infrastruktury (mająca charakter sekretariatu ds. 
wdraŜania Planu działań na rzecz zrównowaŜonego zuŜycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 
roku) 



Pozostałe zadania będące w kompetencjach Biura Infrastruktury:

� monitoring realizacji zadań wyszczególnionych w Planie,
� analiza raportów z działań podejmowanych przez interesariuszy Planu,
� sprawozdawczość z postępów wdraŜania Planu, 
� analiza konieczności wykonywania ewentualnych dodatkowych 

opracowań związanych z realizacją planu (we współpracy z członkami 
Zespołu ds. ochrony klimatu)

� opracowywanie raportów, opinii, notatek i prezentacji w celu 
propagowania działań wyszczególnionych w Planie związanych ze 
zrównowaŜonym rozwojem miasta. 

Zadania struktur miejskich odpowiedzialnych za 
realizację planu



Główne zagroŜenia realizacji Planu
na rzecz zmniejszenia zuŜycia energii

� zmiany prawne na poziomie krajowym uniemoŜliwiające realizację
pakietu klimatyczno - energetycznego oraz celu wyznaczonego na 
rok 2016 zgodnie z Dyrektywą 2006/32/WE w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych;

� trudno ści z finansowaniem zadań w wyniku braku środków 
budŜetowych na poziomie krajowym i samorządowym oraz zmian 
polityki funduszy ekologicznych;

� błędy w zarz ądzaniu procesem realizacji Planu; 
� Niepoprawnie przeprowadzona lub okrojona kampania 

informacyjna , upowszechniająca wiedzę na temat moŜliwości 
oszczędzania energii wśród mieszkańców miasta.



System monitoringu podejmowanych działań

� systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji 
dotyczących realizacji poszczególnych zadań Planu przez 
Sekretariat ds. wdroŜenia Planu,

� przygotowywanie rocznych raportów z realizacji zadań ujętych w 
Planie,

� analiza porównawcza osiągniętych wyników z załoŜeniami Planu; 
określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz 
identyfikacja ewentualnych rozbieŜności, 

� analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących 
polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne 
wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia, 

� przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.



Podsumowanie i wnioski dotyczące Planu 
na rzecz zrównowaŜonego zuŜycia energii do 2020 r.

� dotychczasowe działania Miasta - potwierdzenie determinacji Władz 
do przebudowy obecnego systemu energetycznego w kierunku 
systemu zrównowaŜonego,

� aktualność i wysoką zbieŜność dotychczasowej polityki 
energetycznej prowadzonej przez Miasto z dokumentami Unii 
Europejskiej i Polski w zakresie zrównowaŜonego rozwoju systemów 
energetycznych oraz racjonalnego wykorzystania energii w 
aglomeracjach miejskich,

� powodzenie = zdolność Miasta do przekonania mieszkańców o 
korzyściach wynikających z realizacji planowanych zmian i włączenia 
wszystkich podmiotów do ich realizacji.



Dziękuję za uwagę

Katarzyna Kacpura
e-mail: kkacpura@um.warszawa.pl


