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Ciepłownictwo systemowe widziane z poziomu Europy: 
Strategia EU w sprawie ogrzewania i chłodzenia* 

 Systemy ciepłownicze zapewniają w UE 9% potrzeb na ciepło dla ogrzewania ( w tym przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej). 

 Wykorzystywane są w nich źródła ciepła oparte o paliwa kopalne ( 69%) lub biomasę (16%). 

 Istnieje potwierdzony duży potencjał substytucji tej produkcji energią cieplną geotermalną i 

słoneczną, ciepłem odpadowym z przemysłu, ciepłem z odpadów komunalnych a także energią 
elektryczną ze źródeł odnawialnych (poprzez pompy ciepła). 

 Efekt synergii dla systemu energetycznego można uzyskać poprzez tanie magazynowanie energii 
cieplnej w akumulatorach ciepła. 

 Systemy ciepłownicze są jednym z najważniejszych rozwiązań dla poprawy jakości powietrza w 

dużych skupiskach ludzkich a także rozwiązania problemu wykorzystania energii z procesów 

przekształcania odpadów.  

 Systemy ciepłownicze lub chłodnicze zostały wskazane jako najważniejsze narzędzia dla rozwoju 

kogeneracji, dzięki której nastąpi istotna oszczędność energii pierwotnej oraz emisji CO2. 

* COM(2016) 51 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 

REGIONÓW  Strategia UE w sprawie ogrzewania i chłodzenia 



Pakiet Zimowy - najważniejszy cel dla ciepłownictwa –
znacząca poprawa jakości ciepła w oparciu o OZE

Preferencje dla 
rozwoju  efektywnych 
systemów 
ciepłowniczych
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Coroczny wzrost 
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po 1,3% rocznie
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Wzrost roli odbiorcy 
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Pakiet Zimowy – nowy kształt rynku ciepła w który 
wpisuje się ciepło z OZE

 Budynki prawie i zero energetyczne – bardzo niskie wymagania energetyczne 
mierzone wskaźnikiem nieodnawialnej energii pierwotnej Ep;

 Dekarbonizacja budynków – jakakolwiek energia, ale bez CO2;

 Inteligentne budynki – liczniki, automatyka, monitoring, świadomy wybór dostawcy;

 Powszechne obowiązki informacyjne wobec konsumentów ciepła dotyczące między 
innymi jakości ciepła – udział OZE; 



Wielkość rynku ciepła w Polsce – o jakiej skali mówimy…

Wyszczególnienie PJ MWh

Gospodarstwa domowe nie przyłączone do sieci ciepłowniczej 401 111

Rolnictwo 55 15

Sieci ciepłownicze 256 71

Przemysł 240 67

Usługi 21 6

Razem 973 270

* Analiza krajowego potencjału ciepłownictwa i chłodnictwa – Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej - 2017 



Inne spojrzenie na rynek ciepła - struktura form zaopatrzenia w 
ciepło  gospodarstw domowych w Polsce ogółem*

6*Mieszkania 2011 - Narodowy Spis Powszechny – GUS 2013
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Pakiet Zimowy wymusza zmianę struktury nośników energii 
wykorzystywanych do produkcji ciepła w ciepłownictwie 
systemowym – pozycja wyjściowa *
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*Źródło: Energetyka cieplna w liczbach 2017 - URE
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* Na podstawie URE 2017 w korelacji z danymi IGCP

Wymusza też zmianę jakości produkcji ciepła - pochodzenie ciepła 
dostarczonego do sieci ciepłowniczych w Polsce* - obecny wkład w 
„efektywne systemy ciepłownicze”

Udział produkcji ciepła w 

kogeneracji przekracza średnią w 

UE ale zbyt mało źródeł z tej 

technologii korzysta



Problem  na starcie-
„Efektywne systemy 
ciepłownicze” w Polsce –
stan na dzisiaj -
83% nie spełnia tego 
kryterium



Sytuacja wymusza postawienie sektorowi ciepłownictwa 
systemowego nowych celów 

 Efektywne systemy ciepłownicze

 Uzyskanie minimalnego celu indykatywnego w zakresie OZE – 32%

 Redukcja emisji CO2 nie mniej niż 40%



Wybranie celów wskazuje na główne kierunki modernizacji w 
polskich systemach ciepłowniczych

Powszechne uzyskanie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”

 Wzrost ilości ciepła wytwarzanego w technologii kogeneracji, wzrost liczby 

instalacji CHP w systemach ciepłowniczych ;

 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł OZE do produkcji ciepła;

 Racjonalne i efektywne wykorzystanie energii z odpadów oraz paliw 

alternatywnych;

 Wykorzystanie ciepła odpadowego z przemysłu i innych źródeł;

 Rozwój magazynów ciepła;



Duński model transformacji ciepłownictwa systemowego –
ciepłownictwo zeroemisyjne 2050 - to wszystko przed nami?*

* DBDH - Lars Gullev – District Heating - how to move from 2G to 4G 



Ale ciepłownictwo to nie tylko systemy ciepłownicze -
struktura paliwowa produkcji ciepła w indywidulanych 
gospodarstwach domowych w Polsce (pewnie już nie aktualne)*

68.7%

18.2%

3.0%

2.0%
8.1%

Paliwa stałe Gaz Paliwa ciekłe Energia elektr Inne różne

*Źródło: *Mieszkania 2011 - Narodowy Spis Powszechny – GUS 2013



Konieczność realizacji celów OZE, efektywności energetycznej i 
redukcji emisji CO2 oraz walka ze „smogiem” też wymusi zmiany w 
obszarze ciepłownictwa indywidualnego

 Likwidacja palenisk węglowych

 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł OZE – kolektory słoneczne, biomasa;

 Pompy ciepła

 Systemy hybrydowe z wykorzystaniem gazu;

Skala wyzwań jest znacząca, nawet biorąc pod uwagę wyjściowy na dzisiaj udział 

OZE w ciepłownictwie, określany prze GUS na poziomie 14,1%.
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