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Kluczowy przekaz

• Ciepłownictwo jest szansą dla Polski, nie 
możemy jej zaprzepaścić

• Potrzebna jest strategia dla sektora i 
kompleksowe reformy

• Ciepłownictwo musi być wpisane w proces 
transformacji energetycznej
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Plan prezentacji
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• Uwarunkowania
• Strategia
• Rekomendacje
• Podsumowanie



Uwarunkowania
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Duże miasta Średnie miasta Małe miasta

Liczba mieszkańców stabilma spada bardzs spada

Dschsdy mieszkańców pswyżej średmiej średmie psmiżej średmiej

Pspyt ma ciepłs stabilmy zróżmicswamy spada

Cemy ciepła psmiżej średmiej średmie pswyżej średmiej

Fimamse i techmika zadawalająca zróżmicswame złe

Dsstęp ds kapitału łatwy zróżmicswamy trudmy

Pstemcjał bizmesswy wysski zróżmicswamy umiarkswamy

Wymagamia ekslsgiczme msżliwe ds spełmiemia duże wyzwamie duże wyzwamie

Perspektywa dsbra zróżmicswama zła



Strategia
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Duże miasta Średnie miasta Małe miasta

Rszbudswa i 
msdermizacja sieci

Tak, ma warumkach 
ksmercyjmych

Tak, ze wsparciem 
publiczmym

???

Paliws Węgiel / gaz Węgiel / gaz / bismasa Bismasa

Ksgemeracja Preferswame Uwarumkswama 
eksmsmiką

Nie

Magazymy ciepła

Termsmsdermizacja Preferswama

Strategia Zachswawcza Tramsfsrmacyjma Dsstssswawcza

Komentarze:
1. „Efektywne systemy ciepłownicze”, które mają udział biomasy (50%) lub 

kogeneracji (75%), mogą otrzymywać pomoc publiczną.
2. Nie jest wykluczone bankructwo ciepłownictwa w małych miejscowościach



Rekomendacje ogólne
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• Ambitne standardy dla kotłów i paliw 
indywidualnych użytkowników – poprawa 
pozycji konkurencyjnej ciepłownictwa

• Zmiana sposobu wykorzystania biomasy w 
energetyce – przesunięcie ze współspalania w 
elektrowniach do ciepłowni (dedykowanych 
kotłów na biomasę)



Rekomendacje – małe i średnie miasta
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• Osiągniecie statusu „efektywnych systemów” 
dzięki wysokiemu udziałowi kogeneracji i 
biomasy (szczególnie biomasy)

• Uruchomienie kompleksowych programów 
finansowych dla „efektywnych systemów”:
• Źródła ciepła
• Dystrybucja
• Wykorzystanie ciepła (termomodernizacja)



Rekomendacje – duże miasta
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• Korekta taryf ciepłowniczych w celu poprawy 
rentowności kogeneracji 

• Zwiększenie mocy kogeneracji i magazynów 
ciepła



Podsumowanie
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• Ciepłownictwo jest szansą dla Polski, ale nie jest 
pewne, czy uda się nam ją wykorzystać

• Ciepłownictwo odniesie sukces jeżeli zostanie 
wpisane w proces transformacji energetycznej

• Transformacja ciepłownictwa powinna być 
powiązana z termomodernizacją, żeby usługi 
ciepłownicze nie były nadmiernym obciążeniem 
dla gospodarstw domowych



About RAP

The Regulatory Assistance Project (RAP) is a global, non-profit team of experts that 
focuses on the long-term economic and environmental sustainability of the power 
sector. RAP has deep expertise in regulatory and market policies that: 

 Promote economic efficiency
 Protect the environment
 Ensure system reliability
 Allocate system benefits fairly among all consumers

Learn more about RAP at www.raponline.org
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