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Konkluzje BAT

• IED i kolejne nowe wymagania

• Kolejne modernizacje jednostek

• Zmniejszenie oddziaływania na 
środowisko
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Pakiet Energetyczno-Klimatyczny

2020 2030

Redukcja emisji CO2 20% 40%(*)

Udział OZE 20% 27%

Efektywność energetyczna 20% 27%

(*) koszty dostosowania vs koszty zakupu uprawnień do emisji
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Pakiet Zimowy

• Poprawa efektywności energetycznej – cel unijny na rok 2030 – 30%

• Rozwój OZE – cel unijny na rok 2030 – 27%

• Zintegrowane Krajowe Plany Energii i Klimatu – narzędzie zarządzania 
Unią Energetyczną (2021-2030 z opcją na 2050)
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6

Potencjał energii elektrycznej do celów ciepłowniczych
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Stanisław Tokarski

Koncepcja selektywnej elektryfikacji 
ciepłownictwa  dla czystego powietrza
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Cel główny

Skuteczne, kosztowo efektywne i nieodległe w czasie wyeliminowanie
szkodliwej dla zdrowia niskiej emisji poprzez przygotowanie rządowego
Programu i przeprowadzenia skoordynowanych działań w skali całego
kraju, z zachowaniem ujednoliconych standardów, z wykorzystaniem
energii elektrycznej w specjalnej taryfie antysmogowej do celów
ogrzewania dla obszarów gdzie niedostępne jest ciepło systemowe, gaz i
inne dozwolone źródła.
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Energia elektryczna dla celów grzewczych

• W aktualnie obowiązującym stanie prawnym i wynikających z niego rozwiązaniach energia elektryczna może być

wykorzystywana do celów grzewczych w gospodarstwach domowych i innych obiektach. Spółki handlujące energią

elektryczną oferują specjalną taryfę z niższą ceną za prąd w pewnych strefach czasowych i w weekendy. W taryfie G12

np. doba podzielona jest na dwie strefy czasowe, w których cena prądu elektrycznego zależy od czasu poboru. Niższa

stawka obowiązuje przez 10 godzin w ciągu doby:

- 22.00 – 6.00 (dolina nocna),

- 13.00 – 15.00 (dolina dzienna).

• Szacuje się, że z 13 mln gospodarstw domowych, licznik dwutaryfowy zainstalowany jest w ok 3 mln gospodarstw i

obiektów.

• Średnia cena w taryfie G12 za 1 kWh wynosi w dolinach nocnej i dziennej

0,29 PLN (0,182 energia, 0,057 dystrybucja, 0,055 VAT ).

• Średnia cena odbiorcy o przykładowym profilu w taryfie G12 wynosi 0,43 PLN/1 kWh.

• Odbiorca, który zużyje 15 MWh energii elektrycznej, w tym na cele grzewcze, płaci rachunek w wysokości 6390 PLN na

rok.

Źródło: Dane liczbowe pochodzą ze stron internetowych Spółek i opracowania PTPiREE
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Założenia szczegółowe Programu

• Z dniem rozpoczęcia Programu wprowadza się zakaz zabudowy palenisk na paliwa stałe dla celów ogrzewania, 
przygotowania ciepłej wody i na cele socjalne (cele grzewcze), w  nowobudowanych domach jednorodzinnych i 
obiektach mieszkalnych wielorodzinnych, pozostałych obiektach prywatnych i publicznych.

• Na etapie projektowania zabudowy przeprowadza się analizę dostępności mediów grzewczych w postaci ciepła 
systemowego, gazu ziemnego,  pompy ciepła oraz innych dozwolonych źródeł. W przypadku braku możliwości 
zapewnienia efektywnego ekonomicznie źródła dla celów grzewczych, przyjmuje się energię elektryczną jako 
podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło.

• Ustala się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków ( 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1200 z późn. zm.) zapotrzebowanie ilościowe na energię elektryczną dla celów ogrzewania i 
przygotowania ciepłej wody, która musi być dostarczona do obiektu.

• Dla istniejących systemów grzewczych, w ramach krajowego Programu eliminacji niskiej emisji, skoordynowanego z 
inicjatywami samorządowymi, przeprowadza się analizę możliwości podłączenia obiektu do ciepła systemowego, 
gazu lub innego dozwolonego źródła. W przypadku braku możliwości takiego podłączenia, właściciel może wystąpić 
o warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej, celem ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, po specjalnej 
taryfie.
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Założenia szczegółowe Programu

• Ustala się specjalną taryfę na energię elektryczną, tzw. taryfę antysmogową dla celów grzewczych  i 
przygotowania ciepłej wody dla odbiorców opisanych w pkt.2, zdanie 2 i pkt.4, 

• Zakłada się, że właściciele domów i obiektów, którzy dokonają wymiany emisyjnych, opalanych węglem 
systemów grzewczych na elektryczne, otrzymują prawo do korzystania ze  specjalnej taryfy antysmogowej na 
poziomie ekwiwalentnych kosztów ogrzewania ciepłem sieciowym z elektrociepłowni produkujących ciepło w 
wysokosprawnej kogeneracji,

• Dedykowana taryfa  finansowana może być finansowana przez opłatę antysmogową w taryfie operatora 
systemu przesyłowego, lub zmniejszenie kosztów zakupu energii ( np. kolory, akcyza ), czy też czas dostępności.

• Program nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców. Specjalną taryfę na energię elektryczną można otrzymać 
wyłącznie na cele ogrzewania , przygotowania ciepłej wody i cele socjalne.
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Aspekty ekonomiczne i finansowe
• Ogrzewanie elektryczne w ujęciu kosztowym dla odbiorcy  pozostaje na poziomie  ogrzewania ciepłem systemowym 

pochodzącym z elektrociepłowni produkującej energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji. Rozważyć 
należy benchmark odniesiony do elektrociepłowni węglowej.

• Porównując ceny i koszt ogrzewania domu przy zużyciu 50 GJ rocznie:

1. ciepła sieciowego na wysokim parametrze, przed domowym  wymiennikiem 60 -70 PLN za 1 GJ  brutto. 
Roczny koszt ogrzewania wyniesie 3000-3500 PLN,

2. ciepła pochodzącego z wykorzystania energii elektrycznej, która wynosi w taryfie  G12  średnio w całym dniu 
0,43 PLN/kWh tj.  ok. 118 PLN za 1 GJ brutto. Roczny koszt ogrzewania wyniesie 5900 PLN,

3. ciepła pochodzącego z wykorzystania energii elektrycznej , która wynosi w taryfie  G12  tylko w dolinach 0,29 
PLN/kWh tj.  ok. 81 PLN za 1 GJ brutto. Roczny koszt ogrzewania wyniesie 4050 PLN,

• Aby uzyskać koszt ogrzewania energią elektryczną na poziomie benchmarku ciepła sieciowego  cena powinna 
wynosić ok. 0,24 PLN za 1 kWh brutto,

• Gospodarstwo domowe w domu jednorodzinnym, które zużywa ok. 50 GJ ciepła rocznie uzyskałoby pokrycie różnicy 
między kosztem ogrzewania energią elektryczną, a kosztem ciepła sieciowego  w specjalnej taryfie za energię 
elektryczną w wysokości od 800 do 2650 PLN na rok, w zależności dopasowania do godzin taryfowych.
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Rozwiązania techniczne

• Istnieją dojrzałe technicznie elektryczne piece akumulacyjne wykorzystujące różne metody akumulacji ciepła, 
pracujące w cyklu dobowym.

• Wymiana pieca węglowego na elektryczny nie wymaga przeróbek instalacji co  i cw w domu.

• W przypadku skrócenie okresu dostępności tańszej energii np. z 10  do 6 godzin na dobę należy dostosować zdolności 
akumulacyjne do  nowych warunków.

• Ceny centralnych pieców elektrycznych z akumulacją ciepła pozostają na poziomie porównywalnym z podobnymi 
piecami gazowymi i wysokoparametrowymi wymiennikami do ciepła sieciowego.

Źródło: K. Szymała. EWK
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Wybrane rozwiązanie techniczne

Urządzenia EZK: dane techniczne

Źródło: K. Szymała. EWK
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Propozycje działań

• Wprowadzić w ramach regulacji dla istniejących taryf specjalnych taryfę G12AS, ANTYSMOGOWĄ, dostępną w 
ewentualnie zawężonych dolinach nocnych i dziennych, niższą niż dotychczasowa oferta  G12, pozwalającą na 
ogrzewanie na poziomie benchmarku  ciepła sieciowego,

• Dokonać zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz.U. z 
2014 r., poz. 1200 z późn. zm.) i aktach prawnych towarzyszących, które umożliwią zastosowanie energii 
elektrycznej jako źródła ogrzewania,

• Uruchomić prace nad wprowadzeniem regulacji zakazujących budowy palenisk na paliwa stałe w nowych 
domach i obiektach publicznych i prywatnych oraz wprowadzeniem zasady, iż w przypadku braku możliwości 
dostarczenia ciepła sieciowego, gazu, lub innego dozwolonego źródła, energia elektryczna jest podstawowym 
medium grzewczym, po specjalnej taryfie antysmogowej. 

• Dla istniejących systemów grzewczych, w ramach krajowego Programu eliminacji niskiej emisji, 
skoordynowanego z inicjatywami samorządowymi, wprowadzić regulacje, że w przypadku braku możliwości 
podłączenia obiektu do ciepła systemowego, gazu lub innego dozwolonego źródła, właściciel może wystąpić o 
warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej, celem ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, po 
specjalnej taryfie,



Warszawa, 14.11.2017

Dziękujemy za uwagę!

Jacek Janas, Stanisław Tokarski


