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Doświadczenia m.st. Warszawy – działania 
i projekty UE zwi ązane z efektywno ścią 
energetyczn ą, ochron ą klimatu i „smart 
cities”



Zrównowa żony rozwój Warszawy

Kalendarium:

Lipiec 
2008

• Powstanie Zespołu ds. Ochrony 
klimatu

Luty 
2009

• Przystąpienie do Porozumienia 
Burmistrzów – Covenant of Mayors

Wrzesień 
2011

• Przyjęcie Planu działań - SEAP

2014-15
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej



• Kluczowy dokument: Plan działań na rzecz zrównoważonego 
zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku 
(Sustainable Energy Action Plan - SEAP)

• Cel główny: zmniejszenie o 20% emisji CO2 w roku 2020 
w stosunku do roku bazowego 2007 

• Cele pomocnicze: zmniejszenie o 20% zużycia energii 
w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2007 oraz 
zwiększenie udziału OZE do 20% 

SEAP i jego zadania



SEAP narzędziem do wdrażania 

zrównoważonego rozwoju w Warszawie

Plany redukcji emisji CO2 wg grup emitentów

Wielkość nakładów na realizację zadań związanych 
z Planem w latach 2010-2020

8

Emitenci zależni 

od Miasta

Inni 

emitenci
Razem

Zmniejszenie emisji CO2

[Mg/rok]
1.016.239 5.102.756 6.118.995

Planowane oszczędności 
w zużyciu energii w 2020 r. 

[MWh/rok]
3.732.647 6.805.538 10.538.185

Emitenci zależni od Miasta Inni emitenci Razem

4,9 mld zł 11,5 mld zł 16,4 mld zł



Źródła finansowania zada ń obj ętych przez SEAP

• Budżet Miasta

• Obligacje komunalne

• Spółki będące własnością Miasta

• Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

• Green Investment Scheme (GIS –
- środki z międzynarodowego 
handlu emisjami)

• Partnerstwo publiczno-prywatne 

,

• Kredyty komercyjne

• Międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, 
EBOiR) 

• Wsparcie z Unii Europejskiej:

� Program Operacyjny „Infrastruktura i 
Środowisko”,

� Regionalny Program Operacyjny,

� Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

� 7. Program Ramowy, 

� Program Ramowy CIP,

� następca 2 w/w programów – Horizon 2020. 



Zrównowa żone budownictwo
Wyzwania stoj ące przed miastami

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/WE z 25.10.2012 w sprawie 
efektywności energetycznej

• Ustawa z 15.04.2011 o efektywności 
energetycznej 

• Dyrektywa 2010/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków

Wzorcowa rola sektora 
publicznego w zakresie 
efektywności 
energetycznej

po 31 grudnia 2018 roku wszystkie nowe 
budynki zajmowane i będące własnością władz 
publicznych muszą być budynkami o niemal 
zerowym zużyciu energii (2 lata później ten 
wymóg obejmie wszystkie nowe budynki) 



Budownictwo – obecny stan faktyczny, osi ągni ęcia 
i plany w m.st. Warszawie

• Mieszkalnictwo - ponad 766 tys. mieszkań o powierzchni ok. 44 mln m2

• Usługi, administracja, u żyteczno ść publiczna - ok. 15 mln m2, w tym:
�1,81 mln m2 powierzchni biurowej,  
� 0,77 mln m2 powierzchni handlowej,            
� 1,00 mln m2 powierzchni magazynowej, 
� 11,40 mln m2 powierzchni usługowej (szkoły, szpitale, urzędy, powierzchnia  

handlowa).

• Podział według własno ści

Spółdzielnie mieszkaniowe 47,94 %

Osoby fizyczne 31 %

Miasto, w tym Dzielnice 16,1 %

Zakłady pracy 1,4 %

Inne podmioty 3,6 %

47,94%

31%

16,10%

1,40%

3,60%

Spółdzielnie 
mieszkaniowe

Osoby fizyczne

Gmina 

Zakłady pracy

Inne podmioty



Budownictwo – obecny stan faktyczny, 
osi ągni ęcia i plany w m.st. Warszawie

Już rozpoczęta termomodernizacja obiektów u żyteczno ści publicznej należących
do m.st. Warszawy, w tym budynków oświatowych oraz zasobów mieszkaniowych w
budynkach komunalnych w latach 2011-2020, planowane nakłady na realizację
zadania - ok 1 mld zł.

Rozwój budownictwa niskoemisyjnego

W Warszawie przewiduje się powstanie do 2020 roku: 
� 0,5 mln m2 obiektów pasywnych
� 1 mln m2 obiektów niskoenergetycznych 
� 2 mln m2 obiektów energooszczędnych

Coraz wi ęcej budynków powstaj ących 
w standardach LEED lub BREEAM
Wg Jones Lang LaSalle (Raport z marca 2012 r.) Warszawa 
jest wiodącą metropolią w Środkowej i Wschodniej Europie 
pod względem nowo wybudowanej przestrzeni biurowej 
(ponad 400 000 metrów kwadratowych), ubiegającej się 
o certyfikację środowiskową 



Projekt UE OPEN HOUSE i projekt Ogród nad głow ą

OPEN HOUSE
Finansowany z 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.
Koordynator: Acciona, w sumie 19 partnerów z sektora publicznego i prywatnego z 11 państw UE, 
w tym 3 z Polski: m.st. Warszawa, Mostostal Warszawa S.A. oraz Instytut Techniki Budowlanej. 
Cel: stworzenie i wdrożenie wspólnej unijnej metodologii oceny budynków spełniających zasady 
zrównoważonego rozwoju pod względem energetycznym, ekonomicznym i społecznym. 
Projekt zakończony w 2013 r.; metodologię 
przetestowano na 68 budynkach w Europie. W Polsce: 
istniejący ratusz Dzielnicy Bielany oraz projekt 
budynku TP S.A. Strony: http://www.openhouse-fp7.eu,  
http://openhouse.building-21.net. 

Ogród nad głow ą

Finansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego 
Programu Współpracy, zakończony w maju 2014 r.
Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”, Warszawa: beneficjentem projektu.
Cel: szwajcarskie „zielone dachy” i „ żyjące ściany” 
modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań 
polskich gmin na rzecz oszczędności energii 
i ochrony klimatu. Strona: http://www.ogrodnadglowa.pl/.



Projekty UE CASCADE i Cities on Power

CASCADE
Finansowany z Programu Inteligentna Energia dla Europy, zakończony w 2014 r.
Koordynator: organizacja miejska EUROCITIES, 19 partnerów miejskich, w tym m.in. Amsterdam, Sztokholm 
i Mediolan. Strona: http://www.cascadecities.eu.
Cel: wymiana do świadcze ń między miastami, w celu lepszego przygotowania gospodarki miejskiej do 
wymogów efektywności energetycznej i niskoemisyjności, w zakresie 3 tematów: efektywnych 
energetycznie budynków i dzielnic, OZE i rozproszon ej generacji energii oraz transportu.
Dzięki udziałowi w projekcie delegaci m.st. Warszawy mieli okazję zapoznać się m.in. z rozwiązaniami 
wprowadzanymi w fińskim mieście Tampere (ekodzielnica Vuores), szwedzkim Malmö (podobny projekt 
w dzielnicy Hyllie), jak również brytyjskim Birmingham (inicjatywa Birmingham Energy Savers).

Cities on Power 
Finansowany z programu Central Europe (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), zakończony w 2014 
r. Koordynator: Warszawa, partnerzy samorządowi: Turyn, Rawenna, Klagenfurt. 
Strona: http://www.citiesonpower.eu/pl.
Cel: promocja wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. W ramach projektu powstał 
Plan działa ń na rzecz OZE do 2020 r. dla Warszawy. Stworzono również mapę nasłonecznienia Warszawy 
zasilającą interaktywne narzędzie IT-toolbox , które szacuje uzyski energii słonecznej w kolektorze 
słonecznym lub instalacji fotowoltaicznej dla wybranej lokalizacji w mieście. Przeprowadzono 
też badania efektywności energetycznej i profili użytkowania 5 budynków użyteczności 
publicznej w Warszawie, m.in. pod kątem możliwości zastosowania w nich OZE.



Projekty UE 
E3SoHo i ICE-WISH

E3SoHo
Finansowany z programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), 
zakończony w 2013 r.
Partnerzy miejscy, udostępniający budynki do projektu: Saragossa, Genua, Warszawa.
Strona: http://www.e3soho.eu.
Cel: osiągnięcie znaczącego (25%) zmniejszenia zu życia energii 
w europejskim mieszkalnictwie socjalnym .

ICE-WISH
Finansowany z programu CIP, zakończony we wrześniu 2014 r.
Realizowany w 10 budynkach pilotażowych w miastach: Bilbao, Florencja, Larissa, 
Bournemouth, Aarhus, Bamberg, Sofia, Genk, Saint Quentin-Fallavier i Warszawa.
Partnerzy: podmioty zajmujące się budownictwem socjalnym, partnerzy z sektora przemysłu, 
jednostki eksperckie w zakresie technologii. 
Strona: http://www.ice-wish.eu/uk/icewish.asp.
Cel: stworzenie całościowego, zintegrowanego systemu kontroli 
i zarządzania zużyciem mediów w budynkach , w szczególności na potrzeby budownictwa 
socjalnego.



Cel projektu, wzorującego się na takich modelowych obszarach jak sztokholmska dzielnica
Hammarby Sjöstad, Vuores w fińskim Tampere czy berliński projekt EuropaCity:

zaproponowanie rozwi ązania urbanistycznego, które stworzy przestrze ń publiczn ą realizuj ącą
wymogi inwestycji zrównowa żonej , tzn. przyjaznej dla mieszka ńców i u żytkowników oraz
środowiska naturalnego, i które w konsekwencji mo że stać się wyznacznikiem kierunków
nowego ładu przestrzennego, charakteryzuj ącego si ę:

• minimalizacją niekorzystnego wpływu inwestycji budowlanej na środowisko naturalne, 
• zmniejszeniem kosztów eksploatacji obiektów i infrastruktury towarzyszącej,
• zwiększeniem komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
ETAP I - Ekspertyza prawna � pozyskana, jest zielone światło dla przygotowania projektu
ETAP II - Przygotowanie modelu finansowania i koncepcji funkcjonalno-technicznej inwestycji
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – przewidywany czas zakończenia całości przedsięwzięcia to 

lata 2020-2025 (w zależności m.in. od wielkości przyjętego rozwiązania urbanistycznego).

Projekt obszaru niskoemisyjnego w m.st. Warszawie



W międzyczasie: Warszawa w 2014 r. uczestniczyła w 3 wnioskach
o dofinansowanie z programu Horizon 2020 projektów wspomagających
przygotowanie w/w obszaru w Warszawie: konsorcja z tematu „smart cities”
SCALE-UP (m. in. agencja TNO, Rzym, Ateny, ICLEI, Siemens,
Philips, Politechnika Warszawska), SNAPY (Nicea, Santander, EDF, Sofia,
Split, IBM, Alston, Veolia) i URBAN LEARNING (temat efektywności
energetycznej – w składzie Wiedeń, berlińska agencja energetyczna, Paryż,
Sztokholm, Zagrzeb).

URBAN LEARNING otrzymał dofinansowanie. Ponadto w ramach H2020
finansowanie dla Warszawy otrzymał wniosek STEP-BY-STEP
(efektywność energetyczna), a nie otrzymały SMART DREAM
(efektywność energetyczna) i TOMORROW (transport).
Wszystkie wnioski H2020 złożyło w imieniu Miasta Biuro Infrastruktury.

Obecnie pracujemy nad kolejnymi wnioskami z tematów efektywności
energetycznej i „smart cities”. W br. już złożono z udziałem Warszawy/Biura
Infrastruktury wnioski CREATE (współpraca z Urzędem Dzielnicy
Wilanów) oraz HIT2GAP (współpraca z Biurem
Pomocy i Projektów Społecznych). Oba dotyczą
tematu EeB (budynki efektywne energetycznie)
w programie Horizon 2020.

Horizon 2020 i działania „smart cities”



Inne wybrane działania Warszawy związane ze „smart cities”:

• Wirtualna Warszawa 
(nagroda w 2014 Mayors Challenge zorganizowanym przez Bloomberg Philanthropies)

To pierwsze na świecie rozwiązanie nawigujące dla osób z dysfunkcją wzroku, wdrażane 
w instytucji publicznej. Mobilny projekt oparty jest  na systemie nadajników (beaconów) 
umieszczonych w różnych miejscach. Aplikacja pozwala trafić do konkretnego gabinetu czy 
okienka w urzędzie, pobrać numerek do kolejki czy poruszać się po budynku. 
Nawigację ułatwia specjalny system głosowy dla osób niewidomych i niedowidzących. Projekt 
koordynuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. 

• European Innovation Partnership on Smart Cities and  Communities
European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) pod 
patronatem Komisji Europejskiej grupuje razem miasta, przemysł i obywateli w celu poprawy 
jakości życia w miastach za pomocą bardziej zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązań.
Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz bierze udział w pracach Grupy Wysokiego 
Szczebla. Obsługę działań Stolicy w EIP-SCC, w tym pracę w grupach roboczych, prowadzi 
Biuro Infrastruktury, wsparte przez organizację miast EUROCITIES.

• European Energy Research Alliance Joint Programme on S mart Cities
Głównym celem tego wspólnego programu na rzecz smart cities, realizowanego we 
współpracy sektora nauki z przemysłem, jest  stworzenie narzędzi i metod naukowych, które 
pozwolą w niedalekiej przyszłości na „inteligentne” projektowanie, planowanie i funkcjonowanie 
systemów energetycznych dla całych miast. Dyrektor Biura Infrastruktury Leszek Drogosz 
oraz Marcin Wróblewski biorą udział w Radzie Doradczej Miast, oceniającej rozwiązania 
wypracowane w tym programie. 

Horizon 2020 i działania 

„smart cities”



Transport publiczny w Warszawie

Najważniejsze działania w latach 2007-2013:

• dokończenie budowy pierwszej linii metra , 
rozpoczęcie budowy centralnego odcinka 
drugiej linii,

• modernizacja sieci i taboru tramwajowego
zakupiono w sumie 261 szt. nowoczesnych 
tramwajów za ok. 500 mln €,

• wymiana taboru autobusowego
zakup 273 nowoczesnych autobusów (w tym 
autobusów hybrydowych) za 72 mln €, od 
końca 2013 r. tylko autobusy 
niskopodłogowe we flocie. 



Transport publiczny w Warszawie

Na lata 2014-2020 zaplanowano m.in.:

• kontynuację budowy II linii metra (koniec I etapu w grudniu
br.),

• rozbudowę sieci tramwajowej ,

• zakup taboru szynowego dla metra, tramwajów i kolei
metropolitarnej (SKM, WKD i KM) (aktualnie 261 nowych
tramwajów z odzyskiem energii z hamowania),

• rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury kolejowej pod 
kątem wykorzystania Warszawskiego Węzła Kolejowego na 
potrzeby ruchu wewnątrz metropolitarnego,

• dalszą dynamiczną rozbudowę systemów P&R,

• Rozwój floty zasilanej paliwami alternatywnymi:

• przetarg na 35 autobusów na gaz w 2013 r.,

• przetarg na 10 autobusów elektrycznych w 2014 r. (do 
130 e-busów na drogach do 2020 r.).



Wspieranie rozwi ązań niskoemisyjnych 
– transport rowerowy

• System roweru publicznego Veturilo - start w 2012 r.,

• Już ponad 3 mln wypożyczeń,

• Ponad 2700 rowerów dostępnych w 174
wypo życzalniach ,

• Liczba użytkowników - 180 tysi ęcy osób ,

• W 2013 roku ruch na popularnych ścieżkach rowerowych 
wzrósł o 36%, a ilość wypożyczeń wzrosła o 400%
w stosunku do 2012 r.,

• Veturilo zauważone na arenie międzynarodowej 
– w grupie 10 najlepszych systemów rowerowych 
świata w rankingu Dziennika „USA Today” (2013).

• Warszawa zwiększa także liczbę tras rowerowych (jest ich 
już ponad 410 km , a planowane są dalsze duże 
inwestycje).



Wybrane projekty w formule PPP

Partnerstwo publiczno – prywatne pozwala na realizację inwestycji 
infrastrukturalnej bez konieczności ponoszenia kosztów przez miasto 
przed i w trakcie budowy. 

Aktualne projekty w formule PPP :
• Budowa siedziby Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

Zakłada się, że partner prywatny sfinansuje i wybuduję nową   
siedzibę Ratusza, a w zamian będzie otrzymywał określone 
wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność. Po wybudowaniu 
nowego Ratusza i przeprowadzeniu Urzędu do nowej siedziby 
zwolniony obiekt, a także inne obiekty - nieruchomości, które były 
dotychczas wykorzystywane przez jednostki organizacyjne 
Dzielnicy Mokotów, będą mogły zostać zagospodarowane 
i wykorzystywane przez partnera prywatnego w celach   
komercyjnych. Projekt znajduje się w fazie pracy nad założeniami.  
Nowy budynek będzie bardziej efektywny energetycznie od 
dotychczas wykorzystywanych przez Dzielnicę obiektów: 
rozważane jest także zastosowanie OZE.



Wybrane projekty w formule PPP
• Budowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nowych 

energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce 
tymczasowych obiektów typu Stolbud – Ciechanów 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na rozbiórce 
budynków i zastąpieniu ich nowoczesnymi budynkami przedszkolnymi 
dostosowanymi do aktualnych potrzeb lokalnych. Zapewni to 
podniesienie standardu i dostępności usług przedszkolnych 
w Warszawie oraz wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 
Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie 
opłata za dostępność, wypłacana 
przez podmiot publiczny.

• Częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach 
publicznych m.st. Warszawy przy udziale inwestora prywatnego
Projekt obejmować będzie modernizację do ok. 24 tys. we wszystkich 
dzielnicach Miasta. Zadania inwestora: zaprojektowanie modernizacji, 
jej realizacja oraz zarządzanie eksploatacją. Inwestycja finansowana 
przez partnera prywatnego, który uzyska wynagrodzenie w formie opłat 
z budżetu, ze środków pochodzących z uzyskanych oszczędności. 
Jesienią 2014 r. podpisano umowę z konsultantem – 2. etapem będzie 
przetarg na samą inwestycję. Efekt: 50% oszczędności kosztów,  
emisji CO2 i energii w zmodernizowanych punktach świetlnych.



E-mail: 
mwroblewski@um.warszawa.pl  


