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• Fakty dla Warszawy 

– Zapotrzebowanie na energię użytkową 

– Założenia do osiągnięcia elektryfikacji 

funkcjonowania Warszawy w 2050 roku 

i wnioski 

• Ciepło sieciowe w Warszawie 

• Wyzwania oczekujące przedsiębiorstwa 

ciepłownicze 

• Wykorzystanie OZE w sieciach c.o. 

– przykłady i wyzwania 

• Regulacje prawne – Polska, UE 

• Ustawa o cieple z OZE 

• Ogrzewanie i chłodzenie oparte w 100% 

na energii odnawialnej w Europie JEST 

MOŻLIWE do 2050 r. 

• Nowe trendy energetyczne – wodór 
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Transformacja ciepłownictwa Warszawy w trybie 

elektryfikacji OZE 

Źródło: ogrzewnictwo.pl 



 

 

 

Fakty dla Warszawy  
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Fakty dla Warszawy –  

zapotrzebowanie na energię użytkową 

 

 
Roczne zapotrzebowanie na energię w Warszawie w podziale na podstawowe sektory : 

 

Energia elektryczna    8  TWhe/rok 

Ciepło i chłód*      15 TWhc/rok 

Transport                     12 TWhc/rok 

Łacznie                     35 TWh/rok 

 

* z wyłączeniem energii elektrycznej wykorzystywanej obecnie do ogrzewania i chłodzenia 

 
 

 

 

Uwaga: 

wartości zaokrąglone; Źródło danych: dr inż. Krzysztof Bodzek – Politechnika Śląska 
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Fakty dla Warszawy –  

zapotrzebowanie na energię użytkową 2018 
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Źródło : Dane GUS 2018 

Ilość  energii elektrycznej zużytej na cele transportowe oraz wykorzystanej w procesie wytwarzania ciepła  

 została przesunięta do tych sektorów, których dotyczy. 

 



 

 

 
Dla porównania: fakty dla Polski –  

zapotrzebowanie na energię użytkową w Polsce 2018 
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Źródło : Dane GUS 2018 

23% 

35% 

42% 

Energia elektryczna Ciepło Transport

ilość  energii elektrycznej zużytej na cele transportowe, oraz wykorzystanej w procesie wytwarzania ciepła  

 została przesunięta do odpowiednich sektorów których dotyczy. 



 
Fakty dla Warszawy –  

zapotrzebowanie na energię elektryczną w Warszawie przy 

założeniu wdrożenia monizmu elektrycznego OZE 

 
Zapotrzebowanie na energię w Warszawie w 2050 w podziale na podstawowe sektory : 

 

Energia elektryczna    5,8  TWhe/rok 

Ciepło i chłód      2,2 TWhc/rok 

Transport                     3,0 TWhc/rok 

Łacznie energia z OZE   11 TWh/rok 

 

         Dodatkowo można się spodziewać znacznego wzrostu na zapotrzebowanie na energię 

elektryczną dla tzw. tradycyjnych aplikacji typu IT,  - ???? 
 

 

 

Uwaga: 

wartości zakraglone; Źródło danych: dr inż. Krzysztof Bodzek – Politechnika Śląska 
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Założenia do osiągnięcia monizmu elektrycznego OZE 

Warszawy w horyzoncie 2050 

 

 

• 15 TWhc/rok ciepła i chłodu jest produkowane obecnie głownie z gazu i węgla (oraz co nieco 

z biomasy i energii elektrycznej).  Zakładając, że w wyniku wprowadzenia monizmu 

elektrycznego OZE to ciepło będzie wytwarzane w przyszłości przez energię elektryczną i że 

do pewnego stopnia będą stosowane pompy ciepła o wysokim COP, można oszacować 

odpowiadające zapotrzebowanie na energię elektryczną w wysokości 2,2  TWhe / rok na 

wytwarzanie ciepła pod warunkiem realizacji daleko idącej pasywacji budownictwa, w 

przeciwnym razie dodatkowo będzie potrzebne dodatkowo ponad 15 TWhe energii 

elektrycznej. 

• Ok. 12 TWh/rok paliw ropochodnych jest zużywane w transporcie.  

Jeżeli założymy, że  2/3 sektora transportowego będzie zasilane energią elektryczną w 

przyszłości równoważność 8 TWh/rok paliw będzie musiało być zastąpione przez energię 

elektryczną z OZE. Zakładając, że pojazd z napędem elektrycznym będzie ok. trzy razy 

bardziej wydajny niż samochody napędzane benzyną, prowadzi to do zapotrzebowania na 

energię elektryczną w wysokości ok..3 TWh / rok dla sektora transportu  nie licząc rozbudowy 

transportu szynowego ( metro, tramwaje). 
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Kwestia samowystarczalności energetycznej 

– duże wyzwanie dla Warszawy 

 

 

• Bilans energetyczny całego kraju jest ujemny już od 2016 r. co oznacza że 

musimy importować energię i surowce energetyczne w tym węgiel zza 

granicy! 

• Obecnie Warszawa wytwarza jedynie 33,7 % swojego zapotrzebowania na 

energię 
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Dlatego projekt wprowadzenia monizmu elektrycznego OZE w Warszawie  

do 2050 roku stanowi nie lada wyzwanie, które należy podjąć już teraz  

w sposób kompleksowy obejmujący w pierwszej kolejności  m.in: 

 

- Pasywację struktury budowlanej w Warszawie poprzez zwiększanie  

  efektywności energetycznej w budownictwie 

- Zwiększanie udziału rozproszonego OZE w bilansie energetycznym miasta 

- Podjęcie wyzwań modernizacyjnych i rozpoczęcie zmian strukturalnych  

  w sieciach ciepłowniczych   



 

 

 
Pośrednie wnioski dotyczące scenariusza kompleksowej 

transformacji energetycznej Warszawy do monizmu 

elektrycznego OZE w 2050  

 

 

• Jest to bardzo ambitne zadanie i należy realnie patrzeć, czy scenariusz 

całkowicie elektryczny może być z powodzeniem wdrożony w ciągu 

najbliższych trzech dekad 

• Ale jeżeli uda się ten plan osiągnąć, należy się liczyć, ze w okresie 

przejściowym może powstać znaczna luka energetyczna 

• Dlatego należy wziąć pod uwagę partycypację w projekcie także innych 

technologii związanych z pozyskiwaniem ciepła i chłodu z OZE takich jak: 

 

– Pozyskiwanie ciepła i chłodu z promieniowania słonecznego 

– Wykorzystanie biomasy  i biogazu 

– Szerokie wykorzystanie mikro- i małej ko- i trigenergacji 

– Poważne potraktowanie kwestii magazynowania ciepła i energii elektrycznej 

w oparciu o dedykowane magazyny energii oraz substancję budowlaną 

– Zaadoptowanie istniejącej infrastruktury ciepłowniczej do nowych wyzwań 
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Ciepło sieciowe 
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Warszawa posiada największą sieć 

ciepłowniczą w UE  

 

Długość sieci – 1 740 km 

 

17 000 węzłów cieplnych 

 

Pokrywa 80% zapotrzebowania miasta 

na ciepło grzewcze 
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Infrastruktura ciepła sieciowego w Warszawie 

Źródło: Veolia 
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WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZYCH 

ZWIĄZANE Z WIĘKSZYM WYKORZYSTANIEM CIEPŁA Z OZE (1) 

 

• Ewolucja systemu zaopatrywania w ciepło będzie miała   

zasadniczy wpływ na powodzenie polskiej transformacji 

energetycznej, oraz ograniczenie potencjalnych kosztów 

wynikających z opłat z tytułu emisji do atmosfery 

• W awangardzie wykorzystania OZE do wytwarzania ciepła   

grzewczego są instalacje użytkowników indywidualnych 

i pojedyncze obiekty publiczne 

• Konieczna transformacja energetyczna stanowi  także   

ogromnie wyzwanie dla ciepłownictwa w zakresie  

wytwarzania ciepła grzewczego przez przedsiębiorstwa  

ciepłownicze 
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WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW CIEPŁOWNICZYCH 

ZWIĄZANE Z SZERSZYM WYKORZYSTANIEM CIEPŁA Z OZE (2) 

 

• Osiągniecie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, 

tj. min 50% ciepła z OZE, oraz wykorzystania wysokosprawnej  

kogeneracji opartej na biomasie lub odpadach jako paliwie 

• Konsekwentna zmiana miksu paliwowego z węgla na źródła   

niskoemisyjne i szerokie wykorzystanie różnych OZE 

w  oparciu o ich lokalne zasoby 

• Poprawa efektywności energetycznej systemów grzewczych  

poprzez  ograniczanie strat ciepła i obniżanie temperatury  na 

wyjściu oraz inwestycje w sezonowe magazyny ciepła 

• Spełnienie wymagań dyrektywy MCP (źródła spalania 

o średniej wielkości 1-50 MW) 



 

 

 

Sieci c.o. z zatosowaniem OZE - przykład 
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Żródło: www.worldchanging.com 

 

 

Schemat instalacji ciepła sieciowego Kolektory słoneczne  

dla sieci c.o. 

Pętla sieci c.o. 

Centrum energetyczne 

z krótkotrwałym magazynem 

Ciepła i pompą ciepła 

Długotrwały gruntowy magazyn  

ciepła z odwiertami pod dolne  

źródło ciepła 

Garaże 

 wolnostojące 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJGRjNjPy8gCFeapcgodm8ACoQ&url=http%3A%2F%2Fwww.worldchanging.com%2Farchives%2F009527.html&psig=AFQjCNFu0jlJgaBa4vnGN7xfpqpF3DHPTg&ust=1445243144192840
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Inteligentne sieci cieplne – Przykład Dania  
 

 

Dronninglund Marstal 

Źródło: PlanEnergi 

 

PC 
Kogeneracja  

gazowa 

50 – 100 000 m³ bardzo efektywny ekonomicznie magazyn ciepła 

Bio-olej Użytkownik 



Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy 11 grudnia 2019 

Dużo możliwości  Elastyczność 
 

 
Zima: 
- Wysokie ceny energiiwłączenie kogeneracjiprodukcja  

  taniego ciepła 

- Niskie/średnie ceny energii właczenie pomp ciepła 

  stosunkowo tanie ciepło 

 

Lato: 
- Niskie ceny energii ekploatacja tylko kolektorów  

  słonecznych pozyskiwanie ciepła za darmo 

- Bardzo niskie ceny energii włączenie pomp ciepła 

  pozyskanie taniego ciepła/lub darmowego 

 

 

Przykład Dronninglund - Dania 
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Możliwości zasilania instalacji ciepła grzewczego w miastach z 

zastosowaniem OZE na bazie decentralizacji istniejącej 

infrastruktury – przykład Szwajcaria 
 

 

Źródło: eiher+pauli 

Wody powierzchniowe: 

jeziora i rzeki 

Słońce 

Biomasa 

Ciepło z gruntu 

Woda gruntowa 

Ciepło  

z odpadów 



 

 

 
Lokalne żródła ciepła do dyspozycji miejskiej sieci 

cieplnej – projekt szwajcarski 
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Źródło: eiher+pauli 

 

 

• Spalarnie odpadów 

• Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych 

• Ciepło z oczyszczalni scieków 

• Woda gruntowa 

• Wody powierzchnowe 

• Ciepło słoneczne 

• Biomasa 

• Geotermia płytka i głeboka 
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OZE w sieciach cieplnych – Szwajcaria ( Thun) 
 

 

Źródło: eiher+pauli 

Brak przyporządkowania 

Spalarnie odpadów 

Wody gruntowe 

Oczyszczalnie ścieków 

Jezioro 

Rzeka 
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Przeciwstawianie sobie różnych technologii 

wytwarzania i dystrybucji ciepła? 

Cel jest wspólny, potrzebne jest tylko aktywna integracja ciepła 

sieciowego i indywidualnego ogrzewania  zamiast konkurencji ! 

VS 

TYLKO PO CO? 
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KIERUNKI ROZWOJU RYNKU CIEPŁA Z OZE W POLSCE 

I WYZWANIA 
-  Coraz większe znaczenie układów hybrydowych w tym prosumenckich 
-  Ciepło z OZE jako bazowy element budynków nisko- i zeroenergetyczncych 

-  Coraz większy udział kogeneracji w technice grzewczej 

- Mikro- i Mała Kogeneracja 

- Biogazownie we współpracy z instalacjami w kogeneracji i trójgeneracji 

- inne 

-    Rozwój innych technologii jak np. wykorzystywanie efektywnego spalania 

     odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej  

-    Szersze wykorzystanie kolektorów słonecznych na cele grzewcze  

     i przygotowania c.w.u w oparciu o powierzchnie dachowe na budynkach  

     i magazyny ciepła 

-    Wzrost znaczenia instalacji różnych rodzajów pomp ciepła 

-    Wykorzystanie biomasy do wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej  

     w różnych rozwiązaniach technicznych 

-    Tworzenie układów hybrydowych łączących różne technologie grzewcze w celu 

     optymalnego wykorzystania lokalnych zasobów dla zapewnienia  bezpieczeństwa 

     energetycznego na poziomie lokalnym  
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REALNE KORZYŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA Z OZE W 

CIEPŁOWNICTWIE (1) 

 

W pozyskiwaniu ciepła i chłodu można z powodzeniem 

wykorzystać: 

- Instalacje kolektorów słonecznych 

- Ciepłownie i elektrociepłownie na biomasę 

- Ogrzewanie elektryczne wykorzystujące OZE (np. 

elektrownie wiatrowe, słoneczne i wodne) 

- Geotermia płytka i głęboka oraz pozostałe technologie 

pomp ciepła – wykorzystanie ciepła z otoczenia 

- Sezonowe magazyny ciepła w różnych technologiach 

i konfiguracjach 
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REALNE KORZYŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA Z OZE 

W CIEPŁOWNICTWIE (2) 

 

- Zbliżanie się do wymogów efektywnego systemu 

  ciepłowniczego w perspektywie do 5 lat i osiągnięcie 

  założonych planów do 2050 roku 

- realny wzrost udziału ciepła z OZE na poziomie 1% w skali    

  rocznej 

- zagospodarowanie taniej energii elektrycznej pochodzącej  

  z energetyki wiatrowej i PV na cele grzewcze 

- Brak ryzyka cenowego i przewidywalne w długiej  

  perspektywie czasowej koszty wytwarzania ciepła 

- Możliwość wykorzystania biomasy i tradycyjnych paliw 

  kopalnych do szczytowego bilansowania zapotrzebowania  

  na ciepło w razie konieczności 



 

 

 

Regulacje prawne 

Ustawa o cieple z OZE 
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Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy 11 grudnia 2019 

Regulacje prawne 
 

Istniejące, kraj – wybrane: 
- Ustawa Prawo Energetyczne 

- Ustawa o Efektywności Energetycznej 

- Ustawa o OZE 

Istniejące, UE – przykłady 
- dyrektywa RED II czyli 2018/2001 z 11 grudnia 2018 w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

- Dyrektywa EPBD ws. charakterystyki energetycznej budynków 

- Dyrektywa EE o efektywności energetycznej 

 

BRAKUJĄCY ALE KONIECZNY AKT PRAWNY 

Ustawa o wytwarzaniu ciepła z OZE 
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ROZWIĄZANIA REGULACYJNE DLA CIEPŁA Z OZE – ZADANIE I 

WYZWANIE DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ 

 

 -    Projekt pod roboczym tytułem „Ustawa dla wspierania 

      wykorzystywania OZE w zakresie wytwarzania 

      ciepła i chłodu” został już złożony do Ministerstwa 

       Gospodarki kilka lat temu  i obecnie także do Ministerstwa 

       Energii i Ministerstwa Rozwoju  jako materiał wyjściowy do 

       rozpoczęcia prac – potrzebna tylko aktualizacja i uzupełnienia. 

- Został złożony do ME także projekt rozwiązania 
wykorzystania  kolektorów słonecznych w sieciach c.o 

jako uzupełnienia  instalacji kogeneracyjnych  
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USTAWA DLA CIEPŁA Z OZE – ZADANIE I WYZWANIE DLA 

MINISTERSTWA ENERGII 

 

Jednym z celów w/w ustawy jest osiągnięcie określonego celu 

w wykorzystaniu OZE dla celów grzewczych, przy uwzględnieniu 

ekonomii 

Ustawa ta miała przyczynić się do zwiększenia udziału energii 

odnawialnych w ostatecznym bilansie zużyciu ciepła (ciepło do 

ogrzewania pomieszczeń, ciepła woda użytkowa,  ciepło odbierane 

przez chłodzenie, ciepło z wentylacji, oraz  ciepło wykorzystywane 

w procesach technologicznych) do wysokości 17,05 % do roku 2020  
 

 

 

( źródło: „Krajowy cel na rok 2020 oraz przewidywany kurs dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i 

chłodnictwie, elektroenergetyce oraz transporcie”. 

 



Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy 11 grudnia 2019 

USTAWA DLA CIEPŁA Z OZE – ZADANIE I WYZWANIE 

DLA MINISTERSTWA ENERGII (1) 
 

Projekt zamyka się na 14 stronach i zawiera: 

1.  Wykorzystywanie energii odnawialnej 

 a. Obowiązek wykorzystywania energii odnawialnych 

 b. Zakres obowiązywania obowiązku wykorzystywania OZE 

 c. Udział energii odnawialnych 

 d. Zaopatrywanie wielu budynków 

 e. Działania zastępcze 

 f.  Łączenie 

 g. Sytuacje wyjątkowe 

 h. Dowody 

 i. Kontrola 

 j. Właściwość 
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USTAWA DLA CIEPŁA Z OZE – ZADANIE I WYZWANIE DLA 

MINISTERSTWA ENERGII (2) 

 

2. Wsparcie finansowe 

 a. Środki wsparcia 

 b. Działania podlegające wsparciu 

 c. Stosunek do obowiązków korzystania 

3. Postanowienia końcowe 

 a. Przymus podłączenia i korzystania 

 b. Przepisy regulujące nakładanie grzywien 

 c. Raport z doświadczeń 

 d. Przepis przejściowy 

 e. Wejście w życie 
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USTAWA DLA CIEPŁA Z OZE – ZADANIE I WYZWANIE DLA 

MINISTERSTWA ENERGII (3) 

 

4. Załącznik (do propozycji regulacji w treści): 

 

Wymogi dotyczące wykorzystywania energii odnawialnych, 

zagospodarowania ciepła odpadowego, magazynowania energii 

ciepła i chłodu oraz systemów szeroko pojętego wytwarzania 

w skojarzeniu ciepła , chłodu, energii elektrycznej, pary 

z systemów OZE z uwzględnieniem systemów hybrydowych  

oraz działań w zakresie optymalizacji efektywności 

energetycznej zużycia nośników energii  i sieci cieplnych. 
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PROJEKT ROZWIĄZANIA WYKORZYSTANIA KOLEKTORÓW 

SŁONECZNYCH I POMP CIEPŁA W SIECIACH C.O. JAKO 

UZUPEŁNIENIA INSTALACJI CIEPŁA SIECIOWEGO 

 
Powód? Analiza pracy kogeneracyjnych sieci ciepłowniczych 

w miesiącach letnich. 

Koszt wyprodukowania 1TWh energii w lecie jest znacznie 
wyższy (często kilkakrotnie) niż w sezonie grzewczym 

– wysokie starty przesyłu (20-30%), zwłaszcza na 
końcówkach sieci, przy małym zapotrzebowaniu na 
ciepło 

– wysokie koszty pompowania wody (pojemność zładu 
ciepłowniczego pozostaje bez zmian) 
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PROJEKT ROZWIĄZANIA WYKORZYSTANIA KOLEKTORÓW 

SŁONECZNYCH I POMP CIEPŁA W SIECIACH C.O. JAKO 

UZUPEŁNIENIA INSTALACJI CIEPŁA SIECIOWEGO (c.d) 

 

– konieczność utrzymywania wysokiej temperatury wody 
sieciowej wychodzącej z ciepłowni, z uwagi na 
wychłodzenie tej wody przy przesyle na dużą odległość 

– często niższa sprawność jednostek kotłowych (przykład 
rzeczywisty: kocioł WR-25 o mocy prawie 30 MW pracował 
w lecie przy zapotrzebowaniu mocy na ciepłą wodę na 
poziomie 400 kW … i to w szczycie!... Sprawność końcowa 
takiego systemu dostawy ciepła wynosiła ok. 20%) 

– wysokie jednostkowe koszty obsługi kotłowni centralnych 
w lecie 
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DLACZEGO WARTO POWAŻNIE POTRAKTOWAĆ CIEPŁO 

WYTWARZANE W OPARCIU O OZE? (1) 

 
 - Zgodnie z założeniami Dyrektywy PE w sprawie promowania 

   stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE  

   z dnia 23 kwietnia 2009r. działania tym kierunku powinny 

   obejmować zarówno wytwarzanie energii elektrycznej, jak  

   też ciepła i chłodu 

    W budownictwie mieszkaniowym, udział ciepła i chłodu  

    w bilansie energetycznym przekracza nawet 85%. 
- Tymczasem w aktualnej  ustawie o OZE w obecnym 

   kształcie  ciepło w praktyce jest pominięte 
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DLACZEGO WARTO POWAŻNIE POTRAKTOWAĆ CIEPŁO 

WYTWARZANE W OPARCIU O OZE? (2) 

 
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 

maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

 

Artykuł 9 
Budynki o niemal zerowym zużyciu energii 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby: 

a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal 

zerowym zużyciu energii; oraz 

b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze 

      publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym 

zużyciu energii. 

Państwa członkowskie opracowują krajowe plany mające na celu zwiększenie 

liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii………  
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DLACZEGO WARTO POWAŻNIE POTRAKTOWAĆ CIEPŁO 

WYTWARZANE W OPARCIU O OZE? (3) 
  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 

maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
 

Artykuł 2 (Definicje) 

…….. 

2) „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” oznacza budynek 

o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej określonej zgodnie 

z załącznikiem I. „Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej 

energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na 

miejscu lub w pobliżu;”………czyli także jeżeli OZE jest przesyłane za 

pośrednictwem efektywnych sieci c.o. 



 

 

 

Ogrzewanie i chłodzenie 

oparte w 100% na energii 

odnawialnej w Europie 

JEST MOŻLIWE do 2050 r. 
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Ogrzewanie i chłodzenie oparte w 100% na energii odnawialnej 

JEST MOŻLIWE do 2050 r. (1) 

 

Technologie wytwarzania ciepła i chłodu z OZE są już dziś 

dojrzałe, komercyjne i gotowe na działanie rynkowe. Będą stale 

rozwijane w kierunku zwiększenia ich wydajności 

i konkurencyjności 

– Zapewnienie 100% ciepła i chłodu z OZE w miastach, 
osiedlach, budynkach i procesach technologicznych 
będzie cechować się większym wykorzystaniem sieci c.o. 
opartych na OZE jako źródle ich zasilania, w różnej skali 
(od systemów miejskich po lokalne mikrosieci osiedlowe 
lub obszarowe), które mogą być opłacalne w rejonach 
o dużej gęstości zaludnienia i będą oparte na 
samowystarczalności przy wykorzystaniu  lokalnych 
zasobów OZE do zasilania tych sieci.  
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Ogrzewanie i chłodzenie oparte w 100% na energii 

odnawialnej JEST MOŻLIWE do 2050 r. (2) 
 

• Na obszarach wiejskich i obszarach o mniejszej 
gęstości zaludnienia, tam gdzie nie będzie miało 
uzasadnienia ekonomicznego wykorzystania sieci 
ciepłowniczych, zaopatrzenie w ciepło i chłód 
odbywałoby sie przy wykorzystaniu indywidualnych 
instalacji grzewczych czerpiących energię z lokalnie 
pozyskiwanych OZE 

• Taki system pozwoli na  optymalną integrację różnych 
technologii grzewczych opartych na OZE w sposób 
przyjazny dla instalacji (plug- and-play) i stworzenie 
łatwych w zarządzaniu systemów hybrydowych 
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Wykorzystanie OZE, a także ponowne wykorzystanie 

nadmiaru ciepła i chłodu, są kluczowymi elementami 

do budowy tzw. zrównoważonego społeczeństwa. Takie 

źródła energii dają znaczne korzyści   zarówno 

społeczeństwu , jak i systemowi energetycznemu , co 

można przedstawić następująco:  
 

• Efektywność energetyczna systemu: zmniejszanie 
nieefektywności w wytwarzaniu energii poprzez promowanie 
racjonalnego wykorzystania energii pierwotnej poprzez 
technologie wytwarzania ciepła i chłodu opartych na OZE. 
Dzięki podejściu analitycznemu, marnotrawstwo energii można 
zminimalizować kiedy podaż i popyt się bilansują 
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Inne aspekty wykorzystania OZE w wytwarzaniu ciepła 

i chłodu (1):  
 

• Dekarbonizacja:  technologie wytwarzania ciepła i chłodu 
z OZE odgrywają istotną rolę w rozwoju budownictwa 
i przemysłu pod względem ograniczania emisji dwutlenku 
węgla, dając w ten sposób podstawowy wkład w osiągnięcie 
celów klimatycznych 

• Elastyczność energetyczna: magazynowanie ciepła i chłodu 
przy wykorzystaniu bezwładności cieplnej budynków i sieci 
ciepłowniczych mogą kompensować czasowy brak bilansu 
między zapotrzebowaniem na ciepło i chłód a ciepłem 
i chłodem dostępnym ze źródła; a zatem, zapewniają dużą 
elastyczność energetyczną w ogrzewaniu ze źródeł ciepła 
i chłodu pochodzących z OZE 
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Inne aspekty wykorzystania OZE w wytwarzaniu ciepła 

i chłodu (2):  
 

• Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw ciepła i 
chłodu: w wyniku wielu lat rozwoju technologii,  rozwiązania produkcji 
ciepła i chłodu z OZE na obecnym etapie osiągnęły juz poziom 
niezawodności i wymagają jedynie niewielkiego wkładu pracy z tytułu 
konserwacji i kosztów operacyjnych. Te technologie można łatwo 
zoptymalizować i dopasować je  dla każdego klimatu w Europie.  

• Korzyści społeczno-ekonomiczne:  większość urządzeń i technologii 
wykorzystywanych w pozyskiwaniu ciepła i chłodu z OZE jest 
wytwarzanych  w Europie, w tym także w Polsce i wykorzystuje 
lokalnie dostępne źródła energii.  
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Planowanie i zarządzanie transformacją energetyczną 

w ciepłownictwie (1)  
 
Przejście z konwencjonalnego (opartego na paliwach kopalnych) źródła 

energii do ciepła i chłodu pochodzącego z OZE  muszą być 

przeprowadzone  w ostrożny sposób jako działanie które wymaga 

rozległego planowania i specjalistycznej wiedzy na wysokim poziomie.  

 

Takie działania musza być ściśle powiązane z wraz ze znacznymi 

inwestycjami w budynki, ich modernizację, w rozwój technologii 

przemysłowej, w prace instalacyjne i rozwój technologii magazynowania 

ciepła i systemów przesyłowych 
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Planowanie i zarządzanie transformacją energetyczną 

w ciepłownictwie  (2) 
 
Dla wspierania transformacji konieczne są zmiany systemowe, w tym: 

• Przejście z dużych sieci dystrybucji ciepła i gazu na lokalne sieci 

cieplne zasilane lokalnymi źródłami energii, oparte na systematycznym 

stosowaniu dostępnych lokalnie OZE 

• Optymalizacja popytu i podaży energii, poprzez magazynowanie energii i 

inteligentne zarządzanie energią na poziomie produkcji, dystrybucji i 

konsumpcji 

• Silna integracja z sektorem energetycznym: przez połączenie 

rozproszonych źródeł i instalacji w jeden system (np. pompy ciepła i 

magazyny ciepła) przy równoczesnym szerokim wykorzystaniem 

inteligentnych systemów zarządzania energią. 
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Kluczowa rola hybrydowych rozwiązań systemowych: 

do 2050 r. systemy hybrydowe OZE będą odgrywać 

główną rolę w miksie energetycznym 

 

W rzeczywistości dzięki integracji różnych źródeł ciepła i chłodu 

pochodzących z OZE i związanych z nimi  technologiami  w jeden 

system,  można będzie przezwyciężyć konkretne ograniczenia 

wynikające z technologii i dać w rezultacie lepszą efektywność 

energetyczną  w wykorzystaniu ciepła i chłodu.  
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Eliminacja strat i nieefektywności  

 

Nadmiar ciepła z procesów technologicznych i powstąjących 

w budynkach komercyjnych (np. centra danych i inna 

infrastruktura miejska, takie jak kanały ściekowe, które są obecnie 

w dużej części przekazywane do atmosfery lub wody jako tzw. 

ciepło odpadowe), będzie wykorzystywany  jako uzupełnienie 

innych OZE do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w sposób  

bezpośredni (w miarę możliwości) lub pośredni za pomocą pomp 

ciepła 

 



 

 

 

Nowe trendy w 

zaopatrzeniu w energię, 

paliwa wodorowe 
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Wyzwanie - segment ciepłownictwa przemysłowego 

(procesy technologiczne) - grzejnictwo 

wysokotemperaturowe, chłodnictwo przemysłowe za 

pomocą źródeł OZE (1)  

 

W przypadku ciepła technologicznego, problematyka odchodzenia 

od paliw kopalnych wymaga zróżnicowanego podejścia i stanowi 

większe wyzwanie pod względem technicznym niż w przypadku 

ciepła przeznaczonego na cele stricte grzewcze 

 

Wiele z cyklów przemysłowych wymaga wysokich temperatur i 

ciśnień, oraz dużych mocy przyłączeniowych sięgających nawet 

kilkuset megawatów 
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Segment ciepłownictwa przemysłowego (procesy 

technologiczne) - grzejnictwo wysokotemperaturowe, 

chłodnictwo przemysłowe za pomocą źródeł OZE (2)  

 

• W wytwarzaniu ciepła potrzebnego w procesach produkcyjnych 

z  powodzeniem można wykorzystywać technologie OZE, zależnie od 

lokalnych zasobów i możliwości technologicznych 

• Wykorzystanie czystego wodoru jako paliwa będzie wkrótce  

praktycznym rozwiązaniem  w przemyśle, ale także w transporcie 

• W przemysłowych systemach wytwarzania ciepła technologicznego 

koszty zakupu nowych technologii odgrywają proporcjonalnie dużo 

mniejszą rolę (przeciętnie ok. 2 % całkowitych kosztów eksploatacji 

przez 15 lat)  
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Segment ciepłownictwa przemysłowego (procesy 

technologiczne) – grzejnictwo wysokotemperaturowe, 

chłodnictwo przemysłowe za pomocą źródeł OZE (3)  
• Wodór może zapewnić jeszcze większy wkład wykorzystania  OZE 

• Może potencjalnie pomóc w kompensowaniu zmiennej wydajności energii  

odnawialnej, takiej jak fotowoltaika i wiatr, której dostępność nie zawsze jest 

dobrze dopasowana do aktualnego zapotrzebowania. 

• Wodór jest jedną z wiodących opcji magazynowania energii ze źródeł   

odnawialnych i wygląda obiecująco jako najtańsza opcja  w przyszłości   do 

magazynowania energii elektrycznej  

• Obecnie trwają prace nad komercyjnym wykorzystaniem wodoru jako źródła 

energii praktycznie we wszystkich krajach wysoko uprzemysłowionych.   

Przewiduje się że nastąpi to w najbliższym dziesięcioleciu 

 

 

 

 

-  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

www.spiug.pl 

E-mail: biuro@spiug.pl 

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I 
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