
TRANSFORMACJA CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO



Ciepłownictwo i chłodnictwo w UE 

Ogrzewanie i chłodzenie 

w budynkach i przemyśle 

odpowiada za połowę 

zużycia energii w UE

W gospodarstwach 

domowych w UE samo 

ogrzewanie i ciepła woda 

stanowią 79% całkowitego 

końcowego zużycia energii

84% ogrzewania 

i chłodzenia jest nadal 

wytwarzane z paliw 

kopalnych, a tylko 16% 

z energii odnawialnej



Liczba koncesjonowanych

Przedsiębiorstw ciepłowniczych

396

Moc zainstalowana w MW

53 560

Moc zamówiona w MW

34 400

Długość sieci w km

21 700

Produkcja ciepła ogółem w TJ

400 000
Udział ciepła z CHP:

ok. 65%



• Spadek zapotrzebowania na ciepło ( klimat i termomodernizacja ) Polityka Energetyczna Polski 2040

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych ( w tym głównie CO2 )

• Walka ze smogiem – redukcja niskiej emisji

Wyzwania stojące przed ciepłownictwem systemowym
wyznaczają kierunki transformacji

• Redukcja CO2 - 55% do 2030 r. ( problem kosztów uprawnień )

• Dostosowanie do Dyrektywy IED i konkluzji BAT

• Dyrektywa MCP

• Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków oraz efektywności energetycznej

• Dyrektywa OZE (RED II) – wzrost udziału ciepła i chłodu z OZE 

o 1,3% p.p. rocznie do 32% (28% dla Polski wg obecnych zasad)

1,5 mln więcej gospodarstw domowych 

podłączonych do sieci 

85% systemów ma spełniać warunek efektywnych 

energetycznie 

(dziś ok. 80% systemów nie spełnia tego warunku)

28% udziału ciepła z OZE

odejście od węgla w gosp. domowych 

( do 2030 r. w miastach do 2040 r. na wsi )



83% systemów

nie spełnia wymogów

efektywnych

systemów 

ciepłowniczych

Wyzwanie finansowe: 

możliwości pozyskiwania 

pomocy publicznej

Wyzwanie prawno-

formalne: możliwość 

decydowania o lokalnym 

rynku ciepła

Zgodnie z dyrektywą o 

efektywności energetycznej 

„efektywny system 

ciepłowniczy i chłodniczy” 

oznacza system ciepłowniczy 

lub chłodniczy, w którym do 

produkcji ciepła lub chłodu 

wykorzystuje się:

• w co najmniej 50 % 

ciepło z OZE,  

• lub w co najmniej 50 % 

ciepło odpadowe, 

• lub w co najmniej 75 % 

ciepło z kogeneracji, 

• lub w co najmniej 50 % 

wykorzystuje się 

połączenie ww. 

technologii



Kierunki transformacji  
szacowane nakłady: 53 – 101 mld zł w ciągu 10 lat

• Budowa nowych źródeł kogeneracyjnych w małych

i średnich systemach ciepłowniczych (ok. 1500-3000 MWe)

– ok. 6-15 mld zł

• Modernizacja istniejących źródeł kogeneracyjnych (około

7000 MWe) – ok. 14 mld zł

• Budowa źródeł ciepła z wykorzystaniem energii odnawialnej

(około 8000 MWt) – ok. 15 - 30 mld zł w zależności od

użytej technologii

• Pozostałe technologie produkcji ciepła, w które trzeba

będzie zainwestować zgodnie z polityką klimatyczno-

energetyczną (odzysk ciepła, magazyny ciepła,

zagospodarowanie odpadów; około 1500 MWt) to nakłady

ok. 7 - 12 mld zł

42 – 71 mld zł

• 2500 km nowych sieci ciepłowniczych

• Modernizacja i przebudowa około 6500 km obecnie

istniejących sieci

• Modernizacja węzłów cieplnych, likwidacja węzłów

grupowych i zainwestowanie w inteligentne sieci

ciepłownicze

11– 30 mld zł



Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw ( dane URE ) a prognozy cen uprawnień 
do emisji CO2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
P

ły
n

n
o

ść

R
en

to
w

n
o

ść

Rentowność Płynność

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

prognoza własna KAPE

Opracowanie KOBIZE na podstawie danych Refinitiv z dn. 14 października 2020 r.

Opracowanie KOBIZE na podstawie danych z 13 różnych instytucji finansowych z dnia 6 października 2020 r

PEP2040

Rzeczywistość wyprzedziła wszystkie prognozy



Rzetelna informacja – skuteczna polemika ze stereotypami 

Wzrost cen jednostkowych – wytwarzanie ciepła  ( GJ/zł )

konsekwencją polityki energetyczno-klimatycznej

Wzrost cen jednostkowych ciepła nie przekłada się 
proporcjonalnie na wzrost obciążeń mieszkańców

( średnio w kraju:  2-3,5 zł/m2 )
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Budynki: kierunek transformacji – tzw. fala renowacji
konieczna zmiana struktury paliwowej

EP na potrzeby 

ogrzewania, wentylacji 

i cwu od 2021 

(kWh/rok/m2)

Budynek mieszkalny

a) jednorodzinny 70

b) wielorodzinny 65

Budynek zamieszkania 

zbiorowego

75

Budynek użyteczności 

publicznej

Rodzaj budynku 190

b) pozostałe 45

Budynek gospodarczy, 

magazynowy i 

produkcyjny

70

EP=Qk*wi

Qk – energia końcowa

wi - współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej 

wi = wpc - konieczna wartość poniżej 0,8

wi = wpc - wartość zależna od rodzaju paliwa,  specyfiki produkcji ciepła, 

Wartości podawane są przez dostawcę ciepła,

w przypadku braku takiej informacji obowiązują wartości z rozporządzenia



Fundusze europejskie i krajowe na modernizaję i rozwój systemów 
ciepłowniczych
Transformacja sektora wymaga wsparcia środkami publicznymi



Ciepłownictwo systemowe – aspekty ekologiczne



Pozytywne efekty stosowania DHC

Możliwe wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń dzięki zastąpieniu 

indywidualnego ogrzewania ciepłem systemowym.
Źródło: Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, 2017 r.
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średnich pyłów zawieszonych1)
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średnich pyłów zawieszonych1)

200x mniej

benzo(a)pirenu1)

230x mniej

tlenku węgla2)
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dwutlenku siarki2)

3x mniej

tlenków azotu2)

1) Średnioroczne wartości zanieczyszczeń w powietrzu przy powierzchni gruntu. Dotyczy zawodowej ciepłowni lub elektrociepłowni węglowej z kominem o wysokości 80 m 

porównanej do typowego zasypowego kotła węglowego średniej wielkości, z kominem o wysokości 10 m.

2) Łączne wartości zanieczyszczeń w powietrzu. Dotyczy zawodowej ciepłowni lub elektrociepłowni węglowej porównanej do typowego zasypowego kotła węglowego 

średniej wielkości.



Kierunki transformacji sektora w Polsce 
wyznaczają oczekiwania konsumentów, klientów i inwestorów
Program Promocji Ciepła Systemowego
11 lat realizacji, 65 Firm i Grup Kapitałowych, 150 systemów w Polsce dostarczających ciepło systemowe

Rosnąca świadomość marki ciepła systemowego
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Jakie powinno być idealne ogrzewanie

(trzy najważniejsze cechy):

1. Komfortowe – 54,2%

2. Niska cena – 46,%

3. Ekologia – 27,0 %

Opinie respondentów z badania PBS/DGA, 2018



Kierunki transformacji sektora w Polsce 
wyznaczają oczekiwania konsumentów, klientów i inwestorów



Wspólne działania

Ciepłownictwa systemowe ma i będzie miało lokalny charakter.

Wpisuje się w sektor energetyczny i gospodarkę komunalną.

Intencją  naszego Samorządu Gospodarczego jest ścisła współpraca ze Związkiem Miast Polskich jako reprezentantem 
samorządu terytorialnego.

Obszary współpracy:

❑ informowanie lokalnych społeczności o skutkach polityki energetyczno-klimatycznej

❑zmiany w krajowej legislacji, w tym:

o pozyskiwanie środków publicznych na inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa

o rozwiązywanie problemów wspólnych – gospodarka odpadami i ich energetyczne wykorzystanie w ciepłownictwie
( właściwe zaadresowanie problemu w KPO )

o planowanie energetyczne jako narzędzie wspomagające transformację sektora

❑otwarcie na lokalne inicjatywy



TRANSFORMACJA CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO

Dziękuję za uwagę

Jacek Szymczak

j.szymczak@igcp.pl


