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XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw 

Strategiczny dla Warszawy Projekt Transformacji Energetycznej 2050  

Mapowanie – ankieta – pytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przymiotnik „strategiczny” w nazwie projektu dla Warszawy oznacza, że chodzi o ofensywną 

transformację do monizmu elektrycznego OZE 2050 budowanego w trybie innowacji 

przełomowej, zmieniającą  sposób użytkowania energii elektrycznej (w tym bazującą 

w dużym stopniu na zbiorowej kreatywności). Natomiast nie o transformację defensywną, 

oznaczającą zmiany poszczególnych sektorów energetycznych jedynie w trybie innowacji 

przyrostowych (transformację polegającą na dostosowywaniu się do regulacji unijnych na 

najniższym możliwym poziomie).  

 

Proponowane mapowanie (dostrzeżenie techniki, ekonomii, prawa, zagadnień społecznych, 

środowiska przyrodniczego we wzajemnych powiązaniach), ankietowanie, pytania są z kolei 

w założeniu jedną z heurystyk transformacji energetycznej Warszawy w horyzoncie 2050, 

mającej na celu pobudzenie zasobów kreatywności zbiorowej. Z jednej strony propozycja jest 

nastawiona na heurystykę wydawania sadów prowadzących do błędów poznawczych, które są 

niewątpliwie największą barierą transformacji energetycznej. Z drugiej jednak strony bazuje 

na rozpoznaniu/opisie  transformacji energetycznej dostępnym już z poziomu zasobów 

Powszechnej Platformy Transformacyjnej Energetyki, www.ppte2050.pl.         

 

Rozpoznanie to nakazuje redukcję w ankiecie pytań z rozwiązaniami technologicznymi, 

prawnymi i innymi, które cechują się wąską przydatnością, nie mają cech fundamentalnych. 

Dlatego, bo są to rozwiązania,  które uruchomi rynek energii elektrycznej – po jego 

ustrojowej reformie – a wola autora ankiety i uczestników ankiety niewiele mają tu do 

powiedzenia. Inaczej: ogon  nie może machać psem; ogonem są wąskie rozwiązania, psem  

jest rynek. Chodzi o rynek zbudowany na fundamentalnych podstawach: zasadach 

termodynamiki i elektrotechniki, obowiązujących wartościach etycznych, uznanym porządku 

socjologiczno-ekonomicznym, ustroju prawnym i nauce o zrównoważonym rozwoju. 

 

Taki rynek sam jest fundamentem. Jeśli dyskusja nad proponowanym mapowaniem, 

ankietowaniem i pytaniami pobudzi profesjonalne badania ankietowe i choćby w niewielkim 

stopniu przyczyni się do wykrycia błędów poznawczych w obrębie transformacji energetycznej 

Warszawy, tym samym zbliży Polskę do ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej, to trud 

będzie wynagrodzony.    
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1. Jaka liczba umów odbiorców (łącznie z prosumentami) dotyczących energii 

elektrycznej jest właściwa dla Warszawy w 2050? 

□ 1 milion (liczba odbiorców „umownych” posiadających umowę z operatorem OSD, 

stan 2018)  

□ 60 tys. (liczba przyłączy sieciowych operatora OSD, stan 2018) 

□ inna, zaproponuj ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Które rozwiązanie jest właściwe dla Warszawy w zakresie budownictwa, i jego 

pasywizacji, w horyzoncie 2050? 

□ rewitalizacja 750 tys. mieszkań (80% istniejących zasobów) do standardu budynku 

pasywnego; wyburzenie 180 tys. mieszkań (20% istniejących zasobów) i budowa w ich 

miejsce nowych pasywnych; budowa nowych 93 tys. mieszkań pasywnych (wzrost liczby 

mieszkań w Warszawie o 10% względem stanu 2018) 

□ rewitalizacja 465 tys. mieszkań (50% istniejących zasobów) do standardu budynku 

pasywnego; wyburzenie 465 tys. mieszkań (50% istniejących zasobów) i budowa w ich 

miejsce nowych pasywnych; budowa nowych 185 tys. mieszkań pasywnych (wzrost 

liczby mieszkań w Warszawie o 20% względem stanu 2018)     

□ inne rozwiązanie, zaproponuj …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Które rozwiązanie jest właściwe dla Warszawy w zakresie dostaw ciepła w horyzoncie 

2050? 

□ wszystkie budynki przyłączone są do centralnej sieci ciepłowniczej zasilanej 

wielkoskalowymi źródłami kogeneracyjnymi WEK: węglowymi (30%) i gazowymi 

(70%) 

□ wszystkie budynki wielorodzinne spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przyłączone 

są do centralnej  sieci ciepłowniczej zasilanej źródłami kogeneracyjnymi gazowymi 

(100%); pozostałe budynki, oprócz domów jednorodzinnych, zasilane są z 

indywidualnych źródeł   kogeneracyjnych gazowych; domy jednorodzinne są zasilane 

pompami ciepła 

□ wszystkie budynki wielorodzinne spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przyłączone 

są do zdecentralizowanych systemów ciepłowniczych (powstałych w wyniku 

restrukturyzacji dominującego sieciowego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, 

dostosowanych do spółdzielni i wspólnot) zasilanych źródłami kogeneracyjnymi 

gazowymi (100%), własnymi i konkurencyjnymi (niezależnych inwestorów); pozostałe 

budynki są zasilane pompami ciepła 

□ wszystkie budynki są zasilane pompami ciepła 

□ inne rozwiązanie, zaproponuj …………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Które rozwiązanie jest właściwe dla Warszawy w zakresie gospodarki odpadami 

i gospodarki obiegu zamkniętego w horyzoncie 2050? 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,3 t, udział recyklingu i kompostowania – 45%  

(wskaźniki 2018 przeciętne dla Polski) 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,5 t, udział recyklingu i kompostowania – 50%  

(wskaźniki 2018 przeciętne dla UE) 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,8 t, udział recyklingu, kompostowania 

i mineralizacji – 50%  (wskaźniki 2018 przeciętne dla Danii, ilość odpadów na 

mieszkańca najwyższa w UE, drugi wskaźnik nie obejmuje mineralizacji – nie jest 

jeszcze w Danii stosowana) 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,3 t, udział recyklingu, kompostowania 

i mineralizacji – 70%  (udział recyklingu i kompostowania 2018 przeciętny dla Niemiec, 

najwyższy  w UE, drugi wskaźnik nie obejmuje mineralizacji – nie jest jeszcze 

w Niemczech stosowana) 

□ inne rozwiązanie, zaproponuj …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Jaka liczba samochodów na tysiąc mieszkańców, i jakich, jest właściwa dla Warszawy 

w 2050? 

□ 700 tradycyjnych (stan 2018) 

□ 1000 tradycyjnych (liczba o 40% większa od obecnej) 

□ 250 tradycyjnych (stan 2018 w Amsterdamie, Kopenhadze, Nowym Jorku, …) 

□ 500 tradycyjnych i 500 elektrycznych (zasilanych akumulatorami, ewentualnie 

wodorowymi ogniwami paliwowymi)  

□ 250 elektrycznych (zasilanych akumulatorami, ewentualnie wodorowymi ogniwami 

paliwowymi)  w środowisku dobrze rozwiniętego transportu publicznego, car sharingu 

i zmniejszania się potrzeb na skutek rosnącego znaczenia telepracy oraz rozwoju 

przemysłu 4.0  

□  inna, zaproponuj ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Które rozwiązanie jest właściwe/pożądane dla Warszawy w zakresie budowania 

terminali ładowania samochodów elektrycznych i wykorzystania stacji 

benzynowych do transferu pomostowego paliw transportowych na rynek wschodzący 1 

energii elektrycznej w horyzoncie 2050? 

□ rozwiązanie w postaci ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli 

w postaci zaangażowania (wsparcia) ze strony Miasta i operatora OSD w budowę 1000 

terminali ładowania do końca 2020 r.)   
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□ rozwiązanie w postaci konkurencyjnego – będącego wynikiem ustrojowej reformy – 

rynku wschodzącego 1 energii elektrycznej   

□  inne, zaproponuj ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Co jest czynnikiem decydującym z punktu widzenia potrzeby transformacji 

energetycznej Warszawy do monizmu elektrycznego OZE 2050 

□ zmniejszenie kosztów pokrycia potrzeb energetycznych wszystkich, którzy je mają 

o 30 … 40% (w cenach stałych) 

□ realizacja kryteriów polityki klimatycznej (zastąpienie energii chemicznej paliw 

kopalnych potrzebnych Warszawie, wynoszącej 55 TWh napędową energią elektryczną 

brutto ze źródeł OZE wynoszącą 12 TWh i redukcja emisji CO2 wynoszącej 10 mln ton 

do zera)  

□ wsparcie dla przebudowy struktury społecznej Miasta (klasy, warstwy w ujęciu 

socjologiczno-ekonomicznym)   

□ wsparcie zmian stylu życia ludzi w kierunku zgodnym ze zrównoważonym rozwojem 

(w ujęciu humanistycznym) 

□  inny, zaproponuj ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Jan Popczyk 

październik 2019 

 

 

  


