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ENERGIA ZE SŁOŃCA DLA SM „Szaserów” 

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu dyskusyjnym na temat zastosowania 

odnawialnych źródeł energii przez stworzenie społeczności energetycznej 

w SM „Szaserów” 

Warsztat MAMCA - Jak cele społeczności energetycznej pokrywają się z 

opracowanymi scenariuszami wykorzystania energii ze słońca dla SM „Szaserów” ? 

17 Lutego, 2022, godz. 17:00 – 18:30  - online 

Rejestracja na stronie https://nape.pl/sm-szaserow/  

Warsztat organizowany jest we współpracy SM „Szaserów” z Narodową Agencją Poszanowania 

Energii S.A. z Warszawy oraz Uniwersytetem Brukselskim – jego grupą badawczą MOBI  

w ramach projektu Unii Europejskiej RENAISSANCE. 

Celem projektu jest wsparcie we wdrażaniu społeczności energetycznych, które koncentrują 

się na zwiększeniu dostępności do energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii na 

użytek lokalnych społeczności.  
 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni opracowały wstępne studium wykonalności 

wykorzystania słońca i wiatru do produkcji energii elektrycznej na dachach kilkunastu 

budynków zajmowanych przez członków Spółdzielni. Szukając możliwości wdrożeniowych 

stawiamy także na tworzenie społeczności energetycznej przy wsparciu unijnego projektu 

Renaissance.  

 

Pierwszym krokiem do zbadania tej możliwości była ankieta przeprowadzona w 2021 r, na 

którą odpowiedziało 78 członków SM „Szaserów", która pozwalała opracować wstępne 

scenariusze wdrożenia społeczności energetycznej w Spółdzielni.   

 

Teraz, po przeanalizowaniu wielu informacji, w tym prawnych i finansowych możliwości 

wsparcia naszego projektu Energia ze słońca dla SM „Szaserów” chcielibyśmy zaprosić Państwa 

na warsztaty podczas których podzielimy się wynikami naszych prac, przedyskutujemy je  

i ocenimy różne scenariusze rozwoju społeczności energetycznej na naszym Osiedlu.  

 

Warsztaty odbędą się na on-line na platformie google meet. 

 

Dla pierwszych zarejestrowanych oraz najbardziej aktywnych uczestników Warsztatu 

przewidziany upominek w postaci bidonu na wodę.   

 

Aby wziąć udział w Warsztacie prosimy o rejestrację na stronie 

https://nape.pl/sm-szaserow/   

lub w bezpośredniej wiadomości mailowej na adres renaissance@nape.pl 

 

 

Do zobaczenia! 
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PROGRAM WARSZTATU 

Czas trwania 17:00 – 18:30  

 
 

Otwarcie 17:00-17:05 Klaudia Cabańska  
Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej SM „Szaserów” 

Aktualna sytuacja  
SM „Szaserów” – 
ograniczenia i możliwości 
regulacyjne, prawne  
i techniczne  

17:05 – 17:25  Andrzej Rajkiewicz  
Członek Rady Nadzorczej 
SM „Szaserów” 
Ekspert w Narodowej 
Agencji Poszanowania 
Energii S.A.  

Prezentacja wyników 
ankiety  przeprowadzonej 
wśród mieszkańców  
SM „Szaserów” 

17:25 – 17:30  Uniwersytet Brukselski 

Warsztat w grupach: 
dyskusja na temat istotnych 
czynników dotyczących 
wykorzystania energii  
i poprawy efektywności 
energetycznej  

17:30 – 17:50 Wykorzystanie narzędzia 
on-line MAMCA do oceny 
czynników   

Omówienie wyników 
dyskusji w grupach i 
scenariuszy technicznych 

17:50 – 18:05 Uniwersytet Brukselski 
NAPE S.A.  

Prezentacja wyników 
narzędzia ankietowego 
MAMCA  

18:05 – 18:25 Uniwersytet Brukselski 

Podsumowanie warsztatu i 
dalsze plany dla  
SM „Szaserów” 

18:25 – 18:30 Uniwersytet Brukselski 
NAPE S.A. 
SM „Szaserów” 

 

 

Program dostępny również na stronie https://nape.pl/sm-szaserow/  
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