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Zasadniczy problem sektora - transformacja

Dzisiejszy dylemat – kierunki transformacji

 Polityka Energetyczna Polski do 2040 tworzona na bazie tzw
Pakietu Zimowego

czy

 FIT for 55 według Nowego Zielonego Ładu UE z uwzględnieniem 
RePowerUE



Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 -
główne cele

Wzrost udziału OZE
 W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 

23% (wobec unijnych 32%)

 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r)

 nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie en. wiatrowa i PV)

 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności) 

Poprawa efektywności energetycznej
 na 2030 r. określono cel 23% oszczędności energii pierwotnej vs. prognoz 

PRIMES2007 ( cel UE 32,5%) w tempie 0,8% rocznie



Ciepłownictwo ma swój własny Cel szczegółowy 7 –
Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji

 zapewnienie planowania energetycznego na poziomie gmin i regionów

 uruchomienie ogólnopolskiej mapciepła

 w 2040 r. wszystkie potrzeby cieplne gospodarstw domowych były pokrywane w 
sposób zero- lub niskoemisyjny – odejście od węgla – w miastach do 2030 r., na 
terenach wiejskich do 2040 r.

 na terenach, na których istnieją techniczne warunki dostarczenia ciepła z 
efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, odbiorcy w pierwszej kolejności 
powinni korzystać z ciepła sieciowego

 do 2030 r. ok. 1,5 mln nowych gospodarstw domowych zostanie przyłączonych do 
sieci ciepłowniczej



Ciepłownictwo ma swój własny Cel szczegółowy 7 –
Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji

 w 2030 r. co najmniej 85% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w 
których moc zamówiona przekracza 5 MW spełniało kryteria efektywnego 
energetycznie systemu ciepłowniczego

 rozwój wysokosprawnej kogeneracji, uciepłownianie elektrowni, zwiększenie 
wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym, modernizacja i 
rozbudowa systemów dystrybucji ciepła i chłodu oraz popularyzacja magazynów 
ciepła i inteligentnych sieci



A może Europejski Zielony Ład i FIT55 z RePowerEU
- wyzwania dla ciepłownictwa

Bardziej ambitne cele klimatyczne –
55% a nawet 63% redukcji emisji 
CO2 już w 2030r.

Dostarczanie czystej, przystępnej 
cenowo i bezpiecznej energii –
dużo OZE, „zero” węgla, obniżanie 
emisyjności gazu. 

Wdrażanie gospodarki o obiegu 
zamkniętym

Budynki o niższym zapotrzebowaniu 
na energię – „fala renowacji”,  nowa 
charakterystyka energetyczna 
budynku



Jeśli już FIT for 55 – to co ma być?

Konieczność dalszej redukcji emisji CO2

Wymagane coraz wyższe 
wykorzystanie ciepła z OZE i ciepła 

odpadowego 

Preferencje rozwoju tylko dla 
„efektywnych systemów 

ciepłowniczych”

Wzrost roli odbiorcy ciepła – możliwość 
odłączania się od sieci ciepłowniczych 

dla realizacji celów polityki UE 

Nowe standardy energetyczne 
budynków

Bardziej wyśrubowane standardy 
ochrony powietrza



Europejski Zielony Ład „urodził” FIT for 55

Najważniejsze mechanizmy regulacyjne Pakietu FIT for 55 dla transformacji 
ciepłownictwa

Dyrektywa o handlu uprawnieniami do emisji

Dyrektywa o efektywności energetycznej

Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii

Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków

Dyrektywa podatkowa



Dyrektywa ETS – to co najważniejsze 

 Cel redukcyjny na rok 2030 – 55% - na stole jest teraz 63% - w stosunku do 
emisji 1990

 Zwiększenie wymiaru współczynnika liniowego redukcji uprawnień 
wydawanych rocznie we Wspólnocie;

 Instalacja która po roku 2021 w okresie każdej kolejnej pięciolatki zejdzie 
poniżej progu ETS, zostaje w nim do końca tej pięciolatki

 Wprowadzenie do systemu obszaru budownictwa – instalacji dotąd nie 
objętych systemem ETS, w tym ogrzewania indywidulanego w odniesieniu do 
budynków komercyjnych (prawdopodobnie poprzez system nałożony na 
sprzedawców paliw)



Dyrektywa EED – to co najważniejsze

 Nowy cel redukcyjny – dodatkowe 9% generalnie do roku 2030 (około 40%), 

 Nowa definicja „wysokosprawnej kogeneracji” – dochodzi warunek 
maksymalnej emisyjności produkcji  energii (ciepła i energii 
elektryczne) na poziomie 270 gCO2/kWh;

 Eliminacja wykorzystania w kogeneracji paliw kopalnych w postaci węgla 

 Nowa definicja efektywnego systemu ciepłowniczego – wzrost 
znaczenia ciepła z OZE i ciepła odpadowego



Dyrektywa RED – to co najważniejsze

 Nowy cel – 40%

 Ustalenie minimalnych celów krajowych dla wzrostu udziału ciepła (chłodu) ze 
źródeł odnawialnych w wysokości 1,1punktu procentowego i 1,5 punktu 
procentowego w przypadku wykorzystywania ciepła (chłodu) odpadowego;

 Podniesienie roli planowania wykorzystania energii odnawialnej i odpadowej w 
ciepłownictwie już na szczeblu lokalnym;

 Zwiększenie nacisku na wzrost udziału energii odnawialnej i ciepła 
odpadowego w systemach ciepłowniczych i przyrostu udziału – z obecnych 
„przynajmniej 1 punktu procentowego” do „co najmniej 2,1” licząc od roku 
2020.

 Jednoznaczne podkreślanie obowiązku przyłączania nowych źródeł 
ciepła z OZE i ciepła odpadowego do sieci ciepłowniczych dostawców 
zewnętrznych ( dostęp strony trzeciej)



Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków

 Zwiększa nacisk na efektywną energetycznie renowację zasobów budowlanych, w 
której najważniejsza rolę odgrywać ma zero emisyjność – przede wszystkim 
wykorzystanie energii odnawialnej.

W tym obszarze skupiają się jak w soczewce regulacje ze wszystkich wcześniej 
wymienionych propozycji legislacyjnych – udział OZE, eliminacja emisji CO2, 
efektywność energetyczna

 dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia, w tym za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczych i chłodniczych, oraz wycofywanie paliw kopalnych w ogrzewaniu 
i chłodzeniu z myślą o całkowitym wycofaniu najpóźniej do 2040 r.

 Zeroemisyjne nowe budynki już od 2030 a pozostałe do do 2050 r.

 promowanie wykorzystania energii z OZE zgodnie z celami nowej Dyrektywy RED 
(nowej) – 49% w 2030 r.

 minimalizacja kosztów emisji CO2 w budynkach – nowy ETS 



Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków

Nowa definicja budynków „zeroemisyjnych” : 

 budynek zero emisyjny oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce 
energetycznej i spełniający kryteria energetyczne odniesione do energii 
pierwotnej ( czyli  każdej…)

Dla Polski – budynek mieszkalny – mniej niż 65 kWh/m2 rok 

( biurowy mniej niż 85 kWh/m2 rok).

 budynek zero emisyjny nie może powodować żadnych emisji z paliw 
kopalnych na miejscu

 Ta bardzo mała ilość energii, która nadal jest potrzebna, musi być w pełni 
pokryta energią ze źródeł odnawialnych produkowaną na miejscu, przez 
wspólnotę energetyczną  lub z systemów ciepłowniczych i chłodniczych



Dziękuję 

b.regulski@igcp.pl

mailto:b.regulski@igcp.pl

