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1. STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (EXECUTIVE
SUMMARY IN ENGLISH)
Although in Poland the ENTRAIN actions focus on the Płońsk District, which is interested in
increasing the share of RES in their energy mix, the project envisages also actions targeting
whole regions or whole the country. Thus one of the key activities is the improvement of existing
or development of new support and supporting schemes that would support the development of
small district heating systems using renewables. Such investments are of key importance, as they
not only support energy transition of the Polish energy sector but also ensure secure and clear
energy replacing individual, often old and inefficient individual boilers contributing to the
improvement of air quality and consumers comfort. But such investments are also costly, with
long payback periods. Thus they require adequate support and financing schemes. Within the
project following key three actions have been proposed to help to ensure them:
Action 1: Participation in the public consultation of the new FEnIKS funding programme
Status in October 2021: finalized
The FENiKS programme is a continuation of the Operational Programme “Infrastructure
and Environment” implemented in the financing perspectives 2007-2013 and 2014-2020. It
will be the main funding programme for projects and initiatives in the area of energy,
environment, transportation, health and culture. The ENTRAIN project took part in the
public consultation of the programme taking place in July 2021. Based on the experiences
from the project, as well as in cooperation with some of the Regional Stakeholder Group
members, relevant comments and requests have been prepared and submitted via the online consultation system. They highlight the urgent need for the development of
distributed, renewable based heat energy production, as well as indicate what could be
improved or included in the new funding programme so that it could better support DH
systems based on renewable.
Action 2: Preparation of recommendations for the funding programme operators and
other financing institutions
Status in October 2021: ongoing
Another action aiming to ensure wider and more efficient support for the development of
district heating systems using renewables is preparation of relevant recommendations for
national and regional authorities (often being operators of different funding
programmes), as well as other financing institutions (national and regional funds,banks,
etc.). The recommendations will be developed in cooperation with the representatives of
district heating sector, as well as the representatives of the Regional Stakeholder Group
established within the ENTRAIN project. Therefore, two parallel sub-actions are planned:


Sub-action 1: Survey among the representatives of district heating utilities
throughout Poland, including questions concerning their state-of-the art and
development plans, barriers hindering development and causing systematic
reduction of generation and sale of district heat, actions necessary to increase
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RES share in district heating generation and the support that is needed to achieve
this.


Sub-action 2: Gathering recommendations from the members of the Regional
Stakeholder Group. During the 3rd RSAG meeting held in Płońsk on the 9th of
September one of the sessions was devoted to the development of
recommendations for: (1) national and regional authorities concerning the
development of more favourable frameworks, conditions and support schemes for
DH systems using RES; (2) financing institutions concerning the development of
concrete financing instruments and schemes supporting expansion of DH systems
using RES. The recommendations will be presented at the vertical workshop
planned afterwards and foreseeing participation of all interested parties.

Action 3: Organisation of vertical workshop with the participation of the representatives
of national, regional and local authorities, financing institutions and the district heating
sector
Status in October 2021: ongoing
The workshop – to be held either on-line or as a hybrid event – aim at presenting
preliminary project recommendations concerning the support (including financial
support) that is necessary to ensure efficient development of existing and new district
heating systems using renewable. It will also be an opportunity to continue mutlistakeholder and vertical dialogue on the key barriers faced by the district heating
sector, as well as its needs. The conclusions reached and collected will be summarised
and sent to all the participants of the event, as well as other relevant institutions.

Key conclusions:


Polish district heating sector urgently needs modernisation, including increasing share of
RES in the heat production. There is also a need for the expansion of existing and the
development of new district heating systems (preferably using local, renewable energy
sources), which will replace highly emissive, individual heat sources. Such investments,
however, are very costly, often not possible to be financed only from the investor’s (selfgovernment, private investor) own funds. Therefore it is necessary to implement at all
levels relevant support and financing schemes, as well as to improve existing ones that
are planned to be continued.



The ENTRAIN project is implemented in a very specific period – change of the financial
perspective of the EU and thus development of new financing programmes to be launched
at the national and regional level. There are opportunities to pass the project
recommendations and attempt to influence these schemes and engage in dialogue with
their operators. Also the decisions on the continuation of the previous programmes are
taken also here there are opportunities for launching discussions on the possible
improvements, if considered necessary.



Ensuring efficient support for the development of local district heating systems using
renewables requires collaboration and dialogue among all interested partiers:
5

representatives of the district heating sector, local authorities, national and regional
authorities and the representatives of the financing sector. Especially the two latter
groups should be familiarized with the most important barriers faced by the district
heating sector, as well as with its most important needs. Only then they will be able to
ensure adequate support. Therefore it is necessary to develop relevant recommendations
with the representatives of all relevant staleholders and share them during common
evemt (such as vertical workshop) that would also give room for further discussions.

2. Inicjalizacja

nowych instrumentów wsparcia i
finansowania systemów ciepłowniczych wykorzystujących
OZE
2.1. Wprowadzenie
O projekcie ENTRAIN
Cele klimatyczne UE obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. (w
porównaniu z rokiem 1990) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z
największych emitentów gazów cieplarnianych jest sektor energetyczny, w tym podsektor
ciepłownictwa. Realizacja ww. celów będzie wymagała jego transformacji. Z uwagi na to, że
ciepło – w przeciwieństwie do energii elektrycznej – nie może być transportowane na dalekie
odległości bez znacznych strat, zwykle jest wytwarzane lokalnie z różnych źródeł. Tak więc
także transformacja ciepłownictwa powinna być dokonywana lokalnie lub regionalnie.
Przykładem może być niemiecki kraj związkowy Badenia-Wirtembergia miejskie dzielnice, jak
również duże miasta powiatowe muszą posiadać lokalny plan zaopatrzenia w ciepło. W
przypadku mniejszych gmin, które są z tego obowiązku zwolnione, wprowadzane są zachęty
finansowe, aby również zachęcić je do opracowania takich planów.
Gminy, wraz ze swoimi mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami (w tym przedsiębiorstwami,
dostawcami energii) powinny być siłą napędową transformacji ciepłownictwa. Reprezentując
interesy rożnych osób i podmiotów, mogą skutecznie planować i wdrażać w życie rozwój i
modernizację lokalnych systemów ciepłowniczych.
Planowanie zaopatrzenia w ciepło nie obejmuje tylko przygotowania jednego planu, ale idzie
dalej. Jest to długoterminowy proces, który wymaga reakcji na zmiany i powinien prowadzić do
zwiększenia wykorzystania OZE w ciepłownictwie.
Zasadniczo planowanie zaopatrzenia w ciepło składa się z 4 kroków. Pierwszym z nich jest
przeprowadzenie analizy inwentaryzacyjnej, pozwalającej określić aktualne zapotrzebowanie na
ciepło. Można to zrobić m.in. w oparciu o typologię i wiek budynków, strukturę produkcji i
dostaw ciepła, istniejące zbiorniki magazynowe i centra grzewcze. Dodatkowo należy wyliczyć
emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją i zużyciem ciepła na terenie gminy.
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Kolejnym krokiem jest analiza potencjału. Jej celem jest określenie potencjału oszczędności
przestrzeni, gorącej wody i ciepła procesowego w sektorach gospodarstw domowych,
przemysłowym, handlowo-usługowym oraz budynków użyteczności publicznej. Dodatkowo
określić należy dostępność ciepła odpadowego i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.
Trzecim krokiem jest nakreślenie scenariusza docelowego obejmującego konkretne rozwiązania
zmierzające do dekarbonizacji dostaw ciepła do 2050 r. Może to być np. identyfikacja obszarów,
które są odpowiednie do rozwoju sieci ciepłowniczej i samo zaopatrywania się w ciepło.
Ostatnim krokiem jest opracowanie strategii transformacji lokalnego ciepłownictwa
przedstawiającej konkretną ścieżkę transformacji, w tym szczegółowy opis środków, które
pomogą w osiągnięciu założonych celów energetycznych i rozwoju przyszłych dostaw energii. Dla
każdego z nich należy też wskazać okres i harmonogram realizacji.
Ważnym celem projektu ENTRAIN jest też wsparcie wypracowania nowych lub udoskonalenie
istniejących instrumentów wsparcia i finansowania rozwoju systemów ciepłowniczych
wykorzystujących OZE.

Dotychczasowe instrumenty wsparcia
Istnieją różne unijne, krajowe oraz regionalne programy i fundusze wspierające transformację
energetyczną gospodarki, w tym oferujące dotacje bezzwrotne na odpowiednie projekty i
inicjatywy. Jeżeli chodzi o programy wsparcia zarządzane na poziomie europejskim, to obejmują
one program HORYZONT 2020 (a w kolejnym okresie finansowania program HORYZONT EUROPA,
będący jego następcą), programy Interreg (Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego),
LIFE oraz UIA. Jeżeli chodzi natomiast o programy wsparcia zarządzane na poziomie krajowym i
regionalnym, to obejmują one: Program Operacyjny “Infrastruktura i Środowisko”, regionalne
programy operacyjne oraz programy i mechanizmy wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy. Ponadto, samorządy pragnące
rozwijać systemy ciepłownicze wykorzystujące OZE mogą skorzystać z pożyczek i kredytów
bankowych (atrakcyjne pożyczki na projekty prośrodowiskowe oferuje Bank Ochrony Środowiska)
lub funduszy prywatnych inwestorów (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, społeczności
energetycznych itp.).
W ostatnim czasie dedykowanym instrumentem wsparcia dla rozwoju sieci ciepłowniczych był
program „Ciepłownictwo Powiatowe”.
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych
na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć
inwestycyjnych. Możliwe rodzaje przedsięwzięć obejmują:
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Lp.
1

2

3

Rodzaje przedsięwzięć

Źródło

Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych
lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia
surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym
poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące
do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do
atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów
energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie
wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej
niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji
o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile
zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub
wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do
ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w
którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1
MW.
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Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie
wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej
bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę
efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany
technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach
technicznych, m.in.:
Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności
energetycznej.
Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie
systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach
przedsiębiorstw.
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Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie
dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z
podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do
produkcji energii wykorzystuje się:

8

Spółki
kapitałowe
których
przedmiotem
działalności
jest
produkcja energii cieplnej na cele
komunalno – bytowe, a udział w
kapitale zakładowym spółki jednostki
samorządu terytorialnego, w tym
związku
jednostek
samorządu
terytorialnego jest nie mniejszy niż 70
%. Jednocześnie całkowita moc
cieplna
zamówiona
systemu
ciepłowniczego, w ramach którego
prowadzona
jest
przedmiotowa
działalność, wynosi nie więcej niż 50
MW.

a)

energię ze źródeł odnawialnych,

b)

ciepło odpadowe,

c)

ciepło pochodzące z kogeneracji.

Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

7

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
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Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-cieplownictwo-powiatowe--pilotaz

2.2. Działanie 1: Udział w konsultacjach publicznych programu
FENIKS
Program FEnIKS stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
realizowanego w perspektywach budżetowych 2007-2013 i 2014-2020. Obejmuje kwestie
energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i kultury. W lipcu 2021 r. odbyły się konsultacje
społeczne programu, w których projekt ENTRAIN wziął udział. W oparciu o doświadczenia
projektu i przy współpracy z niektórymi członkami Regionalnego Zespołu Doradczego
przygotowane zostały uwagi, w których podkreślono wagę rozwoju ciepłownictwa sieciowego
wykorzystującego odnawialne źródła energii i wskazujące, co można by poprawić lub uwzględnić
w programie, aby mógł silniej wspierać ten sektor.

2.2.1. Działania i rezultaty
Działania
1. Zapoznanie się z warunkami i terminami konsultacji
społecznych opublikowanymi na stronie przygotowywanego
programu FEnIKS: Rozpoczynamy konsultacje Programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
na lata 2021-2027 (FEnIKS) - Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Konsultacje były prowadzone od 18 czerwca do 18 lipca
2021 r. Uwagi i wnioski mogły być zgłaszane w formie:


elektronicznej – poprzez wypełnienie formularzy
zamieszczonych
na
stronie https://www.pois.gov.pl w
zakładce:
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,
Środowisko



pisemnej – na adres: Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa z dopiskiem „konsultacje FEnIKS - SOOŚ”
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ustnie do protokołu – pod numerem telefonu (22) 273 77 00 od poniedziałku do piątku w
godz. 8:15 – 16:15.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków był Minister Finansów, Funduszy i
Polityki
Regionalnej.
Projekty
dokumentów
były
dostępne
na
stronie
internetowej https://www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, a także do wglądu w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w
Warszawie, ul. Wspólna 2/4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

2. Przygotowanie uwag i wniosków do projektu programu w oparciu o cele i doświadczenia
projektu ENTRAIN, a także wkład członków regionalnego zespołu doradczego:
Decyzje związane z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych modernizacji w sektorze
ciepłowniczym nie powinny być odwlekane (w szczególności w ciepłowniach o mocach poniżej 50
MW), mimo konieczności poniesienia bardzo wysokich kosztów inwestycyjnych. Jednym z
powodów jest Dyrektywa MCP, zgodnie z zapisami której w roku 2030 upłyną okresy przejściowe
dla obiektów od 5 do 50 MW, a źródła od 1 do 5 MW będą musiały spełnić surowe standardy
emisyjne zawarte w dyrektywie o średnich obiektach spalania. Niespełnienie wymogów Dyrektywy
MCP (Medium Combustion Plants) w sprawie ograniczenia emisji ze średnich obiektów
energetycznego spalania, jak również poniżej wymienionych aktów prawnych spowodować może
bankructwo wielu przedsiębiorstw ciepłowniczych w szczególności powiatowych.
Wśród unijnych aktów prawnych kluczowych dla modernizacji ciepłownictwa w kraju wymienić
należy m.in.:


Dyrektywę IED (Industrial Emission Directive) w sprawie emisji przemysłowych, która
dotyczy emisji przemysłowych z obiektów spalania o mocy powyżej 50 MW,



Dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która wyznacza cel
dekarbonizacji zasobów budowlanych w Unii Europejskiej,



Dyrektywę

o

efektywności

energetycznej

zakładającą

poprawę

efektywności

energetycznej do 2030 r.


Dyrektywę OZE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych,



Dyrektywę ETS w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Sprostanie regulacjom unijnym i wynikająca z tego konieczność modernizacji stanowią wyzwanie
dla

kadry

zarządzającej przedsiębiorstwami.

Konieczne

będzie

wsparcie

programami

edukacyjnymi tej grupy interesariuszy w działaniach mających na celu ograniczenie emisji,
zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych w ciepłownictwie oraz przede wszystkim
przekształcenia systemów ciepłowniczych w systemy efektywne. Należy zauważyć, że zaledwie
20% systemów ciepłowniczych i chłodniczych w kraju spełnia wymogi efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Tak ważne jest dla sektora ciepłowniczego wsparcie
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finansowe inwestycji mających na celu doprowadzenie tych systemów do spełnienia definicji
efektywnego systemu ciepłowniczego/chłodniczego.
Dużym wyzwaniem dla systemów ciepłowniczych zasilanych węglem będzie przejście na paliwa
nisko/zeroemisyjne. Istotny wpływ na skalę i sposób wykorzystania OZE w sektorze ciepłownictwa
będzie mieć postęp w zakresie technologii OZE, jak i w zakresie technologii magazynowania
energii. W przypadku OZE w sektorze ciepłownictwa, rozwój wykorzystania technologii
magazynowania ciepła pozwala na bardziej efektywne dopasowanie wielkości źródła do wielkości
i profilu zapotrzebowania na energię. Wsparcie sektora ciepłowniczego w kierunku inwestowania
w odnawialne źródła wytwarzania i budowy magazynów energii istotnie wpłynie na efektywność
OZE oraz ograniczy potrzebę wykorzystania źródeł szczytowych, które w najbliższych latach
oparte będą o paliwo przejściowe - gaz ziemny (zgodnie z przyjętą polityką dekarbonizacji
sektora energetycznego).
Ważnym elementem w transformacji miksu paliwowego w ciepłownictwie jest większe wsparcie
dla wysokosprawnej kogeneracji opartej na biogazie, biopłynach czy biomasie. Z myślą o
łagodzeniu zmian klimatu należy szczególną uwagę poświęcić intensyfikacji działań mających na
celu wsparcie sektorów wytwórczych biogazu, biopłynów i biomasy w dalszej perspektywie
biowodoru by zwiększyć podaż tych paliw na rynku. Biopaliwa pozyskane z tych sektorów
pozwolą w szczególności ciepłowniom powiatowym wyjść z węgla kamiennego w relatywnie
krótszym czasie.
Ważnym elementem w transformacji sektora ciepłownictwa jest sektor dystrybucji wyżej
wymienionych biopaliw, który pozwoli na ich efektywne wykorzystanie na lokalnym rynku ciepła.
Rynek biogazu, biopłynów i biomasy w szczególności pochodzenia rolniczego wymaga dużych
inwestycji i bez wsparcia nie rozwinie się w takiej skali i w takim tempie by sprostać oczekiwaniu
sektora ciepłowniczego. Tak by ten lokalny potencjał biopaliw wykorzystać w przeciwdziałaniu
zmianom klimatu i wyzwaniom stawianym sektorowi w Polityce Energetycznej Polski do 2040
roku.
Modernizacja źródeł ciepła w kierunku wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesna
produkcja ciepła i energii elektrycznej) pociąga za sobą konieczność modernizacji sieci
dystrybucji średnich napięć. Działania związane z modernizacją ciepłownictwa muszą być
skorelowane z inwestycjami związanymi z infrastrukturą elektroenergetyczną tak by możliwa była
sprzedaż energii elektrycznej do KSE.
Sektor ciepłownictwa powinien ograniczyć straty ciepła poprzez wymianę wyeksploatowanych
rurociągów ciepłowniczych oraz promować działania termomodernizacyjne u odbiorców ciepła
wraz ze wdrożeniem standardów budownictwa niskoenergetycznego w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło.
Należy się liczyć w najbliższych latach z decentralizacją wytwarzania i dystrybucji ciepła
systemowego, w szczególności w tych miastach, w których obecny system jest nieefektywny i nie

11

ma podstaw ekonomicznych by go modernizować. Sektor ciepłowniczy w tej nowej perspektywie
finansowej oczekuje wsparcia w transformację systemu, w kierunku budowy wyspowych systemów
ciepłowniczych opartych na oze (małych mocy) wraz z rozbudową niskotemperaturowych sieci
dystrybucji ciepła do odbiorców przystosowanych do jego odbioru.

3. Zgłoszenie uwag i wniosków za pomocą internetowego formularza:

Rezultaty:


1 zestaw uwag i wniosków do projektu programu FEnIKS zgłoszony w trakcie konsultacji
społecznych programu

2.2.2. Wnioski
Polski sektor ciepłowniczy wymaga znacznej modernizacji, w tym zwiększenia udziału OZE w
produkcji ciepła. Niezbędna jest również rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów
ciepłowniczych (w miarę możliwości wykorzystujących dostępne lokalnie, odnawialne źródła
energii), które zastąpią wysokoemisyjne, indywidualne źródła ciepła. Takie inwestycje są bardzo
kosztowne, często niemożliwe do zrealizowania jedynie ze środków inwestora (samorządu,
inwestora prywatnego). Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie, w tym na szczeblu krajowym,
odpowiednich programów wsparcia i finansowania rozwoju czystego i nowoczesnego
ciepłownictwa, co przyczyni się nie tylko do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym,
ale i poprawy jakości powietrza w wielu zanieczyszczonych regionach. Program FEnIKS, będący
największych krajowych programem finansującym ochronę środowiska i powietrza powinien
silnie wspierać tego typu inwestycje.
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2.3. Działanie 2: Przygotowanie rekomendacji dla operatorów
programów wsparcia i innych instytucji finansujących
Kolejnym działaniem mającym pomóc zapewnić szersze i skuteczniejsze wsparcie dla rozwoju
systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE jest przygotowanie odpowiednich rekomendacji
dla władz krajowych, regionalnych, a także instytucji finansujących (finansujących ochronę
środowiska, banków itp.). Rekomendacje te są wypracowywane dwutorowo: z udziałem
przedstawicieli spółek ciepłowniczych z całego regionu oraz z udziałem członków regionalnego
zespołu doradczego. Dla przedstawicieli spółek ciepłowniczych przygotowana została specjalna
ankieta, natomiast członkowie regionalnego zespołu doradczego pracowali nad rekomendacjami
podczas 3 spotkania zespołu w Płońsku.

2.3.1. Działania i rezultaty
Część 1: Przygotowanie
ciepłowniczych

rekomendacji

w

oparciu

o

wkład

przedstawicieli

spółek

1. Przygotowanie kwestionariusza mającego poznać opinie, uwagi i potrzeby przedstawicieli
sektora ciepłownictwa systemowego, a także ich rekomendacje dotyczące niezbędnych form i
instrumentów wsparcia rozwoju systemów ciepłowniczych, w tym wykorzystujących OZE.
Pytania, jakie ujęto w ankiecie, są następujące:
1.

Czym według Państwa spowodowany jest sukcesywny spadek produkcji i sprzedaży ciepła systemowego na
przestrzeni ostatnich 20 lat w kraju.
a. zmianami klimatycznymi
b. podnoszenia efektywności energetycznej, głównie poprzez termomodernizację budynków
c. niewystarczającą orientacją na klientów przez wiele spółek ciepłowniczych
d. dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2
e. sukcesywnie zaostrzane standardy emisji zanieczyszczeń, skutkujące koniecznością realizacji kosztowych
inwestycji w instalacje oczyszczające spaliny lub w źródła wykorzystujące paliwa niskoemisyjne (gaz,
biomasa)
f. sukcesywne wycofywanie węgla z ciepłownictwa systemowego i energetyki oraz zastępowanie go OZE i
źródłami opalanymi gazem ziemnym
g. wprowadzenie nowych standardów energetycznych dla budynków, w tym tych przyłączanych do sieci
ciepłowniczej (Dyrektywa EPBD, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.), które w
warunkach polskich de facto oznaczają konieczność integracji ciepła systemowego z rozporoszonymi OZE
(pompy ciepła, panele słoneczne)
h. spadające wskaźniki rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych
i. stopniowa utrata konkurencyjności ciepła systemowego względem rozwiązań indywidualnych (gaz, OZE)
j. brak możliwości zrekompensowania spadku sprzedaży ciepła przez podniesienie cen ciepła systemowego z
powodu utraty jego konkurencyjności
k. inne jakie? Opisowo

13

2.

Czy Państwa system ciepłowniczy posiada statusu efektywnego systemu ciepłowniczego1?
a. Tak
b. Nie
Jeżeli NIE to jakie działania będą podjęte w najbliższych 5 lata by osiągnąć status
efektywnego systemu ciepłowniczego?

3.

…………………………………..
Czy wykorzystujecie Państwo do w swoim przedsiębiorstwie OZE
a. Tak
Jeżeli odpowiedz Tak, tak to jakich:
……………………………….
b. Nie

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
4.

Jeżeli odpowiedz Nie. Czy rozważacie Państwo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w
swoim przedsiębiorstwie, jeżeli tak to jakich:
Biomasa
Biogaz
Biopłyny
Instalacje fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
instalowanie wielkoskalowych pomp ciepła
pozyskiwanie energii odpadowej z procesów technicznych dla celów grzewczych
termiczna utylizacja odpadów
Inne, jakie? …………………………………

Dodatkowe uwagi/ komentarz ………………………..
Czy wykorzystujecie Państwo do produkcji energii wysokosprawną kogenerację, jeżeli tak to na jakim paliwie
……………………….
Jeżeli NIE to, czy zamierzacie Państwo inwestować w budowę jednostek kogeneracji
pracujących w podstawie w najbliższych 5 latach?

5.

6.

a. Nie
b. Tak - na jakim paliwie: …………………………………….
Według Państwa jakie działania należy podjąć w sektorze ciepłowniczym by w większym stopniu wykorzystać
odnawialne źródła energii
Czy przewidujecie Państwo w ciągu 5 lat rozwój sieci i podłączanie nowych odbiorców, w celu utrzymania
stałej produkcję ciepła, pomimo przyspieszającej termomodernizacji w budownictwie?
a.
b.

7.

1

Tak
Nie

Czy przewidujecie Państwo w najbliższych 5 latach następujące działania:
a. integrację z krajowym systemem elektroenergetycznym (KSE) w celu oferowania usługi bilansowania,
b. budowę dobowych lub sezonowych magazynów ciepła w celu optymalizacji pracy źródeł ciepła i
akumulowania nadwyżek energii z zmiennych OZE,

czyli takiego, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się:
1) w 50% energię z odnawialnych źródeł energii, lub
2) w 50% ciepło odpadowe, lub
3) w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
4) w 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1–3.
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rozwijanie sieci (niskotemperaturowych sieci otwartych pozwalających na swobodny przepływ ciepła
z różnych źródeł).
d. budowę wyspowych źródeł ciepła sieciowego
Jakiego wsparcia Państwo oczekujecie:
a. wdrożenia mechanizmów wsparcia dla nowoczesnych technologii grzewczych,
b. stworzenia odpowiednich aktów ustawodawczych i wykonawczych opartych na jednoznacznych
celach strategicznych,
c. wzmocnienia działań badawczo-rozwojowych w obszarze źródeł ciepła i materiałoznawstwa,
d. rozwoju kierunków nauczania w szkolnictwie krajowym w celu zapewnienia wykwalifikowanej kadry
inżynieryjno-technicznej,
e. wprowadzenie regulacji zachęcających przedsiębiorstwa ciepłownicze do oferowania gospodarstwom
domowym (pozostającym poza zasięgiem sieci ciepłowniczych) dostawy ciepła wytworzonego
wyspowych źródłach ciepła (np. pompie ciepła z dedykowaną instalacja PV)
f. przekazanie środków z uprawnień do emisji CO2 na niskoemisyjną transformację – w tym też na
modernizację ciepłownictwa.
g. opracowanie zbiorczej strategii dla całego ciepłownictwa (systemowego i niesystemowego).
h. opracowanie prognozy popytu na paliwa kopalne i OZE, uwzględniającą plany transformacyjne
sektora ciepłownictwa i energetyki zawodowej
i. opracowanie plan wykorzystania środków w nowej perspektywie finansowej na rzecz modernizacji
ciepłownictwa.
j. wprowadzić skuteczne programy osłonowe dla grup społecznych wystawionych na ryzyko ubóstwa
energetycznego
k. opracować strategię dla całego sektora ciepłowniczego dojścia do neutralność klimatycznej do 2050
r.
c.

8.

2. Przygotowanie listy spółek ciepłowniczych, do których rozesłany zostanie kwestionariusz z
prośbą o wypełnienie (lista liczy kilkadziesiąt podmiotów)
3. Identyfikacja osób do kontaktu i rozesłanie prośby o wypełnienie kwestionariusza
4. Zebranie wypełnionych kwestionariuszy
5. Analiza danych
6. Przygotowanie rekomendacji
7. Przekazanie rekomendacji przedstawicielom władz krajowych, regionalnych oraz instytucji
finansowych podczas zaplanowanych na kolejnym etapie warsztatów wertykalnych (Działanie 3)
Rezultaty:
Ukończone zadania obejmują przygotowanie kwestionariusza oraz sporządzenie listy spółek
ciepłowniczych, do których zostanie on rozesłany. Kolejne kroki są planowane w kolejnych
miesiącach.

Część 2: Przygotowanie rekomendacji w oparciu o wkład członków Regionalnego Zespołu
Doradczego powołanego w ramach projektu ENTRAIN
1. Przygotowanie 3 spotkania Regionalnego Zespołu, a w jego ramach sesji poświeconej
wypracowaniu wspólnych rekomendacji:


Władz krajowych i regionalnych dotyczących stworzenia korzystnych ram, warunków i
instrumentów wsparcia dla rozwoju ciepłownictwa bazującego na lokalnych,
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odnawialnych źródłach energii (do przedstawienia podczas zaplanowanych w dalszej
części projektu warsztatów wertykalnych z udziałem przedstawicieli Ministerstw i
Województw)


Instytucji finansujących dotyczących stworzenia korzystnych ram i instrumentów
wsparcia dla rozwoju ciepłownictwa bazującego na lokalnych, odnawialnych źródłach
energii (do przedstawienia podczas ww. projektu warsztatów wertykalnych, do udziału w
których zaproszone zostaną również ww. instytucje).

2. Organizacja spotkania i zebranie uwag, komentarzy i rekomendacji przedstawicieli
Regionalnego Zespołu Doradczego
3. Analiza danych
4. Przygotowanie rekomendacji
5. Przekazanie rekomendacji przedstawicielom władz krajowych, regionalnych oraz instytucji
finansowych podczas zaplanowanych na kolejnym etapie warsztatów wertykalnych (Działanie
3)
Rezultaty:
3. spotkanie Regionalnego zespołu doradczego, w tym sesja poświęcona wypracowaniu ww.
rekomendacji, odbyło się w Płońsku w dniu 9 września 2021 r. W jej trakcie zebrano wiele uwag i
komentarzy, które są poddawane analizie w celu wypracowania rekomendacji.

Trzecie spotkanie Regionalnego Zespołu Doradczego

2.3.2. Wnioski
Polski sektor ciepłowniczy wymaga znacznej modernizacji, w tym zwiększenia udziału OZE w
produkcji ciepła. Niezbędna jest również rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów
ciepłowniczych (w miarę możliwości wykorzystujących dostępne lokalnie, odnawialne źródła
energii), które zastąpią wysokoemisyjne, indywidualne źródła ciepła. Takie inwestycje są bardzo
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kosztowne, często niemożliwe do zrealizowania jedynie ze środków inwestora (samorządu,
inwestora prywatnego). Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich programów
wsparcia i finansowania rozwoju czystego i nowoczesnego ciepłownictwa, co przyczyni się nie
tylko do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym, ale i poprawy jakości powietrza w
wielu zanieczyszczonych regionach. Za finansowanie ochrony środowiska odpowiadają m.in.
władze krajowe i regionalne, odpowiednie fundusze (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej), a także
prywatne instytucje finansujące (banki…). Ważne, aby uświadomić im jak ważny jest rozwój
ekologicznego ciepłownictwa systemowego, a także co można zrobić, aby lepiej je wspierać,
także od strony finansowej.

2.4. Działanie

3:
Warsztaty
wertykalne
z
udziałem
przedstawicieli władz krajowych, regionalnych i lokalnych,
instytucji finansowych oraz przedstawicieli sektora ciepłownictwa
systemowego
Warsztaty mają na celu przekazanie wstępnych rekomendacji dotyczących niezbędnego
wsparcia, w tym finansowego, dla rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE, a
także kontynuacji dialogu – tym razem z udziałem przedstawicieli wszystkich stron – na temat
największych barier, przed jakimi stoi obecnie sektor, oraz jego potrzeb. Zebrane i
podsumowanie wnioski ze spotkania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom po spotkaniu.

2.4.1. Działania i rezultaty
Działania:
1. Przygotowanie wstępnej koncepcji i programu warsztatów. Założono, że warsztaty będą
składały się z części prezentacyjnej oraz części dyskusyjnej. W części prezentacyjnej
przedstawione zostaną aktualne ramy polityczne, prawne i finansowe rozwoju ciepłownictwa
bazującego na OZE, a także dotychczas wypracowane rekomendacje dotyczące niezbędnych
form i instrumentów wsparcia. W części dyskusyjnej kontynuowana będzie debata na temat
potrzeb sektora i interesariuszy, których działania są niezbędne, aby je zaspokoić.
2. Nawiązanie współpracy z kluczowymi partnerami i synergii z innymi projektami w celu
zyskania szerszego oddźwięku i grona uczestników.
3. Przygotowanie ogólnej koncepcji i programu warsztatów.
4. Przygotowanie warsztatów, w formule on-line lub hybrydowej (preferowana). Zaproszenie
prelegentów i uczestników. Potwierdzenie uczestnictwa.
5. Organizacja warsztatów.
6. Przygotowanie podsumowania warsztatów, z uwzględnieniem wyników prowadzonych
dyskusji.
7. Przekazanie wniosków z warsztatów uczestnikom.
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Rezultaty:
Do momentu oddania niniejszego raportu przygotowano ogólną
koncepcję oraz wstępny program warsztatów. Nawiązano również
współpracę ze strategicznym partnerem: Krajowym Ośrodkiem
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) realizującym projekt
LIFE CLIMATE CAKE. Pozostałe działania zostaną zrealizowane w
kolejnych miesiącach.

2.4.2. Wnioski
Zapewnienie skutecznego wsparcia dla
rozwoju systemów
ciepłowniczych wykorzystujących OZE wymaga współpracy i dialogu
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: przedstawicielami
sektora ciepłowniczego, władzami lokalnymi, władzami regionalnymi i krajowymi oraz
przedstawicielami sektora finansowego. Zwłaszcza te dwie ostatnie grupy powinny zostać
dokładnie zapoznanie z najważniejszymi barierami, przed jakimi staje sektor, a także jego
największymi potrzebami. Tylko wówczas będą w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie. Pomóc
w tym mogą tzw. warsztaty wertykalne, umożliwiające nawiązanie odpowiednio moderowanego i
bazującego na uprzednio zebranych danych, dialogu.
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