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Stan 

ciepłownictwa



Gospodarka hamuje, smog zostaje

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index

Emisja zanieczyszczeń, marzec 2020• Cały czas, Polska zimą ma najgorszej 

jakości powietrze w UE

• Węgiel spalany w domach jest 

głównym źródłem smogu

• Na 1000 ton węgla spalanego w 

gospodarstwach domowych w UE, aż 

870 ton w Polsce.

• Gospodarstwa indywidualne emitują 

35 mln ton CO2, a razem z ciepłem 

sieciowym 75 mln ton CO2

• 120 mld zł rocznie, to koszt 

zdrowotny smogu w Polsce

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index


Ciepłownictwo to główny sektor energii 

w Polsce

Ciepło systemowe
236 PJ

Ciepłownictwo 

niesystemowe

747 PJ

Całe ciepłownictwo                  Udział 

w kraju

Zużycie paliw:

• Węgiel  =     26 mln t                     42 %     

• Gaz        =    5 mld m3                   30 % 

Emisje:

• CO2   =     75 mln t 25 

%

• Pył     =    150 tys.t                        45 %

• SOx =   250 tys.t                         42 %

Moc zainstalowana              172 tys. 

MWtGospodarstwa domowe i drobni odbiorcy zużywają 12 mln ton węgla, 



Pozycja ciepłownictwa na tle innych 

sektorów energii

Ciepłownictwo to 35 % krajowego zużycia energii pierwotnej i 24 % krajowej emisji CO2



Miks paliwowy nie przystaje do 

rzeczywistości

Ciepłownictwo zużywa rocznie 26 mln t. węgla kamiennego, w tym indywidulane ogrzewanie 

pochłania 12 mln t.

Ciepło 

systemowe

Indywidualne 

ogrzewanie

Źródło: URE i GUS



W ciepłownictwie systemowym brak 

zmian……  ponieważ nikt nigdy nie opracował długoterminowej strategii dla 

sektora.

Wobec braku rządowej strategii dla ciepłownictwa, URE zamiast wspierać dywersyfikację 

technologiczną, 

realizuje jedyny cel, jakim jest ochrona odbiorcy ciepła przed wzrostem kosztu ogrzewania



Zagrożenie dla małych przedsiębiorstw 

ciepłowniczych

80 % systemów należy do grupy 

nieefektywnych

Ryzyko wzrostu ceny ciepła

Ryzyko utraty odbiorców i upadłości
Źródło: IGCP

Nieefektywne systemy ciepłownicze



Brak rentowności wytwarzania ciepła…

…  ze względu na wadliwy model 

taryfowania.

Model taryfowania producentów ciepła nakierowany jest bardziej na ochronę odbiorców ciepła niż na 

rozwój przedsiębiorstwa. Dodatkowo nie uwzględnia zjawisk na rynku, takich jak gwałtowny wyrost 

ceny CO2
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Wyzwania



Niska efektywność energetyczna budynków w 

Polsce

Średnie, jednostkowe zużycie energii w istniejących budynkach jest od 4 do 5 razy większe od 

zużycia energii 

w budynkach, które będą oddawane do użytku od 2021 r.

Poprawa efektywności energetycznej jest fundamentem transformacji ciepłownictwa i 

ograniczenia kosztu ogrzewania gospodarstw domowych

Liczba budynków oddanych do 

użytku

Jednostkowe zużycie energii 

pierwotnej 



Ryzyka związane z dominacją jednego paliwa w cieple 

sieciowym

Sukcesywnie zaostrzane normy 

emisji
Wydatki inwestycyjne na ochronę 

środowiska i oczyszczanie spalin

Rosnący koszt CO2
Rosnąca cena ciepła i utrata 

konkurencyjności rynkowej 

Nowe warunki techniczne dla 

budynków
Ryzyko utraty rynku, konieczność 

zwiększenia udziału ciepła z OZE

Prognozy cen 

CO2
(EUR/tCO2)

Źródło: KAPE / IGCP

Każdy wzrost ceny CO2 o 10 EUR/t oznacza wzrost 

ceny ciepła 

o około 5 zł/GJ



Źródło: Forum Energii na podstawie URE

Dzisiaj cena ciepła systemowego bazującego na węglu jest jeszcze konkurencyjna wobec innych źródeł 

energii

Ciepło z węgla przestanie być tanie

Cena ciepła systemowego z różnych źródeł 

energii

(CO2 = 10 EUR/t)



Źródło: Forum Energii na podstawie URE

Bez zmiany miksu wytwórczego ciepło systemowe z kotłowni węglowych będzie najdroższe

Ciepło z węgla przestanie być tanie

Cena ciepła systemowego z różnych źródeł 

energii

(CO2 = 60 EUR/t)



OZE pozwoli na ograniczenie wzrostu ceny 

ciepła

Źródło: KAPE / IGCP

Bezemisyjne źródła energii pozwolą ograniczyć wzrost ceny ciepła
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Strategie i 

działania



Kierunek - neutralność klimatyczna 

ciepłownictwa

Dekarbonizacja – OZE, energia z odzysku, elektryfikacja

Decentralizacja źródeł ciepła

Niskotemperaturowe systemy ciepłownicze

Digitalizacja procesów i zarządzanie energią

Wzrost efektywności energetycznej budynków

Działania:



Pytanie o przyszłą rolę węgla w 

ciepłownictwie

Jaki udział węgla w ciepłownictwie systemowym przewiduję w 2040 

roku:

a) Powyżej 70%

b) W przedziale 70% - 50%

c) W przedziale 50% - 35%

d) W przedziale 35% - 10%

e) Poniżej 10%

Uwaga – wybieramy tylko jedną odpowiedź



Pytanie o przyszłą rolę węgla w 

ciepłownictwie
Jaki udział węgla w ciepłownictwie systemowym przewiduję w 2040 

roku.
Konferencja ciepłowników – Międzyzdroje 2019

Udział ciepła z węgla



Krajowe ciepłownictwo może być zeroemisyjne 

w 2050

Ocieplenie budynków jest podstawą utrzymania kosztu ogrzewania na akceptowalnym poziomie

Całkowite odejście od węgla do 2040 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu
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Krajowe ciepłownictwo może być zeroemisyjne 

w 2050

Źródło: Ministerstwo Klimatu
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Ocieplenie budynków jest podstawą utrzymania kosztu ogrzewania na akceptowalnym poziomie

Całkowite odejście od węgla do 2040 r.



Przyszły miks technologiczny w cieple 

systemowym

Niskotemperaturowe sieci ciepłownicze zintegrują różne źródła energii grzewczej
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węgiel

OZE

gaz

EC bio

Pompy C

Geotermia i energia słoneczna

Ciepło odpadowe i z odpadów kom.

EC i C Gaz i wodór

Pompy ciepła

EC i C biomasowe i biogazowe

20502020

termomodernizacja



Ogrzewanie solarne

50%  energii grzewczej w skali roku



Sezonowe magazyny energii

Źródło: Arcon Sunmark



Elastyczna elektrociepłownia

Elastyczna praca jednostki kogeneracyjnej umożliwia optymalizację ekonomiczną zakładu

Akumulator ciepła pozwala na produkcję energii elektrycznej podczas szczytu dziennego bez 

utraty ciepła potrzebnego odbiorcom w godzinach nocnych

Elektrociepłownia

Akumulator

ciepła



Elektryfikacja ciepła – wykorzystanie taniej 

energii z KSE

Pompa ciepła pozwala na produkcję energii elektrycznej w dolinie nocnej korzystając z niskich 

cen energii elektrycznej

Pompa 

Ciepła

Pompa 

Ciepła

Elektrociepłownia

Akumulator

ciepła



Sieci niskotemperaturowe = wzrost udziału OZE

Temp wody sieciowej   = 200 st. C 120 st. C 100 st. C 50 st. C
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Planowanie zaopatrzenia w energię i media

Niskoemisyjna dzielnica Sztokholmu 1990 - 2005

Kompleksowe planowanie ogranicza koszty i pozwala stworzyć przyjazne środowisko dla 

mieszkańców



Kompleksowe wykorzystanie zasobów 

energia

Energia OZE     



Gospodarka energią w obiegu zamkniętym



Wnioski

Transformacja krajowego ciepłownictwa jest nieunikniona. 

Decyduje o tym zmiana czynników fundamentalnych (zanieczyszczenia środowiska, 

dostępność paliw, postęp techniczny, polityka światowa i mechanizmy finasowania).

Kierunek działania to wzrost wykorzystania OZE, elektryfikacja ciepła, odzysk 

energii.

Modernizacja ciepłownictwa oznacza wzrost jednostkowej ceny ciepła. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków jest warunkiem utrzymania kosztu 

ogrzewania na niezmienionym poziomie.



Praktyczne 

propozycje



Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca

• Identyfikacja źródeł smogu i określenie luk w działaniu 

• Plan działania  dla Żywca – antysmogowa mapa drogowa 

• Przekazanie narzędzia analitycznego dla miast – Zefir– NCBJ 

projekt Klaster



Metodyka 

1. Szczegółowa diagnoza: 

• Audyt energetyczny Żywca – ulica po ulicy, budynek po 

budynku. 

• Wywiady z mieszkańcami i instytucjami 

• Szczegółowa analiza zasobów energetycznych Żywca,

2. Techniczna i kosztowa analiza modernizacji źródeł ciepła 

wraz z  scenariuszami termomodernizacji

3. Rekomendacje 

4. Opracowanie i przetestowanie narzędzi analitycznych 

model obliczeniowy dla miast „Zefir” – NCBJ projekt Klaster

Mapa wyjściowa

Kompletna baza danych



Przyczyny smogu w Żywcu

1700 t/r

117 tys. t/r

536 kg/r

125 t/r

455 t/r

1080 t/r

Źródło: KAPE S.A.

Mieszkańcy Żywca zużywają rocznie do ogrzewania około 52 tys. ton węgla

Struktura paliw do 

ogrzewania

Roczne emisje 

zanieczyszczeń



Po pierwsze, poprawa efektywności 

energetycznej

Zużycie energii w budynkach

nieocieplonych                                                       

ocieplonych

• 68 % budynków mieszkalnych jest 

ocieplonych. Niestety ocieplenie jest 

słabe. 

• Średnie zużycie energii budynków 

ocieplonych wynosi 300 kWh/m2 * 

rok, 

czyli 4 razy więcej niż norma dla nowych 

budynków od 2021 r 

Źródło: KAPE S.A.



Po drugie, wymiana źródeł ciepła

Źródło: KAPE S.A.

Scenariusze modernizacji 

ciepłownictwa



gaz

Źródło: KAPE S.A.

Scenariusze modernizacji 

ciepłownictwa

Po drugie, wymiana źródeł ciepła



gaz

Źródło: KAPE S.A.

Scenariusze modernizacji 

ciepłownictwa

Po drugie, wymiana źródeł ciepła



gaz

PC+PV

Źródło: KAPE S.A.

Scenariusze modernizacji 

ciepłownictwa

Po drugie, wymiana źródeł ciepła



gaz

PC+PV

browar
Źródło: KAPE S.A.

Scenariusze modernizacji 

ciepłownictwa

Po drugie, wymiana źródeł ciepła



Czyste ciepło nie oznacza wzrostu kosztu ogrzewania..

… a nawet jego zmniejszenie 

Źródło: KAPE S.A.



Źródło: KAPE S.A.

Czyste ciepło nie oznacza wzrostu kosztu ogrzewania..

… a nawet jego zmniejszenie 



Bilans kosztów

• Co najmniej 137 mln zł płacą 

mieszkańcy co roku jako koszt 

zdrowotny. Modernizacja ciepłownictwa 

obniży ten koszt o 93 %.

• 407 mln zł to łączny koszt 

termomodernizacji i wymiany źródeł 

ciepła, który zwróci się w 3 lata.

• 62 mln zł to roczny koszt ogrzewania 

mieszkańców. Rekomendowany 

scenariusz
Obecnie

Roczny koszt zdrowotny



Wnioski

3 kluczowe działania: 

• Poprawa efektywności energetycznej w budynkach – w 

niektórych ponowna termomodernizacja, tam gdzie nie 

wykonano jej prawidłowo. 

• Wymiana kopciuchów i kotłów na paliwa stałe: 

• w obszarze sieci gazowej – na gaz 

• w pozostałych przypadkach – pompy ciepła + 

fotowoltaika.

• Zakład ciepłowniczy – kogeneracja gazowa i kotły 

biomasowe + ogrzewanie solarne z akumulatorem ciepła. 

Skutki: 

1. Odczuwalna poprawa do 2023 r. 

2. Rozwiązanie problemu do 2028 r. 

3. Utrzymanie kosztu ogrzewania na niezmienionym 

poziomie 

4. Radykalne zmniejszenie skutków zdrowotnych smogu 



Andrzej Rubczyński

Piotr Kleinschmidt

Dziękuję za uwagę



Pytania / Dyskusja



Pytanie o przyszłą rolę samorządów

Czego najbardziej brakuje samorządom do większego zaangażowania się 

w transformację ciepłownictwa na swoim terenie działania:

a) Wiedzy na temat kierunków transformacji oraz wiedzy specjalistycznej

b) Jasnych celów i wytycznych co do narzędzi realizacji, płynących z polityki 

państwowej

c) Środków finansowych wspierających podejmowane decyzje

d) Determinacji i woli działania na poziomie samorządowym

Uwaga – wybieramy tylko jedną odpowiedź



Back-up



Import węgla będzie wzrastał….

…  jeżeli nie zmodernizujemy 

ciepłownictwa.

Zależność Polski od importu paliw stale wzrasta

Źródło: PEP 2040, analiza własna

Produkcja krajowa węgla vs popyt energetyki i ciepłownictwa
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Import węgla będzie wzrastał….

…  jeżeli nie zmodernizujemy 

ciepłownictwa.

Zależność Polski od importu paliw stale wzrasta

Źródło: PEP 2040, analiza własna

Produkcja krajowa węgla vs popyt energetyki i ciepłownictwa
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