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Miasto Poznań – potencjał energetyczny

• Stolica Województwa Wielkopolskiego, 

ponad pół miliona mieszkańców;

• Ośrodek przemysłu, handlu, logistyki, 

turystki oraz ważny węzeł komunikacyjny;

• Jeden z największych ośrodków 

akademickich w Polsce;

• Roczne zużycie energii w całym Poznaniu: 

– 14 250 TJ – Ciepło,

– 22 450 GWh – Energia elektryczna.
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Obiekty należące do Miasta Poznania

• Około 300 obiektów m.in. szkoły, przedszkola, 

domy pomocy społecznej;

• Ponad 1000 punktów poboru 

energii elektrycznej;

• 300 punktów poboru gazu

i kilkaset węzłów cieplnych;

• Około 46 000 punktów 

świetlnych;

• Rozwinięta komunikacja miejska;

• Rozległe sieci energetyczne na obszarze całego Miasta.
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Wyzwania stawiane energetyce w miastach

• Obecnie miasta na świecie 

zużywają 60-80% energii 

i odpowiadają za emisję aż 

75% związków węgla. 

• Rozsądne zarządzanie 

wytwarzaniem i zużyciem 

energii oraz wykorzystanie 

alternatywnych źródeł to 

obecnie jedno z głównych 

wyzwań, przed jakimi stoją 

miasta.
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Planowanie Energetyczne

• Zadanie gminy – planowanie 

i organizacja zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe na swoim 

obszarze, wynika z:

• ustawy o samorządzie gminnym

• ustawy Prawo Energetyczne 
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„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 

miasta Poznania”



„Projekt założeń…” – korzyści dla JST

• Możliwość inwentaryzacji źródeł i odbiorców energii 

oraz stworzenia bazy danych obiektów użyteczności 

publicznej,

• Pokazanie możliwości wykorzystania 

istniejących nadwyżek 

i lokalnych zasobów energii,

• Planowanie przedsięwzięć 

racjonalizujących użytkowanie energii 

oraz możliwości poprawy 

efektywności energetycznej.
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Grupa zakupowa 

W Poznaniu funkcjonują 2 grupy zakupowe:

• Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej (od 2010 roku) 

zrzeszająca Miasto Poznań, jednostki mu podległe oraz 

podmioty związane z Miastem, a także Miasta i Gminy, 

które są członkami Stowarzyszenia Metropolia Poznań;

• Grupa Zakupowa Gazu (od 2014 roku) obejmująca 

wyłącznie jednostki Miasta Poznania.
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GRUPA ZAKUPOWA - wirtualny klient 
kupujący energię elektryczną lub gaz dla wielu 
punktów poboru energii. 



Grupa zakupowa – Zalety

• Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej 

(w latach 2012 – 2018 oszczędność 224,05 mln zł ),

• Zmniejszenie kosztów zakupu gazu 

(w latach 2014 – 2018 oszczędność 2,6 mln zł),

• Więcej znaczy taniej – zwiększenie siły nabywczej, która 

pozwala na wynegocjowanie niższych stawek,

• Inwentaryzacja i uporządkowanie 

punktów poboru,

• Optymalizacja parametrów 

– np. moc zamówiona.
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Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej

Rok Volumen

[GWh]

Wartość 

umowy wg cen 

przetargowych

[mln zł]

Wartość 

umowy wg 

cen 

taryfowych

[mln zł]

Oszczędność

[mln zł]

2012/2013 182 47,20   61,20   14,00   

2014 202 47,24   81,15 33,91

2015 239 67,40  104,70    37,30

2016 232 59,45   102,40  42,95

2017 262 67,35 115,87    48,52   

2018 258 67.66 112,44   44,77  
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Grupa Zakupowa Gazu

Rok Volumen

[GWh]

Wartość 

umowy wg cen 

przetargowych

[mln zł]

Wartość 

umowy wg 

cen 

taryfowych

[mln zł]

Oszczędność

[mln zł]

2015 59,5 12,25    12,40 0,15   

2016 56,4 10,00    11,07  1,07    

2017 52,6 8,30   9,32    1,02    

2018 53,4 9,51   9,87  0,36 
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Grupy zakupowe – podsumowanie

Efekt grupowych zakupów

Grupa zakupowa

- energia elektryczna

Oszczędności w latach 2012-2018

224,05 mln zł

Miasto Poznań

- energia elektryczna

- paliwo gazowe

Oszczędności w latach 2012-2018

40,07 mln zł
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Edukacja ekologiczno-energetyczna 

– Poznański Dzień Energii (PDE)

• Wydarzenie organizowane od roku 2016 przez Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, 

w trakcie którego poznaniacy zdobywają wiedzę 

z zakresu efektywności energetycznej.

• Kierowane do szerokiego grona odbiorców, składające 

się z 3 osobnych części:

– Konkursu

– Konferencji

– Pikniku
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Poznański Dzień Energii – kolejne edycje
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Poznański Dzień Energii 

– Piknik rodzinny
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Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej

2015 2016

16



Termomodernizacja 

– podstawowe informacje

• Dotychczas termomodernizacja 87 z 230 budynków 

oświatowych,

• Projekty realizowane również w budynkach 

mieszkalnych oraz w żłobkach, domach dziecka etc.,

• Środki własne miasta oraz dofinansowanie zewnętrze: 

– Programy Unijne 

(WRPO i POIiŚ)

– Fundusze Norweskie (EOG);

– Środki Krajowe 

(NFOŚiGW i WFOŚiGW)
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Termomodernizacja 

=nowa izolacja + zarządzanie energią

• Przeprowadzanie zewnętrznej 

termomodernizacji:

– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów;

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

• Obowiązkowe rozszerzenie 

termomodernizacji:

– wymiana oświetlenia na LED;

– instalacja termozaworów;

– wykorzystanie OZE;

– aktywne zarządzanie energią.
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Zarządzanie dostawami ciepła

Opłaty za 
ciepło sieciowe

Stałe –
Moc zamówiona

Optymalizacja 
wartości mocy 
zamówionej

Zmienne –
Energia czynna

Aktywne 
zarządzanie 

zużyciem ciepła
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Pilotażowa zmiana mocy zamówionej

– 175 tys. złotych oszczędności

525 kW   

350 kW
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Ograniczenie zużycia ciepła 

– formuła ESCO

• Monitorowanie temperatury w pomieszczeniach 

i aktywna regulacja pracą węzła,

• Brak przegrzewania obiektów – redukcja temperatury 

w godzinach nocnych oraz w weekendy,

• Obniżenie zużycia ciepła o minimum 5%, max 36%.
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Potrzeba wykorzystania lokalnych zasobów
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Poznański Klaster Energii
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Październik
2018

• Podpisanie listu intencyjnego inicjującego powstanie 
Poznańskiego Klastra Energii

Marzec 
2019

• Rozpoczęcie opracowywania bilansu energetycznego 
i strategii energetycznej Klastra

Czerwiec 
2019

• Udział w Konkursie dla Klastrów organizowanym 
przez Ministerstwo Energii 
– uzyskanie certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii



Poznański Klaster Energii

Wykorzystanie potencjału energetycznego Poznania

Tańsza energia dla członków Klastra

Wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

Poprawa jakości powietrza

Samowystarczalność energetyczna
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Członkowie Poznańskiego Klastra Energii

Wytwórcy energii elektrycznej 
oraz ciepła

• Veolia Energia Poznań

• Suez Zielona Energia

• Aquanet

• Zakład Zagospodarowania Odpadów

Jednostka Samorządowa 
oraz Uczelnia Techniczna

• Miasto Poznań

• Politechnika Poznańska

Odbiorcy energii 
– sektor usługowy

• MPK Poznań

• Międzynarodowe Targi Poznańskie

• Termy Maltańskie

Odbiorcy energii 
– sektor mieszkaniowy

• Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

• Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Poznański Klaster 
Energii
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Pierwsze projekty Klastrowe w Poznaniu

Zielona 

Odnawialna

Energia
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Pierwsze projekty Klastrowe w Poznaniu 

– Lokalna produkcja ciepła z OZE

• Znikoma produkcja 

ciepła w kolektorach 

słonecznych

• Szkoły pobierają dużą 

ilość ciepła

• Maksymalna produkcja 

ciepła w kolektorach 

słonecznych

• Brak odbiorców ciepła 

w szkołach (wakacje)
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Zima Lato



Pierwsze projekty Klastrowe w Poznaniu

– Wzajemne korzyści dla Miasta i Veolii
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Miejski Energetyk – Kompleksowe 

zarządzanie energią w mieście

Realny wpływ 
na gospodarkę 

energetyczną Miasta

Racjonalna 
gospodarka 
zasobami

Optymalizacja 
kosztów 
energii
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Dziękuję za uwagę!

30

Jan Wójtowicz

Oddział Miejskiego Energetyka
janwoj@um.poznan.pl

61 878 4086


