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1. Przesłanki modernizacyjno – rozwojowe wynikające z 

pakietu klimatycznego 

Nic nie jest w stanie przerwać logiki procesów rozwojowych. A energetyka też jej podlega. Jeśli 

ktoś nie rozumie logiki dokonującej się transformacji energetyki, to poniesie konsekwencje.    

Bo historia nie usprawiedliwi deficytu zrozumienia tym, że chodzi akurat o logikę trudną 

intelektualnie, ściśle powiązaną ze światem trwałych wartości, odrzucającą grupowe interesy 

polityczno-korporacyjne, stawiającą w centrum podmiotowość ludzi i samorządność. U schyłku 

drugiej dekady XXI wieku oznacza to w energetyce partycypację prosumencką i zasadę 

subsydiarności. Czyli kapitał społeczny (ludzki) i lokalną samorządność. 

Prof. Jan Popczyk 

Ciepłownictwo – zarówno ciepłownictwo systemowe, czyli systemy ciepłownicze wraz z 

źródłami wytwarzania, jak i ciepłownictwo niesystemowe, czyli indywidualne instalacje 

grzewcze w gospodarstwach domowych. 

Analizy sytuacji w ciepłownictwie są jednoznaczne – branża wymaga radykalnych zmian, 

konieczne są modernizacje, a te wymagają determinacji, kompetencji, skutecznej organizacji 

oraz pieniędzy. Istotne jest zredukowanie śladu węglowego czego konsekwencją będzie także 

elektryfikacja ciepłownictwa, czyli przede wszystkim zastosowanie pomp ciepła.  

Zielony renesans powinien być cechowany przez: 

 energetykę rozproszona – ponieważ wobec rosnącej monopolizacji krajowego rynku 

energii musimy przenieść ciężar współpracy na wszystkie podmioty gospodarcze  

i zdemokratyzować dostęp do produkcji i zarządzania energią; 

 energetykę innowacyjną – ponieważ zmiana miksu energetycznego nie może być 

oparta tylko o wdrożenie importowanych technologii, ale musi osiągać wyższą 

efektywność wykorzystując szansę na budowę przewagi konkurencyjnej opartej o 

wiedzę; 

 energetykę sprawiedliwą – ponieważ redukcja ukrytych kosztów środowiskowych, 

społecznych czy ubóstwa energetycznego oraz troska o najsłabszych to gwarancja 

długoterminowego rozwoju dla wszystkich, a nie wybranych. 

Krajowe ciepłownictwo znalazło się na zakręcie. Od lat decyzje są odwlekane, wdrażanie 

europejskich regulacji opóźniane. Skutkiem tego jest fatalny stan powietrza i wysokie, w 

relacji do dochodów gospodarstw domowych, koszty ogrzewania. 

Do roku 2030 Polska może znacząco poprawić jakość powietrza oraz ograniczyć emisję CO2  

z ciepłownictwa – zarówno systemowego, jak i niesystemowego (ogrzewnictwa 

indywidualnego). Strategia dla ciepłownictwa powinna wynikać z założeń kluczowych 

dokumentów rządowych, takich jak Polityka energetyczna Polski do 2040r. oraz Krajowy plan 

na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030. Po pierwsze, powinna określić cele do 

osiągnięcia w latach 2030 i 2050. Po drugie, przedstawić kompleksowy program modernizacji 

ciepłownictwa, który obejmie następujące obszary: 
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• systemy ciepłownicze, 

• wytwarzanie ciepła w gospodarstwach domowych, 

• efektywność energetyczną w budynkach. 

 

Jako model do analizowania i porównania sektorów energetycznych w Polsce wzięto pod 

uwagę dwa kraje – Danię oraz Niemcy. Kraje te, a w szczególności Dania, są wysoko 

rozwinięte  

w kontekście energetyki i ciepłownictwa.  

Porównanie sektorów energii w Polsce, Danii i Niemczech 

SEKTOR ENERGII  
 Dania Niemcy Polska 
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 30,5 TWh 649,1 TWh 166,6 TWh 

- udział energii el. z OZE w produkcji energii elektrycznej 60,5% 29,9% 140% 

- udział energii el. z kogeneracji w produkcji energii 
elektrycznej 

39,4% 13,5% 16,6% 

PRODUKCJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO 38,0 TWh 130,4 TWh 81,3 TWh 

- udział ciepła z OZE w produkcji ciepła systemowego  50,0% 14,2% 7,6% 

- udział ciepła z kogeneracji w produkcji ciepła 
systemowego  

67% 83% 60% 

 

Wnioski dla Polski 

Kraje poddane analizie mają inne doświadczenia, zasoby i technologie, ponadto różnią się 

podejściem do transformacji ciepłownictwa. Nie jest możliwe skopiowanie stosowanych przez 

nie rozwiązań, ale warto je poznać i potraktować jako podstawową inspirację do 

wprowadzenia zmian. Poniżej przedstawimy najważniejsze wnioski dla Polski, które wysunięto 

po analizie modeli transformacji ciepłownictwa w Niemczech i Danii.  
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Dlaczego potrzebujemy transformacji ciepłownictwa? 

Ciepłownictwo w naszym kraju stoi pod ogromną presją zmian, która wynika z kumulacji wielu 

czynników, z których najważniejsze to: 

 Najgorsza jakość powietrza w Unii Europejskiej 

Trzydzieści sześć spośród pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii 

Europejskiej znajduje się w Polsce. Co roku zła jakość powietrza jest przyczyną ponad 40 tys. 

przedwczesnych zgonów. Świadomość tego problemu w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. 

Wyzwaniem jest nie tylko redukcja CO2, ale przede wszystkim ograniczenie emisji związków 

siarki, azotu, pyłów oraz rakotwórczego benzopirenu. Rośnie potrzeba wymiany ponad 3,5 

mln nieefektywnych energetycznie i zanieczyszczających powietrze kotłów oraz pieców 

węglowych. 

 Wyczerpywanie się krajowych zasobów węgla 

Cały obszar zaopatrzenia w ciepło zużywa rocznie około 24 mln ton węgla kamiennego.  

Tak znaczący wolumen węgla na cele grzewcze, oprócz szkód środowiskowych, przyczynia się 

do zwiększenia zależności importowej Polski, ze względu na malejącą podaż krajową. Bez 

zmiany paradygmatu ciepłownictwa, wykorzystania energii odpadowej (będącej ubocznym 

produktem innych procesów, np. przemysłowych i chłodniczych) i odnawialnej, bez wdrożenia 

wysokich standardów efektywności energetycznej, zależność energetyczna Polski będzie rosła. 

Wysoki udział (60%) węgla niesie też ze sobą ryzyko wzrostu ceny ciepła. To skutek rosnącego 

kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz stale zaostrzanych norm emisji gazów i pyłów. 

 Stare urządzenia i nieefektywne systemy 

Około 80% systemów ciepłowniczych, szczególnie tych małych (od 1MWt do ok. 100MWt), 

jest nieefektywne w myśl dyrektywy o efektywności energetycznej. Bez działań strategicznych 

problemy systemów ciepłowniczych w małych miejscowościach będą narastały, a 

jednostkowe ceny ciepła będą rosły. To z kolei przełoży się na spadek konkurencyjności ciepła 

systemowego w stosunku do indywidualnych źródeł ciepła i odłączenia odbiorców od sieci. 

 Niska efektywność energetyczna budynków 

Gospodarstwa domowe zużywają około 33% krajowego strumienia energii pierwotnej, 

głównie na cele związane z ogrzewaniem. Nadal nie poddano termomodernizacji dużej części 

budynków, szczególnie wybudowanych przed wojną i w latach 1946 – 1966. Wdrożenie 

programów modernizacji ciepłownictwa nie będzie skuteczne, jeżeli wcześniej nie wzrośnie 

efektywność energetyczna budynków. Brak strategii renowacji i remontów budynków może 

być przyczyną nieefektywnej alokacji środków. 

 Rosnące zapotrzebowanie na czyste ciepło systemowe 
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Od 2021r. normatywna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną 

energię pierwotną zostanie znacząco obniżona. Konieczna będzie dywersyfikacja miksu 

wytwórczego i wzrost udziału energii z OZE, co umożliwi zasilanie nowych budynków ciepłem 

systemowym. Ciepło systemowe pochodzące z kogeneracji węglowej, nawet w efektywnych 

systemach, nie będzie spełniać standardów efektywności energetycznej nowego 

budownictwa. 

 Rozwój nowych technologii 

Wraz ze zmianą klimatu spada zapotrzebowanie na ciepło, a wzrasta zapotrzebowanie na 

chłód. Profil produkcji i model funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych się zmieni. 

Będą one w coraz większym stopniu oferować kompleksowe usługi związane z całorocznym 

zapewnieniem komfortu cieplnego, a nie tylko sezonową sprzedaż ciepła. Dodatkowo, 

zmieniające się technologie tworzą nowe możliwości. Wielkoskalowe, scentralizowane 

zasilanie będzie stopniowo wypieranie przez współpracujące z inteligentnymi sieciami 

niskotemperaturowymi 4G i 5G źródła rozproszone, wykorzystujące OZE i energię odpadową. 

Transformacja ciepłownictwa, napotyka na szereg barier,  a najważniejsze z nich 

to: 

 Obawa przed wzrostem kosztów 

Ciepło jest dobrem podstawowym i niezbędnym. Tymczasem koszt ogrzewania stanowi 

największy udział w wydatkach mniej zamożnych Polaków. Ubóstwo energetyczne dotyczy 

około 1,3 mln (10%) gospodarstw domowych w Polsce. Mimo to, według informacji NIK, 

dodatki energetyczne są stosowane bardzo rzadko. Brakuje efektywnej pomocy dla 

najuboższych. Jednocześnie obawa przed dotkliwym dla tej grupy wzrostem kosztów stanowi 

uzasadnienie dla braku działań modernizacyjnych. Tymczasem, niepodejmowanie przez 

państwo stosownych działań można uznać za odmowę prawa do życia obywateli w czystym 

środowisku. Koszty zdrowotne, w tym również ryzyko utraty życia, zostają przerzucone na całe 

społeczeństwo. 

 Brak strategii 

Kolejne rządy nie przyjmowały strategii i długoterminowych celów, co stanowi poważną 

barierę dla zmian w ciepłownictwie. Żaden z rządów nie określił planu działań, mimo 

jednoczesnego przyjmowania zobowiązań unijnych oraz rosnącej świadomości dotyczącej 

zanieczyszczenia powietrza. Nie można poprawić w sposób trwały jakości powietrza bez 

wyeliminowania paliw stałych, zwłaszcza z gospodarstw domowych indywidualnie 

ogrzewanych. Wiąże się to  

z zaproponowaniem innych sposobów zaopatrzenia w ciepło. Mimo rosnącego importu węgla, 

decydenci obawiają się konfrontacji z krajowym sektorem węglowym. Alternatywą dla tego 

paliwa mogą być czasami gaz (tam, gdzie jest dostępna sieć), pelety, w niektórych 

przypadkach sieci ciepłownicze, a w dłuższej perspektywie energia elektryczna. 

Zakomunikowanie społeczeństwu nadchodzących zmian jest wyzwaniem, które wymaga 
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opracowania szeregu działań osłonowych, mechanizmów finansowych, zmian w polityce 

przemysłowej i kampanii edukacyjnych. 

 Brak motywujących mechanizmów finansowych 

Trudno inwestować w czyste źródła energii i efektywność energetyczną, skoro opłaca się 

spalać śmieci i węgiel w nieefektywnych piecach i kotłach. Do tej pory również emitowanie 

CO2  

w systemach ciepłowniczych nie było problemem, ponieważ ceny uprawnień do emisji CO2 

były niskie. Istniejący system taryfowy nie jest poprawnie skonstruowany, ponieważ nie 

przenosi kosztów inwestycji do ceny ciepła na poziomie oczekiwanym przez inwestora. 

Priorytetem Urzędu Regulacji Energetyki jest utrzymanie ceny ciepła na możliwie najniższym 

poziomie. Z tak ukształtowanej relacji kosztów ogrzewania do kosztów inwestycji wynika długi 

okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na efektywność energetyczną. Również wady systemu 

białych certyfikatów zniechęcają przedsiębiorstwa ciepłownicze do inwestycji w efektywność 

energetyczną. To wszystko ogranicza wykorzystanie ciepłownictwa systemowego do poprawy 

jakości powietrza w Polsce, a także spowalnia proces poprawy efektywności energetycznej 

budynków. 

 Brak narzędzi planowania na poziomie lokalnym 

Prawo energetyczne nie wyznacza władzom samorządowym wystarczająco silnej roli  

w planowaniu i wdrażaniu zmian w ciepłownictwie. Tylko niewielka część polskich gmin 

przyjęła kompleksowe plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Jeszcze mniejsza 

grupa je odpowiednio wdraża. Brak krajowej polityki ciepłowniczej oraz narzędzi finansowania 

nie motywuje do większej aktywności. Jednocześnie, przyjmowane lokalne uchwały 

antysmogowe dowodzą, że modernizacja może zyskać akceptację społeczną. 

Unijne akty prawne kluczowe dla modernizacji ciepłownictwa: 
 

 Dyrektywa NEC (National Emission Ceilings) o krajowych pułapach emisji na 
lata 2020–2030 

 

Dotyczy redukcji emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych – NOx, SO2, 
PM2,5, amoniaku, metanu i niemetanowych lotnych związków organicznych. Określa cele 
redukcyjne na lata 2020, 2025 i 2030. Dodatkowo nakłada na państwach członkowskie 
obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej programów kontroli zanieczyszczenia 
powietrza wraz z informacjami z monitoringu, bilansów i prognoz emisji. 
 

 Dyrektywa MCP (Medium Combustion Plants) w sprawie ograniczenia 
emisji ze średnich obiektów energetycznych 

 

Wprowadza przepisy określające standardy emisyjne dla dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu 
(NOx) i cząstek stałych (pyłów) dla obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy 
cieplnej w paliwie 1–50MWt. Standardy obowiązują nowe obiekty - od 20 grudnia 2018r, 
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źródła istniejące > 5MWt – od 2025r., a źródła istniejące 1–5MWt – od 2030r. Ustanawia też 
zasady monitorowania emisji tlenku węgla. 
 

 Dyrektywa ETS w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 
 

Odnosi się do obszaru handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Elektrociepłownie i ciepłownie  
o mocy powyżej 20 MWt uzyskują prawo do 30% rocznie bezpłatnych uprawnień w okresie 
2021–2025, a po 2025 do stopniowo ograniczanej puli. Określa zasady przydziału środków  
z Funduszu Modernizacyjnego oraz definiuje sposób wykorzystania przychodów ze sprzedaży 
uprawnień do emisji CO2. Wprowadza obowiązek konkurencyjnego przetargu przy 
inwestycjach korzystających z bezpłatnych uprawnień. 
 

 Dyrektywa o efektywności energetycznej 
Indykatywny cel unijny wynosi minimum 32,5% poprawy efektywności energetycznej do 
2030r w stosunku do prognoz zużycia energii opracowanych w 2007r. Państwa członkowskie  
są zobowiązane określić swój orientacyjny wkład (oszczędności energii pierwotnej lub 
końcowej bądź zmniejszenie energochłonności) do celu unijnego. Państwa członkowskie mogą 
wyznaczać cel na podstawie zużycia energii pierwotnej lub końcowej. Przyjęto także 
obowiązkowy krajowy cel rzeczywistej oszczędności energii na lata 2021–2030 w wysokości 
nie mniejszej niż 0,8% rocznego końcowego zużycia energii uśrednionego dla ostatnich trzech 
lat przed dniem 1 stycznia 2019r. 
 

 Dyrektywa OZE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych 
 

Wprowadza wiążący cel unijny 32% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto 
do 2030r. Ustala coroczny poziom wzrostu udziału ciepła i chłodu z OZE oraz ciepła 
odpadowego w strumieniu ciepła dostarczanego odbiorcom, który wynosi minimum 1,3 p.p. 
(r/r) (lub 1,1. p.p., jeśli tylko OZE) do roku 2030. 
 

Krajowe akty prawne kluczowe dla modernizacji ciepłownictwa: 
 

 Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku 

 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

 Prawo energetyczne 

 Ustawa o OZE 

 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych  
 
Zmiana modelu regulacji w ciepłownictwie i wdrożenie mechanizmów wsparcia  

 Wdrożyć taryfy umożliwiające oferowanie usług energetycznych. Celem polityki 

regulacyjnej nie powinno być bezwzględne dążenie do minimalizowania ceny jednostki 

ciepła. Trzeba wprowadzić kryterium minimalizowania kosztów, ale przy osiągnięciu 

określonych standardów technologicznych jakości i niezawodności dostaw oraz 

spełnienia określonych wymagań ekologicznych.  
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 Zapewnić rozwój małych jednostek kogeneracyjnych, w tym w szczególności 

wykorzystujących biogaz lub biomasę poprzez ograniczenie ryzyka wzrostu kosztu 

paliwa.  

 Ustanowić obowiązek odzysku energii odpadowej z procesów przemysłowych  

i gospodarki odpadami, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione.  

 Wdrożyć mechanizmy wsparcia dla ciepła produkowanego w instalacjach OZE  

i kierowanego do systemów ciepłowniczych (szczególnie systemów ciepłowniczych 

klasyfikowanych jako nieefektywne). 

Planowanie  

 Strategie długofalowe i cele 

Dla polskiego ciepłownictwa niezbędnym jest wyznaczenie długofalowych celów – do 2030 

roku. Poprzez wzgląd na długoletnią perspektywę powinny one podlegać uzgodnieniom 

pomiędzy głównymi obozami politycznymi, a ponadto szerokim konsultacjom społecznym. 

Ważne jest, aby strategia odnosiła się do regulacji europejskich i odzwierciedlała megatrendy  

i zjawiska w skali makro. Brak krajowej polityki ciepłowniczej oznacza wzrost ryzyka 

legislacyjnego, wyższy koszt kapitału i spowolnienie inwestycji w majątek wytwórczy. 

 Planowanie zaopatrzenia w ciepło 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego powinny wydzielać obszary  

ze zdefiniowanymi przez władze samorządowe rodzajami źródeł zaopatrzenia w ciepło. 

Pozwoli to na optymalizację wydatków finansowych na rozwój infrastruktury oraz zwiększenie 

korzyści społecznych. 

 Edukacja ekologiczna i komunikacja  

W interesie państwa leży edukacja społeczeństwa, ale nie tylko w zakresie stanu 

zanieczyszczenia powietrza, ale także informowaniu o niezbędnych działaniach. Niezbędna 

jest nowoczesna komunikacja, która pozwoli dać obywatelowi wiedzę na temat ochrony 

zdrowia oraz unikania zagrożenia oraz możliwości ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. 

Ważne jest również, aby obywatel był informowany o potrzebie działań inwestycyjnych i 

technologicznych, o planach rządu i wdrażanych regulacji.  

Zasoby 

 Efektywność energetyczna i standardy budynków 

Jeżeli efektywność energetyczna nie ulegnie poprawie koszty transformacji ciepłownictwa 

będą zbyt wysokie, natomiast efekty środowiskowe odsunięte w czasie. Obecnie budynki 

zużywają ok 30% energii finalnej. Dodatkowo import paliw z Rosji wciąż rośnie. Istotne jest 

promowanie efektywności energetycznej w istniejących budynkach oraz obowiązkowe 

zaostrzone standardy dla nowych budynków. Dla porównania, w Niemczech od 2021 roku 
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wprowadza się standard zeroenergetyczny dla nowych budynków. Wdrażana jest też strategia 

redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną istniejących budynków o 80% do roku 2050. 

Uruchomiony w Polsce program „Mieszkanie+”, który ma pomóc obywatelom w rozwiązaniu 

problemów mieszkaniowych, powinien promować ambitne standardy efektywności 

energetycznej. Może ona napędzać polską innowacyjność i stać się częścią nowej polityki 

przemysłowej. 

 

 

 Odejście od wykorzystywania paliw stałych do ogrzewania indywidualnych 

budynków 

Przytoczone wcześniej kraje – Dania oraz Niemcy odeszły od spalania węgla w 

gospodarstwach domowych, spalanie w indywidualnych piecach uznane jest za główną 

przyczynę smogu. W obu krajach odchodzi się również od stosowania biomasy czy gazu. 

Alternatywą dla węgla są sieci ciepłownicze, pompy ciepła, źródła odnawialne oraz częściowo 

gaz. Dla Polski potrzebne jest opracowanie strategii odejścia od węgla w gospodarstwach 

domowych w perspektywie 2030 lub 2035r - bez tego nie uda się poprawić jakości powietrza. 

 Przyszłość biomasy 

Jak już wyżej zauważono w Niemczech oraz Danii wyraźnie zmieniło się podejście  

do wykorzystania biomasy. Biomasa jako paliwo nie jest do końca neutralne dla środowiska – 

pod względem emisyjności, pochodzenia oraz dostępności. Często jest tak, że produkcja 

biomasy energetycznej jest konkurencyjna dla upraw rolnych, które w rozwiniętym państwie 

powinny mieć priorytet. Wykorzystywanie biomasy w dużych elektrowniach nie jest 

perspektywą na przyszłość. Może ona być wykorzystana w małych ciepłowniach  

i elektrociepłowniach. Wykorzystanie biomasy spalanej w domowych piecach jako substytutu 

węgla należy poddać pod szeroką dyskusję – spalana biomasa jest odpadem łatwiejszym do 

usunięci i mniej szkodliwym niż odpady węglowe, ale spalanie jej w małych piecach powoduje 

emisję wielu szkodliwych substancji. Wynika to z niskiej sprawności urządzeń i braku 

możliwości utrzymania odpowiednich standardów emisyjnych. Z takim właśnie problemem 

borykała się Dania. 

 Technologie OZE i paliwa alternatywne – fotowoltaika, biogaz 

Od 2021 r. normatywna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną 

energię pierwotną zostanie znacząco obniżona. Konieczna będzie dywersyfikacja miksu 

wytwórczego i wzrost udziału energii z OZE oraz z wykorzystaniem paliw alternatywnych,  

co umożliwi zasilanie nowych budynków. Ciepło pochodzące z kogeneracji węglowej, nawet  

w efektywnych systemach, nie będzie spełniać standardów efektywności energetycznej 

nowego budownictwa. Zwiększa się wykorzystanie ciepła i energii pochodzącego z farm 

fotowoltaicznych. Idąc w kierunku OZE powinno się również zwiększyć wykorzystanie  
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do produkcji ciepła i energii paliw alternatywnych w postaci biogazu, otrzymywanego  

w spalarniach czy biogazowniach rolniczych. Dodatkowo wraz ze zmianą klimatu spada 

zapotrzebowanie na ciepło, a wzrasta zapotrzebowanie na chłód. Profil produkcji i model 

funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych się zmieni. Będą one w coraz większym 

stopniu oferować kompleksowe usługi związane z całorocznym zapewnieniem komfortu 

cieplnego, a nie tylko sezonową sprzedaż ciepła. Dodatkowo, zmieniające się technologie 

tworzą nowe możliwości. Wielkoskalowe, scentralizowane zasilanie będzie stopniowo 

wypieranie przez współpracujące z inteligentnymi sieciami niskotemperaturowymi 4G i 5G 

źródła rozproszone, wykorzystujące OZE i energię odpadową.   

 

Solidarność międzypokoleniowa to fundament  do 
wypełnienia trzech najistotniejszych celów 
transformacji energetycznej: 

 Zabezpieczenia długoterminowej 
konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki 
korzystnym przyszłym cenom prądu; 

 Redukcji zanieczyszczenia środowiska i emisji 
gazów cieplarnianych, co przyczyni się do 
ograniczenia katastrofy klimatycznej i uratuje 
miliony istnień; 

 Zmniejszenia nierówności w dostępie do 
energii, a w konsekwencji postawienia 
kolejnego kroku w stronę sprawiedliwości 
społecznej. 

 
Koncepcja dwóch etapów/celów raport PPTE (synteza 
dwóch cykli raportów: BŹEP, BPEP – Prof. J. Popczyk): 
 

 Reaktywny program oddolnej odpowiedzi potrzebny na okres przesilenia kryzysowego 
w elektroenergetyce w latach 2019 – 2020 (wykorzystanie i pobudzenie lokalnych 
zasobów – ludzkich i materialnych – dotychczas „uśpionych”)  

 Zbudowanie w horyzoncie 2025 konkurencyjnego rynku energii elektrycznej 
(eliminacja systemów wsparcia w całej energetyce) 
 

75% 

3% 

Ciepło systemowe 

GAZOWE

WĘGIEL

BIOMASA

OLEJOWE

INNE

Budżet - plan na 2020 

TURBINA
GAZOWA

WĘGIEL

BIOMASA
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Zasada, która wskazuje uprawnione (ze względów społecznych i efektywnościowych) obszary 
wykorzystania wsparcia w horyzoncie 2025 (ewentualnie 2027 – w tym wypadku byłby  
to termin zharmonizowany z zakończeniem unijnej perspektywy budżetowej 2021-2027) - 
Odejście od programów sprawiedliwej transformacji górnictwa, przejście do programów 
efektywnej transformacji (koncepcja PPTE2050). 
 
Coraz mniejszym wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie rocznej produkcji energii elektrycznej 

OZE z 12 TWh (produkcja brutto) w 2018 do 200 TWh w 2050 (miks, %: 5 – 10…15 – 20…25 – 

30 – 30). O wiele trudniejsze jest zastąpienie rocznego zapotrzebowania na końcową energię 

netto (energia elektryczna, ciepło i energia chemiczna paliw transportowych) wynoszącego 

600 TWh w 2018 rocznym zapotrzebowaniem na napędową energię elektryczną OZE 

wynoszącą w 2050 (po pasywizacji budownictwa oraz elektryfikacji ciepłownictwa i 

transportu) 175 TWh (budownictwo, ciepłownictwo: pasywizacja z 200 do 45 TWh; 

elektryfikacja z 45 do 15 TWh; elektryfikacja transportu z 200 do 65 TWh. 

Jednym z prekursorów tych zmian jest Ostrów Wielkopolski. Głównym powodem wyróżnienia 

tego poziomu jest zaawansowana już realizacja przez Ostów Wielkopolski strategii całkowitej 

przebudowy gospodarki energetycznej miasta. Jest to mianowicie strategia 

samowystarczalności miasta na rynku energii elektrycznej, z jednoczesną, stopniową 

pasywizacją budownictwa i elektryfikacją ciepłownictwa oraz elektryfikacją transportu. 

Ponadto jest to postępujące wysycanie całej gospodarki komunalnej miasta w inteligentną 

infrastrukturę oraz sukcesywne wprowadzanie jej (gospodarki) w standardy (środowisko) 

gospodarki obiegu zamkniętego. 

Strategia CRK, łącząca transformację energetyczną i budowę kapitału społecznego, ma  

(w Raporcie jest to hipoteza) dalekosiężny cel. Jest nim bezemisyjna energetyka, następnie 

gospodarka w obiegu zamkniętym, i jeszcze dalej gospodarka współdzielenia. W tym nurcie  

na świecie kolejne miasta (małe, średnie i wielkie, a nawet największe metropolie) ogłaszają 

strategie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej w horyzoncie 2050 (coraz 

częściej w horyzoncie 2040). Podkreśla się przy tym, że jest to nurt wpisujący się generalnie  

w zmianę egzogenicznego modelu rozwojowego miast (chociaż w pierwszej kolejności dotyczy 

to jednak obszarów wiejskich) na endogeniczny. Polska jako kraj eliminuje się niestety 

(przynajmniej na razie) doktrynalnie z uczestnictwa w głównym nurcie rozwojowym 

(transformacja energetyki). Działanie Ostrowa Wielkopolskiego należy w tym kontekście 

widzieć zatem jako bardzo znamienne (i pożądane, zasługujące na szerokie wsparcie w całym 

kraju). 

Rozwój grupy kapitałowej w okresie 2018-2024, na który została przyjęta strategia CRK 

praktycznie pokrywa się z okresem rozstrzygającym o transformacji energetyki europejskiej  

i energetyki globalnej. W tym kontekście na uwagę zasługują w strategii wybrane dwa 

kierunki, w pełni spójne z trendami: europejskim i globalnym. Są to - 1. Budowa zdolności 

ostrowskiego sektora infrastrukturalnego do wdrażania i absorbcji innowacyjnych rozwiązań i 

nowych technologii. Realizacja tego kierunku, jeśli będzie miała miejsce, będzie świadczyć  

o umiejętności pokonywania przez sektor barier rozwojowych oraz zdolności budowania 
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atrakcyjności inwestycyjnej. Szczególne znaczenie będą miały przedsięwzięcia w zakresie 

dbałości o środowisko przyrodnicze, w obszarze gospodarowania energią i wykorzystania 

atutów prospołecznych i prozdrowotnych jakie gwarantuje sport oraz aktywny wypoczynek na 

terenach zielonych i rekreacyjnych. 2. Konsolidacja rynku energii. Ten kierunek powinien bez 

wątpienia stać się we współczesnej sytuacji główną siłą napędową rozwoju miasta zgodnego  

z megatrendami. Dlatego, bo ma on największy potencjał konsolidacji całej strategii CRK 

(wszystkich zadań 16 realizowanych na rzecz celów cząstkowych, przede wszystkim takich jak: 

samowystarczalność energetyczna w formule mono rynku energii elektrycznej OZE, likwidacja 

smogu, przejście do gospodarki obiegu zamkniętego). 

Także strategiczne dokumenty drugiego kluczowego akcjonariusza OZC S.A. – ENGIE 

potwierdzają kierunek zmian.  

 

 

 

2. Misja 

Gotowi do działania i odpowiedzialni za przyszłość. 

Dostarczamy ciepło i energię niezbędną w życiu, dla 

Twojej wygody i bezpieczeństwa. Chronimy przy tym 

zasoby naturalne Ziemi.  
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3. OZC SA dzisiaj  

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA jest Spółką należącą do holdingu spółek komunalnych  

CRK oraz ENGIE Energie Services International. 

Do komunalnej grupy kapitałowej CRK, poza OZC SA,  należą następujące spółki: 

- WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 

- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA,  

- Miejski Zakład Komunikacji SA, 

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., 

- Targowisko Miejskie SA, 

- CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o., 

- Centrum Rozwoju Komunalnego SA, 

- Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. 

- CRK Energia Sp. z o.o. 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, 

dystrybucji ciepła oraz wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną w oparciu  

o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

1. wytwarzanie ciepła – decyzja nr  WCC/241-ZTO-K/203/W/OPO/2016/JPi z dnia  

11 lutego 2016r. 

2. przesyłanie i dystrybucja ciepła – decyzja nr  PCC/255-ZTO-F/203/W/OPO/2012/Ags  

z dnia 1 lutego 2012r. 

3. wytwarzanie energii elektrycznej – decyzja nr WEE/68-ZTO-A/203/W/3/2010/AWŚ  

z dnia 10 marca 2010r. 

4. dystrybucja energii elektrycznej – decyzja nr DEE/66/203/W/OPO/2008/AJ  

z dnia 3 kwietnia 2008r. 

5. obrót energią elektryczną – decyzja nr OEE/539/203/W/OPO/2009/AJ  

z dnia 10 marca 2009r. 

OZC SA świadczy ponadto usługi w zakresie budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych oraz 

węzłów cieplnych. 

W rozliczeniach z odbiorcami energii OZC SA stosuje ceny, których wysokość ustalona została  

w taryfach zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego oraz rozporządzenia tzw. taryfowego. 

Aktualna taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

w dniu 07.08.2018r. i obowiązuje od 01.09.2018r. Centralnym źródłem ciepła i energii 

elektrycznej OZC SA jest elektrociepłownia o mocy zainstalowanej 101,32 MW, w której 

pracują kotły zasilane węglem, gazem, olejem, zrębkami drzewnymi oraz turbina gazowa i 

układ ORC. Źródłem wspomagającym elektrociepłownię w okresach zimowych jest kotłownia 

gazowa  

o mocy 15,6 MW, oddana do użytku 15.12.2011r. W skład systemu ciepłowniczego wchodzi 

sieć cieplna o długości 68,893 km oraz 1218 węzłów cieplnych. Poza systemem ciepłowniczym 
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OZC SA obsługuje 5 lokalnych kotłowni w południowej Wielkopolsce. Do wytworzenia energii 

OZC SA wykorzystuje ekologiczne paliwa i energooszczędne technologie. Spółka posiada 

odnawialne źródło energii, służące do wytwarzania ciepła w oparciu o spalanie biomasy 

(brykietów drzewnych), kogeneracyjne źródło gazowe oraz źródło opalane biomasą 

pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Skwierzynie prowadzi działalność 

w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii cieplnej. Ciepło dostarczane jest na 

potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Spółka działa na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 1 października 1998r.: 

 na wytwarzanie Nr WCC/154/620/U/1/98/JK  

 zmienioną decyzjami: 

z dnia 16.11.1999 r. Nr WCC/154A/620/W/3/99/BP  

z dnia   4.05.2000 r. Nr WCC/154B/620/W/3/2000/BP, 

z dnia  22.01.2002 r. Nr WCC/154C/620/W/3/2002/BP, 

z dnia  16.10.2002 r. Nr WCC/154D/620/OSZ/W/2002/RN, 

z dnia  30.10.2002 r. Nr WCC/154E/620/OSZ/W/2002/JC, 

z dnia  08.09.2003 r. Nr WCC/154F/620/OSZ/W/2003/RN, 

z dnia  09.02.2004 r. Nr WCC/154G/620/OSZ/W/2004/BST, 

z dnia  26.01.2006 r. Nr WCC/154H/620/OSZ/W/2006/RN, 

z dnia  06.09.2007 r. Nr WCC/154-ZTO/620/OSZ/2007/EŻ, 

z dnia  25.06.2012 r. Nr WCC/154-ZTO-A/620/OSZ/W/2012/TW, 

z dnia 04.11.2014  Nr WCC/154/ZTO-B/620/W/OSZ/2014/EŻ, 

z dnia 30.05.2016  Nr WCC/154/ZTO-C/620/W/OSZ/2016/EŻ, 

z dnia 15.12.2016  Nr OSZ.4110.11.2016.620.EŻ, 

z dnia 29.08.2017  Nr OSZ.4110.12.7.2017.620.EŻ, 

z dnia 11.10.2017  Nr OSZ.4110.16.3.2017.620.RN, 

oraz z dnia 11.06.2018 Nr OSZ.4110.6.4.2018.620.RN 

 na przesyłanie i dystrybucję ciepła  Nr PCC/163/620/U/1/98/JK   

zmienioną decyzjami: 

z dnia 26.04.1999 r. Nr PCC/163A/620/U/1/99,  

z dnia 16.11.1999 r. Nr PCC/163A/620/W/3/99/BP, 

z dnia 22.02.2000 r. Nr PCC/163C/620/W/3/2000/BP, 

z dnia 22.01.2002 r. Nr PCC/163D/620/W/3/2002/BP, 

z dnia 16.10.2002 r. Nr PCC/163E/620/OSZ/W/2002/RN, 

z dnia 08.09.2003 r. Nr PCC/163F/620/OSZ/W/2003/RN, 

z dnia 06.09.2007 r. Nr PCC/163-ZTO/620/W/OSZ/2007/EŻ, 

z dnia 04.11.2014 Nr  PCC/163-ZTOA/620/W/OSZ/2014/EŻ, 
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z dnia 30.05.2016 Nr  PCC/163-ZTO-B/620/W/OSZ/2016/EŻ, 

z dnia 29.08.2017 Nr  OSZ.4110.13.7.2017.620.EŻ, 

oraz z dnia 11.06.2018 Nr OSZ.4110.9.4.2018.620.RN. 

Władze Spółki 

WALNE ZGROMADZENIE  
Na dzień 31.12.2018r. akcjonariuszami OZC SA byli: 
CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SA – 51,0% udziału w kapitale akcyjnym 
ENGIE Energy Services International SA– 48,6% udziału w kapitale akcyjnym  
POZOSTALI – 0,4% 

 
RADA NADZORCZA  
Bożena Przewoźna (rezygnacja z dniem 30 września 2019 roku) 
Jacek Cybulski 
Elżbieta Trochowska  
Jacek Jackowiak 
Adam Kraszewski 
Agnieszka Jeziorska 
Adrian Napierała  
 

ZARZĄD 
Jan Grześkowiak 
Prezes Zarządu  
 
Mariusz Bolach 
Członek Zarządu 
 
 

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o. o. w Skwierzynie 
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
Na dzień 31.12.2018 r. udziałowcami ZEC Sp. z o.o. byli: 
 
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA – 51% udziału w kapitale,  
Gmina Skwierzyna – 49% udziału w kapitale. 
 

RADA NADZORCZA 
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018: 
1. Michał Libera - Przewodniczący RN 
2. Aleksander Lisiecki - Członek RN 
3. Jan Grześkowiak - Członek RN 
 

ZARZĄD  
Dorota Sitko - Prezes Zarządu 
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Klienci i rynki zbytu  

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA dostarczał ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, 

ciepłej wody użytkowej, ciepło na potrzeby technologiczne i produkcyjne oraz energię 

elektryczną. Firma realizowała również usługi polegające na budowie i modernizacji sieci 

ciepłowniczych zarówno dla klientów prawnych jak i indywidualnych. OZC SA głównie 

obejmował swą działalnością teren miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 2018 roku podobnie 

jak w latach poprzednich, ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego było dominującym 

produktem i stanowiło ok. 79,0% przychodów firmy. 

Na przestrzeni lat firma wypracowała kilka produktów, do których należą: 

- ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, 
- „Gotowe ciepło”, 
- energia elektryczna i świadectwa pochodzenia energii elektrycznej.  

 

Struktura ilościowej i wartościowej sprzedaży energii cieplnej i energii elektrycznej OZC S.A.  

w roku 2018 przedstawia się następująco: 

Sprzedaż 
2018 rok 

Ilościowo Wartościowo tys. zł 

Ciepło systemowe 

[GJ] 
552 497 31 105 

Energia elektryczna 

[MWh] 
37 116 6 862 

Gotowe ciepło 

[GJ] 
16 626 1 198 

Gotowe ciepło ZEC Sp. 

z o.o. w Skwierzynie 

[GJ] 

29 717 2 030 

 
75% 

 

 
22% 

 

gotowe ciepło 
3% 

Udział poszczególnych produktów w przychodach ze sprzedaży  
w XI. 2019 r. 



OSTROWSKI ZAKŁAD  
CIEPŁOWNICZY SA 
 

 

 

                                     PAKIET KLIMATYCZNO - ROZWOJOWY OZC SA 2020-2030 | 18 
 

ZESTAWIENIE NAJWIEKSZYCH ODBIORCÓW W ROKU 2018 

2018 rok % 

Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  21% 

ENGIE Spółka z o.o. 9% 

Galeria Ostrovia 2% 

Sklejka EKO SA 4% 

Wodkan SA  2% 

Spółdzielnia Mieszkaniowa BŁONIE 2% 

Mahle Behr.  2% 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Harcerska 1% 

ZZOZ Szpital 2% 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzelecka 1% 

Pozostali Odbiorcy  54% 

 

Struktura klientów  

System ciepłowniczy w roku 2018 pracował w oparciu o źródło Elektrociepłownia „Ostrów” 
i sieć ciepłowniczą obejmującą swoim zasięgiem miasto Ostrów Wielkopolski.  
 
Struktura odbiorców produktu „ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego” przedstawiała 
się następująco: 
- mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego: Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe, 
Wspólnoty Mieszkaniowe, właściciele kamienic, 

- mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego (562 odbiorców), 
- mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego rozliczani indywidualnie (1532 odbiorców),  
- zakłady przemysłowe: Mahle Behr, zakłady z terenu dawnego ZAP SA,  
- instytucje użyteczności publicznej i handel.  
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Energia elektryczna  

Produkt „energia elektryczna” to wynik wytworzenia w układzie kogeneracyjnym  
w Elektrociepłowni „Ostrów” energii elektrycznej w oparciu o turbozespół gazowy oraz 
turbozespół w układzie ORC. Energia elektryczna była dostarczana m.in. do takich odbiorców 
jak: ENGIE ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o., WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
SA w Ostrowie Wielkopolskim, Sklejka - EKO SA w Ostrowie Wielkopolskim. WODKAN SA 
kupował energię elektryczną w układzie bezpośrednim dla zasilania stacji uzdatniania wody, 
przepompowni oczyszczalni ścieków miasta Ostrowa Wielkopolskiego natomiast Sklejka – EKO 
SA kupowała energię elektryczną w roku 2018 na potrzeby produkcyjne. Nowym Odbiorcą 
energii elektrycznej w 2018 roku został Miejski Zakład Komunikacji SA, który w całości został 
zasilony z sieci dystrybucyjnej Spółki. Dostarczana energia elektryczna jest wykorzystywana w 
MZK SA do zasilania istniejącego obiektu oraz do zasilania ładowarek dla autobusów 
elektrycznych. Do grona nowych odbiorców Spółki w listopadzie 2018 roku dołączyło Centrum 
Przesiadkowe z zainstalowanymi ładowarkami dla autobusów elektrycznych i samochodów 
osobowych. Nowym odbiorcą został także wykonawca obiektu dla firmy Team Technik, która  
w czerwcu 2019 roku na mocy zawartej umowy przyłączeniowej w 2018 roku zostanie 
odbiorcą energii elektrycznej wraz z usługa dystrybucji. 

 
56% 

 
4% 

 
4% 

 
 

9% 

 
27% 

Odbiorcy ciepła 
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Personel  
Przeciętne zatrudnienie w 2018r. wyniosło w osobach 83,65. Na dzień 31.12.2018r. 

zatrudnionych było 85 pracowników. W okresie minionego roku zatrudniono  5 osób  

i zwolniono 5 osób. 

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 
 

Wyszczególnienie 
Ostrowski Zakład 

Ciepłowniczy  
OZC SA 

Zakład Energetyki 
Cieplnej w Skwierzynie 

Razem 

W osobach 75,75 7,9 83,65 

W etatach  75,48 7,9 83,38 

 

Wyszczególnienie w osobach na dzień 
31.12.2018 

Ostrowski Zakład 
Ciepłowniczy  

OZC SA 

Zakład Energetyki 
Cieplnej w Skwierzynie 

Razem 

Stanowiska robotnicze  48 7 55 

Stanowiska nierobotnicze  
(administracja +nadzór) 

29 1 30 

 

ENERGIA  ELEKTRYCZNA  
W 2019R. 

WODKAN

POZOSTALI ODBIORCY

ENEA S.A.

SKLEJKA - EKO S.A.

GALERIA OSTROVIA

TESCO

MZK

CENTRUM PRZESIADKOWE

HALA SPORTOWA

TEAM TECHNIK

administracja           
i nadzór 

techniczny  
35% 

stanowiska 
robocze  

65% 

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w 2018 r.  
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W 2018r. pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zgodnie z przyjętym planem szkoleń. 
Przeprowadzona została analiza ich efektywności w oparciu o wywiady, kwestionariusze  
i obserwację bezpośrednią. Pozytywnym zjawiskiem w firmie jest aktywność pracowników  
w zgłaszaniu potrzeb szkoleniowych.  
 

W 2019 roku wprowadzono i dokonano zmian w organizacji zarządzania i zasobach ludzkich.  

W celu poprawienia zdolności rozwojowej i poprawy ekonomiki produkcji wprowadzono: 

 Kierowników kluczowych projektów 

 podzielono obsługę klientów i rozwój na dwa obszary: ciepłownictwo  

i elektroenergetyka  

 wzmocniono obszar rozwoju i marketingu 

 powołano zespół Elektryfikacji Ciepłownictwa do wdrożenia nowego produktu ciepło  

z pomp ciepła zasilaną własną energią elektryczną 

 powołano stanowisko Controllera do analiz eksploatacyjnych – ekonomiki produkcji  

i przedsięwzięć rozwojowych 

 w ramach Grupy Kapitałowej CRK oddelegowano pracownika do zespołu projektowego 

przygotowania i wdrożenia Elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biogazowni  

na bioodpady z kogeneracji 

 powołano stanowisko do rozwoju produktu budowy i eksploatacji biogazowni z 

kogeneracją na terenie powiatu ostrowskiego  

 podpisano umowę na usługi w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony 

przeciwpożarowej  

 wdrożono nowy system monitoringu który pozwolił na ograniczenia zatrudnienia  

w obszarze pogotowania ciepłowniczego i ochrony obiektów.  

Finanse 

 Bilans aktywa/pasywa - budżet 31.12.2019r. wykonanie  31.12.2018r. 

    Budżet  Wykonanie 

L.p. Wyszczególnienie 2019 2018 

1 2 3 4 

1 Środki pieniężne - kasa i bank 2 146 2 778 

2 Zapasy 6 500 7 298 

3 Należności 8 081 5 945 

4 Pozostały majątek obrotowy 300 1 001 

5 Razem majątek obrotowy 17 027 17 022 

6 Majątek trwały 81 494 85 339 

7 Razem aktywa 98 521 102 361 

8 Zobowiązania długoterminowe 0 0 

9 Zobowiązania krótkoterminowe 4 827 5 976 

10 Rezerwy bilansowe 10 200 10 695 
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11 Inne pasywa 5 900 6 408 

12 Kapitał zakładowy 12 174 12 174 

13 Pozostałe kapitały własne 64 177 64 174 

14 zsysk/strata netto z lat ubiegłych 0 0 

15 Zysk/strata netto bieżącego roku 1 243 2 934 

16 Razem kapitały własne 77 594 79 282 

17 Suma pasywów 98 521 102 361 

 

 Rachunek zysków i strat - budżet 2019 i wykonanie 31.12.2018  

L.p. Wyszczególnienie Budżet 2019 
Wykonanie 

2018 

        

1 2 3 4 

1 Przychody ze sprzedaży ciepła  32 368 32 303 

2 Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 10 310 6 839 

3 Sprzedaż emisji CO2 0 0 

4 Wsparcie kogeneracji 916 3 045 

5 Sprzedaż certyikatów energii zielonej 1 398 472 

6 Sprzedaż certyikatów energii czerwonej 0 35 

7 Pozostała sprzedaż 1 020 1 218 

8 Razem przychody ze sprzedaży 46 011 43 912 

9 Wynagrodzenia pracowników  fizycznych 3 239 2 981 

10 Wynagrodzenia pracowników umysłowych 3 455 2 956 

11 Pozostałe koszty pracownicze 1 586 1 363 

12 Kapitalizacja wynagrodzeń -342 -419 

13 Paliwo - węgiel z transportem oraz gaz ziemny 21 114 19 696 

  węgiel kamienny 6 572 5 776 

  gaz ziemny 10 507 11 343 

  biomasa 4 035 2 577 

  olej opałowy 0 0 

14 Energia elektryczna 2 120 1 808 

15 Amortyzacja 3 196 4 823 

16 Pozostałe koszty 10 599 7 429 

  w tym CO2 4 973 784 

17 Razem koszty operacyjne 44 966 40 637 

18 Pozostałe przychody operacyjne 754 1 580 

19 Pozostałe koszty operacyjne 370 1 281 

20 Przychody finansowe 128 196 

21 Koszty finansowe 24 25 

22 Podatek dochodowy  291 811 

23 Zysk netto 1 243 2 934 

  zysk brutto 1 534 3 745 
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W oparciu o powyższe dane z bilansu i rachunku wyników najistotniejsze parametry Spółki w 
budżecie 2019r. przedstawiają się następująco: 
- suma bilansowa 98 521 tys. zł 
- majątek trwały 81 494 tys. zł  (w tym środki pieniężne 2 146 tys. zł) 
- kapitał akcyjny 12 174 tys. zł 
- pozostałe kapitały 64 177 tys. zł 
- przychody 46 894 tys. zł 
- koszty 45 360 tys. zł 
- zysk netto 1 243 tys. zł 
- nakłady inwestycyjne 6 000 tys. zł 
 

Majątek firmy 

1. Źródła energii  

W skład OSC wchodzą dwa źródła. Źródło podstawowe Elektrociepłownia „Ostrów” i źródło 

uzupełniające oraz szczytowe Ciepłownia „Wrocławska”. 

 

ELEKTROCIEPŁOWNIA „OSTRÓW” 

W EC ”Ostrów” jednostki grzewcze: 

 4 kotły wodne WR-10 o łącznej nominalnej mocy cieplnej 50 MW. Paliwo – miał 

węgla kamiennego; zużycie w 2018 roku = 14 360,1 ton, 

 kogeneracja gazowa z turbiną gazową Centrax KB7 i kotłem odzysknicowym  

o nominalnej mocy cieplnej 11,6 MWt i mocy elektrycznej 5,5 MWe. Paliwo - gaz 

grupy E; zużycie gazu w 2018 roku = 10 866 861 m3, 

 kogeneracja biomasowa ORC o nominalnej mocy cieplnej 9,0 MWt i mocy 

elektrycznej 1,5 MWe. Paliwo - biomasa, zużycie biomasy w 2018 roku = 16 995,3 

ton, 

 kocioł wodny Standardkessel K-8 o nominalnej mocy cieplnej 15 MWt z palnikiem 

dwufunkcyjnym na gaz grupy E i olej opałowy; zużycie gazu w 2018 roku = 

2 032 938m3 

 

„GOTOWE CIEPŁO” 

Istotą „Gotowego Ciepła” jest przejęcie całkowitej odpowiedzialności za produkcję i dostawy 

ciepła przy użyciu energooszczędnych technologii w warunkach przyjaznych środowisku. 

Usługa „gotowego ciepła” polega na wytworzeniu i dostarczeniu ciepła pod potrzeby 

centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji po ustalonej cenie, w określonym 

czasie. 

Produkt skierowany jest do właścicieli i administratorów budynków zlokalizowanych poza 

obszarem działania miejskiego systemu ciepłowniczego lub poza obszarem miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego.  
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W ramach „gotowego ciepła” firma eksploatowała następujące kotłownie lokalne: 

1. Nowe Skalmierzyce: 
 kotłownia przy ul. Kaliskiej 24, o łącznej mocy zainstalowanej 2,0 MW, w której ciepło 

pochodzi ze spalania brykietu drzewnego i zrębki drzewnej oraz  paliwa węglowego w 2 
kotłach wodnych, 

 kotłownia przy ul. Mickiewicza 5 o łącznej mocy 0,500 MW, w której ciepło pochodzi ze 
spalania oleju opałowego i miału węgla kamiennego w dwóch kotłach wodnych. 

2. Ostrów Wielkopolski:  
 kotłownia przy ul. Rejtana 54 o mocy zainstalowanej 0,164 MW, w której ciepło 

pochodzi ze spalania gazu ziemnego w jednym kotle wodnym. 

3. Raszków:  
 kotłownia przy ul. Polnej 22 o łącznej mocy zainstalowanej 0,7 MW, w której ciepło 

pochodzi ze spalania węgla kamiennego w dwóch kotłach wodnych o mocy 0,35 MW 
każdy. Na kotłowni został zamontowany kocioł na paliwo stałe o mocy 0,35 MW w 
miejsce zlikwidowanego kotła o tej samej mocy. 

4. Kotłownia w Psarach: 
 kotłownia przy ul. Leśnej 2, o łącznej mocy zainstalowanej 0,350 MW, w której ciepło 

pochodzi ze spalania węgla kamiennego i drewna w dwóch kotłach wodnych. 

 

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Skwierzynie 

W skład sieci cieplnych wchodzą sieci wykonane w technologii rur preizolowanych jak również 

tradycyjne sieci dwuprzewodowe i czteroprzewodowe w kanale. 

Zestawienie długości sieci cieplnych: 

 Kotłownia Mostowa -  sieć preizolowana dwuprzewodowa 1311 mb, sieć dwuprzewodowa 

w kanale 262,5 mb  

 Kotłownia Żeromskiego - sieć preizolowana dwuprzewodowa 170 mb, sieć 

czteroprzewodowa  w kanale 32 mb 

 Kotłownia Waszkiewicza - sieć preizolowana dwuprzewodowa 351 mb, sieć tradycyjna 

czteroprzewodowa w kanale 433 mb. 

 

2. Sieci i węzły ciepłownicze 

Ważnym elementem Ostrowskiego Systemu Ciepłowniczego sa sieci ciepłownicze. Wykonane 

one są w technologii kanałowej, preizolowanej oraz napowietrznej. Sieci ciepłownicze dzielą 

się na: 

 Magistralne o średnicach DN 400-150 

 Rozdzielcze i przyłącza o średnicach DN 125-25  

Łączna długość sieci ciepłowniczych to około 69km.   

Ostrowski System Ciepłowniczy posiada węzły cieplne: 

 jednofunkcyjne – dostarczające ciepło tylko na potrzeby centralnego ogrzewania, 
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 dwufunkcyjne – dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej, 

 wielofunkcyjne – dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody 

użytkowej, wentylacji, technologii. 

 

3. Sieci elektroenergetyczne  

Aktualnie sieć dystrybucyjna OSDn składa się z sieci średniego napięcia SN 15kV, sieci niskiego 

napięcia NN 0,4 kV, rozgałęźników kablowych średniego napięcia SN, stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV oraz złącz kablowych i kablowo-pomiarowych niskiego 

napięcia NN. Sieć SN o długości 9,416 km wybudowana jest w technologii 3x1x240 mm2. Sieć 

NN o przekrojach kabli dopasowanych do mocy przyłączeniowej odbiorców końcowych 

posiada długość 0,772 km.  

W sieci aktualnie zabudowane są 3 rozgałęźniki kablowe SN, 3 stacje transformatorowe o 

mocach: 2 x 1000 kVA, 1000 kVA, 630 kVA. W celu dostarczania energii elektrycznej do 

odbiorców przyłączonych do sieci NN zainstalowanych jest łącznie 13 złącz kablowych i 

kablowo-pomiarowych. Rozbudowa sieci SN o długości około 4,421 km w celu przyłączenia 

farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW zrealizowana zostanie także w technologii 3x1x240 

mm2.  

W ramach rozbudowy sieci SN powstanie jeden rozgałęźnik kablowy SN i stacja 

transformatorowa SN/NN o mocy 1000 kVA. Część sieci SN i rozgałęźnik kablowy SN będą 

stanowić kolejny element pierścienia energetycznego w kierunku Elektrociepłowni "Ostrów". 

W celu zamknięcia pierścienia energetycznego pozostanie do wybudowania około 3,9 km sieci 

SN. Pierścień energetyczny zapewni bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców końcowych 

i odbiór energii od wytwórców przyłączonych do sieci OSDn. 

4. Priorytety i cele strategiczne 

1. Ogólne 
 Wzmocnienie pozycji lidera na terenie Miasta Ostrów Wielkopolski i Powiatu wśród 

lokalnych producentów dostawców ciepła i energii elektrycznej  

 Ostrów Wielkopolski miastem samowystarczalnym energetycznie do roku 2040 

 

2. Rozwojowe i klimatyczne 
 Odejście od węgla do roku 2025 

 Trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji  

 Wzrost udziału ciepła systemowego w bilansie cieplnym Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego z 40% do 50% (wzrost o 20MW) 

 Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE o 100% (biogaz i fotowoltaika) 

 Wzrost udziału w ciepła z OZE i odpadowego w Ostrowskim Systemie Ciepłowniczym 

(OSC) o 100% 
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 Redukcja emisji dwutlenku węgla w EC „Grunwaldzka” z poziomu 55 tysięcy ton  

do poziomu 15 tysięcy ton na rok 

 Wzrost liczby klientów (odbiorców i dostawców) z 2 700 do 4 700 (wzrost o 75%). 

 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ciepła, chłodu i energii elektrycznej 

min tzw. elektryfikacja ciepłownictwa: dostawy ciepła wytwarzanego w pompach 

ciepła lub piecach akumulacyjnych lub zastosowaniem innych technologii z 

dostarczanej własnej energii elektrycznej sieciami Klastra Energii „Ostrowski Rynek 

Energetyczny” (ORE) 

 Wzrost sprzedaży ciepła o 70% (przyłączenie Jednostki Wojskowej) w ZEC Skwierzyna 

 Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w nowym źródle kogeneracyjnym.  

3. Finansowe 
 Wzrost wartości sprzedaży o 70% (z 43mln do 75mln) 

 Ciągła poprawa wyników finansowych – EBIT z poziomu 4,5 mln do poziomu 10 mln 

 Realizacja inwestycji rozwojowych i klimatycznych w wysokości 80 mln. 

 Pozyskanie zewnętrznych źródeł finasowania (dotacja i inna pomoc publiczna)  

na poziomie 30 mln zł.   

 Wzrost wartości sprzedaży w ZEC Skwierzyna o 100% (z 1,9 mln do 3,8 mln) 

4. Społeczne 
 Zagospodarowanie w 100% na potrzeby lokalnego społeczeństwa (mieszkańców, 

przedsiębiorców i instytucji) wytworzonej energii elektrycznej (pozostawienie 

pieniędzy w Powiecie) 

 Efektywna współpraca z małymi producentami energii – prosumentami  

 Aktywny udział w walce ze smogiem – do roku 2030 zero dni z przekroczeniami  

immisji pyłów PM2,5 i PM10. 

 Poprawa standardów życia mieszkańców poprzez usługę i dostawy w optymalnych 

cenach komfortowego ciepła i energii elektrycznej  

5. Produkty i usługi 

1. Na dzień dzisiejszy: 
 Ciepło systemowe – wytwarzanie, przesył i dystrybucja 

 Gotowe ciepło 

 Ciepło w Twoim mieszkaniu  

 Usługi termowizja  

 Energia elektryczna – wytwarzanie, przesył, dystrybucja i obrót 

 Energia elektryczna na potrzeby elektromobilności 

 Usługi instalatorskie i serwisowe 

 

2. Wdrażane i planowane 
 Dystrybucja energii elektrycznej dla indywidualnych mieszkańców –  

„Tańszy prąd w gniazdku”  
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 Zakup i obrót energią elektryczną od lokalnych wytwórców (fotowoltaika, siłownie 

wiatrowe) 

 Zakup i obrót energią elektryczną od prosumentów (małych, indywidualnych 

producentów) 

 Elektryfikacja ciepłownictwa – produkcja i sprzedaż ciepła wytwarzanego z energii 

elektrycznej przy zastosowaniu pomp ciepła, pieców akumulacyjnych i innych 

innowacyjnych technologii 

 Produkcja oraz sprzedaż chłodu zarówno z absorpcji jak i z pomp ciepła  

 Wytwarzanie i sprzedaż ciepła technologicznego 

 Zagospodarowanie ciepła odpadowego 

 Biogazownia z kogeneracją – produkcja i sprzedaż ciepła i energii elektrycznej z 

biogazu 

 Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych w tym bioodpadów, biomasy z 

wycinki drzew i krzewów oraz produktów ubocznych z przemysłu rolno – spożywczego 

 Budowa i eksploatacja nowych źródeł kogeneracyjnych 

 Dystrybucja i obrót gazem ziemnym  

 Magazynowanie energii elektrycznej, ciepła oraz biogazu  

 Rozwój usług okołociepłowniczych  

 Wprowadzenie komfortu cieplnego  

 Kompleksowa obsługa klientów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych   

6. Program rozwoju, inwestycji i innowacji 

1. Inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i ciepła – kogeneracja: 

 Blok kogeneracyjny z dwoma silnikami gazowymi o mocy 3,5 MWe/3,4 MWt każdy 

 
 Blok kogeneracyjny z silnikiem na biogaz o mocy 1MWe/1MWt 

 Biogazownia z silnikiem na biogaz o mocy 0,5 MWe/0,5MWt w Nowych 

Skalmierzycach 
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 Instalacje odzysku ciepła odpadowego z pompami ciepła w zakładach przemysłowych  

o łącznej mocy 1,5 MWt 

 

 Tzw. elektryfikacja ciepłownictwa: instalacje z indywidualnymi pompami ciepła 

zasilanymi energią elektryczną z ORE i/lub z fotowoltaiki w ilości 1 000 szt. I łącznej 

mocy cieplnej 10 MWt – dodać zdjęcie pieca akumulacyjnego  
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 Farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,5 MWe 

 

2. Inwestycje rozwojowe sieciowe: 

 Budowa sieci cieplnych na nowych obszarach, min Strzelecka Wschód, Grunwaldzka 

Północ, Wysocka Południe, Aleje Słowackiego Północ, Kamienna/Klasztorna 

 

 Przyłącza i węzły cieplne dla nowych odbiorców w obszarach uciepłownionych 

 sieć istniejąca 

- długość 69,5 km 
- Średnicy od DN 25  

do DN 400mm 

  

  sieci rozwojowe 

- długość 18,724 km 
- średnicy od DN 25  

do DN 150 Mm 

Schemat sieci ciepłowniczej 

Moc przyłączenia: 104,384 MW 

Planowana moc przyłączenia: 22,1 MW 
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 Kolejne etapy budowy szkieletowej sieci elektroenergetycznej 15 kV do zamknięcia 

pierścienia 

 

 Przyłącza elektroenergetyczne i stacje TRAFO dla nowych odbiorców  

3. Inwestycje modernizacyjne: 

 Układ Kondensacji Spalin na bloku biomasowym o mocy 2 MWt 

 

 

Schemat sieci elektroenergetycznej - szkieletowej 

ostrowskiego rynku energetycznego (ORE) o napięciu 

15 kV 

- sieć istniejąca OZC 

- sieć GK CRK – WODKAN 

- sieć planowana GK CRK - OZC 

Istniejące stacje TRAFO 

Planowane stacje TRAFO 

Przyłącze w trakcie realizacji 

Stacja TRAFO w trakcie 

realizacji Planowane podłączenie źródła 

PV 

Długości sieci: 

Sieć istniejąca OZC – 9,416 km 

Sieć GK CRK, WODKAN – 12,7 km 

Sieć planowana GK CRK, OZC – 8,5 km 
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 Wymiany wymagalne na sieciach i węzłach cieplnych  

 Modernizacje wymagalne w  źródłach 

4. Inwestycje w ZEC Skwierzyna:  

 Budowa bloku gazowego przy Ciepłowni Biomasowej o mocy 2,5 MWt 

 Budowa sieci cieplnej do Jednostki Wojskowej o długości 1,1 km 

 Blok kogeneracyjny z silnikiem gazowym o mocy 0,5 MWe/ 0,5 MWt 

  

 

 

7. Działania marketingowe i społeczne 

1. Dotarcie do ludzi poprzez social media (facebook, instagram, strona internetowa). 

Dzisiejsze społeczeństwo żyje przede wszystkim w internecie. Stąd niezbędne jest 

podążanie za trendami i pokazanie się oraz promowanie również w internecie. 

2. Prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych dotyczących konkretnych zagadnień  

z życia OZC oraz z zakresu ekologii. 

3. Banery wiszące na mieście przy pracach, instalacjach, które będą trwały w określonych 

miejscach. 

4. Zaangażowanie dzieci w akcje ekologiczne, antysmogowe. Wprowadzenie corocznego 

konkursu związanego z ochroną czystego powietrza, podnoszenie świadomości wśród 

dzieci i rodziców – „czego jaś się nie nauczy…” 

5. Reklamy, wywiady, artykuły informujące o działalności OZC (gazety Ostrów Informator 

miejski, Nasz Rynek itp. + ogólnokrajowe media, portale internetowe), program w TV 

Proart 

6. Promocja spółki poprzez eventy i kontakt bezpośredni z mieszkańcami Ostrowa 

Wielkopolskiego. (np. majOSTaszki, konferencje, spotkania w radach osiedla, konkursy dla 

dzieci) 

7. Marketing bezpośredni – indywidualny kontakt z klientami w domu, w firmie, na eventach 

i warsztatach etc.  

8. Produkcja ulotek, plakatów dotyczących konkretnych produktów i usług.   

9. Dzień otwarty w Elektrociepłowni „Ostrów” lub na innych nowo otwartych obiektach. 
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8. Podsumowanie 

Zaprezentowany Pakiet klimatyczno – rozwojowy dotyczy dość długiego okresu, bo aż 

11 lat. Z uwagi na ogromną dynamikę zmian w naszej cywilizacji, a w tym obszarach 

związanych z energią, przyjąć należy że pakiet ten będzie wymagał okresowych aktualizacji. W 

szeroko opisanych Przesłankach modernizacyjno - rozwojowych opisano stan faktyczny, 

trendy i kierunki, w których idzie Świat, Europa i Polska.  

Przedstawiona nowa Misja, wypracowana także na warsztatach kierownictwa, ma być 

odpowiedzią naszej Firmy na potrzeby i wyzwania otaczającej nas rzeczywistości oraz 

przyszłości.  

Potencjał dzisiejszego Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i jego spółki zależnej ZEC  

w Skwierzynie jest bazą i fundamentem do dynamicznej ekspansji i rozwoju w najbliższych 

latach.  

Bardzo ambitne priorytety i cele strategiczne, jeśli zostaną zmaterializowane, pokażą OZC jako 

firmę o wiele większą, z rozszerzonym pakietem produktów i usług, lepiej służącą 

mieszkańcom i klientom oraz osiągającą co najmniej dwukrotne wyższe wyniki finansowe. 

Realizacja szerokiego programu inwestycyjnego wymagać będzie ogromnego wysiłku 

Zespołów Projektowych w zakresie montażu finansowego oraz przygotowania i realizacji 

inwestycji. 

Dużych zmian i unowocześnienia wymagają działania marketingowe i społeczne. Wyzwaniem 

dla personelu jest wykorzystanie i wdrożenie sprawdzonych oraz nowych metod, kanałów 

komunikacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

 

 


