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O nas 

• Forum Energii to think tank zajmujący się energetyką 
• Wspieramy transformację energetyczną 
• Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej, bezpiecznej, czystej i innowacyjnej 

energetyki w oparciu o dane i analizy

Strategiczne kierunki działania 

1. Niezawodność systemu energetycznego Polski
2. Zmniejszenie wpływu sektora energii na środowisko 
3. Efektywność energetyczna i rola konsumenta 



Teza

Modernizacja obszaru zaopatrzenia w ciepło
to korzyść dla środowiska

oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego



Obszar zaopatrzenia w ciepło

Indywidualne budynki

Sieci ciepłownicze

Przemysł

520 PJ

230 PJ

290 PJ

1040 PJ

W całym obszarze zaopatrzenia w ciepło dominuje monokultura paliwowa



Konieczność transferu węgla ….
… z obszaru ciepłownictwa do 
energetyki.

Elektrownie

Elektrociepłownie

Ciepłownie i Indywidualne budynki (6+12)

Inni

Łączny popyt

(62 mln.t./r) 

2017 2030 2050

27

11

18

6

Popyt na

węgiel kamienny

w grupach 

odbiorców

(mln. t. / r)

Krajowa podaż

Deficyt



Konieczność transferu węgla ….

Przebudowa ciepłownictwa zapewni większą podaż węgla dla energetyki z korzyścią…..

…. dla środowiska (likwidacja niskiej emisji oraz spalanie węgla w nowoczesnych kotłach energetycznych),
…. dla bilansu paliwowego (dzięki większemu wykorzystaniu OZE i energii odpadowej w obszarze 

ciepłownictwa)

… z obszaru ciepłownictwa do 
energetyki.

Elektrownie

Elektrociepłownie

Ciepłownie i Ind. budynki 

Inni

Popyt

2017 2030 2050

27

11

18

6

Popyt na

węgiel kamienny

w grupach 

odbiorców

(mln. t. / r)

Krajowa podaż



Transformacja 
ciepłownictwa



Krok pierwszy – poprawa efektywności 
energetycznej

Źródło: dr. Włodzimierz Grochal ŚCITT

Istnieje duży potencjał poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce

45-60

od 2021 r.

50% budynków



Budynki indywidualne

Działanie

• Należy określić cel do którego 
zmierzamy

• Konsekwentne wdrażanie polityki 
walki 
ze smogiem

• Wykorzystanie środków pomocowych

Korzyści

• Poprawa jakości powietrza

• Poprawa bilansu paliwowego

• Wykreowanie olbrzymiego rynku 
wewnętrznego o wartości dziesiątek 
miliardów PLN

Źródło: http://www.gazetakrakowska.pl



Przyszłość systemów ciepłowniczych

Jak sprostać nadchodzącym wyzwaniom ?

Źródło: Ramboll



Wyzwania stojące przed systemami 
ciepłowniczymi

• Standardy emisji – dyrektywa MCP i IED oraz zanieczyszczenie tła

• Zakup uprawnień do emisji CO2

• Standardy efektywności energetycznej budynków

• Zwiększenie udziału OZE



Gdzie jest największy problem

Wiele z tzw. nieefektywnych systemów ciepłowniczych może nie udźwignąć ciężaru przyszłych 
wyzwań

Sumaryczny 

strumień ciepła 

w systemach 

ciepłowniczych

230 PJ

90 PJ

140 PJ Systemy efektywne

Systemy nieefektywne



Nieefektywne systemy ciepłownicze > 
1MW

Charakterystyka systemów

• 463 systemy (t.j. 88%) z 529 

• Dominacja węgla (90%)

• Drożej niż w systemach efektywnych

• Problem małych miejscowości

• Wysoki koszt ogrzewania w budżecie domowym

Struktura zużywanych paliw



Niepewna przyszłość nieefektywnych 
systemów

Problemy i wyzwania

• Brak możliwości pozyskania pomocy publicznej

• Zatrzymanie przyłączeń nowych budynków

• Wzrost ceny ciepła (CAPEX + OPEX CO2)

• Ryzyko odłączeń odbiorców i utraty rynku



Mapa drogowa dla małych systemów 
ciepłowniczych

• Plan modernizacji – zmiana parametrów jakościowych 
ciepła

• 50% energii z OZE i CHP

• Koncentracja na lokalnych źródłach OZE i energii 
odpadowej

• Zwiększanie dostaw CWU (ciepłej wody użytkowej)

• Fundusze UE 2021-2027, FM, NFOŚiGW, EBI  itp.

Potrzebna strategia dla małych systemów ciepłowniczych



Modernizacja efektywnych systemów 
ciepłowniczych

• Dywersyfikacja paliw (OZE, gaz, energia 
odpadowa)

• Integracja i synergia z elektroenergetyką

• Zmodernizowane, elastyczne jednostki 
kogeneracyjne 
(planowana likwidacja 1800 MWe do 2030r.)

• Rozbudowa akumulatorów ciepła



Wnioski

Potrzebna 
Strategia zaopatrzenia w ciepło dla Polski 2030 (perspektywa 2050 roku).

Cele: 
• 100% efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.
• Podwojenie mocy elektrycznych zainstalowanych w jednostkach kogeneracyjnych do 

2030 r.
• Poprawa efektywności energetycznej w budynkach o 35% do 2030 r. i 70% do 2050 r. 
• Odejście od wykorzystywania węgla do celów grzewczych 

• do 2030 r. w budynkach indywidualnych
• do 2040 r. w ciepłownictwie

Priorytet: 
• Efektywność energetyczna
• Pozyskanie finansowania z UE
• Wsparcie najsłabszych ogniw systemu
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