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Organizatorem Konferencji są: Izba 
Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej oraz OPEC Puławy (fot. 1). Moty-
wem przewodnim konferencji było hasło: 
Rynek Ciepła Systemowego w perspekty-
wie najbliższych 10 lat.

W referacie wstępnym Prezes IGCP 
Jacek Szymczak zwrócił uwagę na to, że 
ciepło i chłód to 50% zużycia energii 
w UE. Jest to wielki potencjał i z tą infor-
macją należy dotrzeć do władz lokalnych, 
odbiorców i mediów. Nakreślił obszary 
współpracy ciepłownictwa z: energetyką 
zawodową, OZE, przemysłem (wykorzy-
stanie ciepła odpadowego) oraz jak naj-
większe zaangażowanie klientów w tema-
cie dostawy ciepła systemowego. Istotna 
też jest ochrona środowiska.

W sprawie nowych aktów prawnych 
zwrócił uwagę, że od 2021 roku wejdą 
w życie zmiany do trzech istotnych dla 
branży ciepłowniczej dyrektyw:
 – o OZE,
 – dot. efektywności energetycznej (EED) 

– białe certyfikaty nie rozwiążą pro-
blemu,

 – w sprawie charakterystyki energetycz-
nej budynków – między innymi do 
2050 roku wytwarzanie ciepła ma być 
„zdekarbonizowane”.
Dobrą informacją jest to, że w opubli-

kowanej propozycji Polityki Energetycznej 
Państwa do 2040 r. pojawił się Kierunek 7 
– rozwój ciepłownictwa i kogeneracji.

Prezes Szymczak przekonywał do lan-
sowania marki Ciepłownictwo Systemowe. 
Po dziesięciu latach pracy nad tą marką 
rozpoznaje ją 60% klientów. Marka ta 
przyjęła się też w dużych krajowych 
mediach.

Następny referat w I Sesji to – „Certy-
fikowany system ciepłowniczy – sposób 
na ekologiczną komunikację” wygłoszony 
przez Macieja Sokólskiego z ECO Opole.

Podstawowym celem wprowadzenia 
systemu certyfikacji jest wykazanie 
w przejrzysty sposób wpływu produkcji 
i dystrybucji ciepła systemowego na śro-
dowisko w porównaniu do innych sposo-
bów ogrzewania. To także sposób na 
mierzalne pokazanie zmian zachodzą-
cych w branży – przy regularnym certyfi-
kowaniu i publikacji wyników. Ciepło 

systemowe jest sposobem ogrzewania, 
który ma pozytywny wpływ na jakość 
życia w mieście, między innymi poprzez 
likwidację niskiej emisji. Fakt ten wymaga 
jednak lepszego zakomunikowania i zilu-
strowania, np. poprzez łatwo zrozumiałe 
dla odbiorców wskaźniki. Certyfikat 
Redukcji Emisji ma w jasny sposób uświa-
domić mieszkańcom miast, że dzięki 
temu, iż korzystają z ciepła systemowego, 
żyją w budynkach, które nie emitują szko-
dliwych substancji do ich bezpośredniego 
otoczenia. Realizacji tych celów ma posłu-
żyć certyfikacja prowadzona przez 
zewnętrzny, niezależny podmiot oraz 
narzędzia przygotowane dla dostawców 
ciepła systemowego w ramach programu 
promocji – materiały informacyjne i edu-
kacyjne przeznaczone do wykorzystania 
lokalnie. 

Certyfikacja prowadzona będzie 
przez audytora ICEB, który osobiście, pod-
czas wizyty u producenta lub dostawcy 
ciepła systemowego zgromadzi dane 
potrzebne do przygotowania certyfikatu. 
Każdy z systemów ciepłowniczych uzyska 
więc indywidualne certyfikaty, w zależno-
ści od technologii stosowanych w przygo-
towaniu ciepła. Po zebraniu danych ICEB 
przekaże komplet dwóch certyfikatów dla 
każdej z certyfikowanych firm: certyfikat 
dla systemu (Certyfikat redukcji ogólnej 
emisji) oraz certyfikat dla budynków 
ogrzewanych przez ten system (Certyfikat 
redukcji niskiej emisji dla budynku zasila-
nego przez firmę X).

Następny referat w tej sesji to – „Lekcje 
ciepła – ogólnopolski projekt edukacji naj-
młodszych wygłoszony przez Sebastiana 
Piechockiego (Ciepło systemowe). 
W ramach projektu edukacyjnego Ciepła 
Systemowego, do dzieci w polskich szko-
łach trafiło ponad 133 tys. książeczek 
o przygodach „Czerwonego kapturka 
w mieście”. Dodatkowo nauczyciele otrzy-
mali 4600 scenariuszy lekcyjnych. Łącznie 
w zajęciach wzięło udział ok. 300 tys. 
uczniów szkół podstawowych.

Działania te prowadzone są wg zna-
nej maksymy – „Czego Jaś się nie nauczy 
tego Jan nie będzie umiał”.

Następnie Panie Teresa Stępniak-
-Romanek (LPEC Lublin) i Olga Pełka (PEC 
Bełchatów) na konkretnych przykładach 

VIII Konferencja  
Rynek Ciepła Systemowego

Lublin 20-22 lutego 2019
1

2

3

4

5

6

7

8



3

Ta
m

 b
yl

iśm
y

www.informacjainstal.com.pl 3/2019

z miast, w których pracują zaprezentowa-
ły jak przebiegają lekcje ciepła w szko-
łach i przedszkolach, będące narzędziem 
dla budowania świadomości, edukacji 
i relacji na lokalnym rynku. Panie pochwa-
liły akcję ogólnokrajową (o której mówił 
wcześniej Sebastian Piechocki), dzięki 
czemu lokalni dystrybutorzy ciepła siecio-
wego ponoszą mniejsze koszty na przy-
gotowanie materiałów promocyjnych 
i scenariuszy, niż byłyby wykonane we 
własnym zakresie.

W Sesji I głos zabrali też przedstawi-
ciele firm promujący swoje rozwiązania 
dla ciepłownictwa:
 – Andrzej Zimak (SABUR Warszawa) – 

Inteligentna sieć ciepłownicza – stero-
wanie, monitoring i raportowanie 
(fot.2), 

 – Łukasz Ślusarczyk (AUMA Polska 
Sosnowiec) – Napędy elektryczne 
AUMA w sieciach ciepłowniczych. 
AUMA miała też mini stoisko w holu 
hotelu gdzie odbywała się Konferencja 
(fot.3),

 – Andrzej Lach (Lamix Białystok) – 
Pompy BIRAL – innowacyjne i wydajne 
rozwiązania w technice pompowej 
(fot.4).
Stoisko miały też firmy BROEN (fot.5) 

oraz LOGSTOR (fot.6).
Sesję I zakończył panel dyskusyjny: 

Edukacja ekologiczna prowadzona przez 
firmy ciepłownicze – czy warto? – prowa-
dzony przez Prezesa Jacka Szymczaka. 
Uczestnikami byli: Teresa Stępniak – 
Romanek (LPEC Lublin), Olga Pełka (PEC 
Bełchatów), Maciej Sokólski (ECO Opole), 
dr Adolf Mirowski (ICEB Kraków), Seba-
stian Piechocki (Ciepło Systemowe).

Analogicznie jak podczas Forum Cie-
płowników w Międzyzdrojach uczestnicy 
Konferencji mogli skorzystać z aplikacji na 
smartfon i uczestniczyć aktywnie , odpo-
wiadając na pytania:

Pytanie 1

II Sesja konferencji:  
Strategia i restrukturyzacja 
w sektorze ciepłowniczym.

Otworzył ją referat wprowadzający 
Andrzeja Goździkowskiego z ECO Opole 
pt. ”Model regulacji rynku ciepła, ocena 
stanu istniejącego, propozycja zmian. 
Otoczenie prawne i praktyka regulacyjna, 
oczekiwane zmiany”. 

Autor przedstawił cele długotermino-
we strategii dla ciepłownictwa DHC i non 
DHC:
 – wypracowanie właściwego modelu 

rynku ciepła, w szczególności wpro-
wadzenie zasad dostępu do rynku cie-
pła nowych jednostek korzystających 
z różnych mechanizmów wsparcia,

 – implementacja Dyrektyw Pakietu Zimo-
wego ze szczególnym uwzględnie-
niem Dyrektywy OZE i dyrektywy doty-
czącej efektywności energetycznej 
budynków w tym tworzenia nie dys-
kryminujących warunków dostępu do 
sieci,

 – wdrożenie elastycznego mechanizmu 
kształtowania taryf ciepła (likwidacja 
barier) pozwalającego na aktywny 
rozwój rynków ciepła i pozyskiwanie 
nowych klientów,

 – dostosowanie mechanizmu taryfowania 
dla ciepła do nowych zasad promowa-
nia wytwarzania energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji,

 – weryfikacja podejścia do planowania 
zaopatrzenia w ciepło,

 – modyfikacja zasad w zakresie obliga-
toryjnego stosowania technologii efek-
tywnych energetycznie (DHC lub 
wskaźnik nakładu nieodnawialnej 
energii poniżej 0,8 dla rozwiązań 
indywidualnych) obowiązek przesyła-
nia do sieci,

 – rozwój sektora ciepłowniczego poza 
zasięgiem sieci ciepłowniczych.
Przedstawił też uwagi do metody kosz-

towej:
 – możliwość faktycznego przenoszenia 

w taryfach dla ciepła kosztów uzasad-
nionych i pokrycia zwrotu z kapitału 
z uwzględnieniem otoczenia konkuren-
cyjnego, dynamiczne zmiany otoczenia 
(np. wzrost cen paliw i uprawnień do 
emisji CO2) – przedsiębiorstwo a nie 
URE ustala stopień zwrotu z kapitału,

 – doprecyzowanie definicji WRA 
uwzględniającej kapitał obrotowy – 
chodzi o zapasy paliwa,

 – możliwość zmiany taryfy kosztowej 
w okresie jej obowiązywania w sytu-
acji istotnych zmian otoczenia – brak 
potrzeby weryfikacji kosztów, które nie 
są powodem konieczności zmiany 
taryfy,

 – zmiana podejścia do zwrotu z zaan-
gażowanego kapitału – precyzyjne 
określenie metodologii w rozporzą-
dzeniu z zagwarantowaniem minimal-
nego progu w celu wyeliminowania 
kontrowersyjnych decyzji pozbawiają-
cych w całości prawa do zwrotu 
z kapitału.
Zgłosił też uwagi do metody „bench-

markowej”:
 – zmiana współczynnika dojścia do 

ceny benchmarkowej,
 – możliwość zmiany taryfy benchmarko-

wej w okresie jej obowiązywania 
w sytuacji istotnych zmian otoczenia,

 – wyeliminowanie inercji pomiędzy 
publikowaną ceną a faktycznymi kosz-
tami – potrzeba publikacji cen referen-
cyjnych w krótszych odstępach czaso-
wych – URE powinno co kwartał publi-
kować ceny.
W panelu dyskusyjnym po referacie 

uczestniczyli: Jacek Szymczak (IGCP), 
Andrzej Goździkowski (ECO Opole), 
Przemysław Kołodziejak (PGE Energia 
Ciepła) – fot.7.

Pytania do uczestników Konferencji:

Pytanie 4. Czy rynek ciepła jest ryn-
kiem konkurencyjnym?

56% odpowiedziało tak, 43% nie.

Pytanie 5. Czy sektor ciepłownictwa 
systemowego wymaga funkcjonowa-
nia regulatora?

53% uczestników odpowiedziało nie, 
46% tak

Dyskusja:

P.K. – rynek ciepła jest konkurencyjny. 
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Nasi klienci zaspokajają swoje potrzeby 
w zakresie ciepła w różny sposób. Potrzeb-
ny jest URE, tylko jest kwestia jak on powi-
nien być zorganizowany i jaki powinien 
być system regulacyjny.

A.G. – w naszych rozważaniach nad 
rynkiem ciepła często porównujemy się do 
usług innych podobnych branż, np. teleko-
munikacji – jest na rynku kilku operatorów 
i mają też regulatora, ale działającego 
jedynie w zakresie przydziału częstotliwo-
ści czyli dostępu do usług, ale nie w zakre-
sie cen. W przypadku ciepła chcielibyśmy 
rozliczać się z klientami w sposób korzyst-
ny dla nich, np stosować ulgi gdy nie 
korzystają z ciepła w szczycie.

J.Sz. – czy zagadnienia legislacyjne 
powinny być rozwiązywane szybko czy 
długofalowo?

P.K. – prawdę mówiąc to wszystkie 
postanowienia legislacyjne powinny już 
dawno być znowelizowane – przykładem 
może tu być ustawa Prawo energetyczne. 
Mija już 20 lat od powołania URE – wszy-
scy myśleli, że będzie lepiej dla ciepłow-
nictwa, ale całkiem tak nie jest. Działamy 
na rynku (zmieniają się ceny węgla, gazu, 
uprawnień do emisji CO2 ,remontów itp) 
co nie przenosi się na zmiany cen ciepła 
i stąd wiele PEC-ów będzie miało wynik 
ujemny za 2018 rok. Duże firmy „stojące 
na wielu nogach” poradzą sobie, nato-
miast małe będą miały kłopoty. W tym 
przypadku chodzi o możliwość szybkich 
zmian cen ciepła w zależności od nagłych 
dużych zmian składników kosztów. 

A.G. – świat przyspiesza w swoim 
działaniu i reakcjach na zachodzące 
zmiany a w ciepłownictwie tego nie ma – 
modele regulacyjne w zakresie cen ciepła 
powinny to uwzględniać.

Dlaczego właściciele nowych obiektów 
chętnie sięgają po ciepło systemowe? 
Ponieważ jest to produkt o dużym bezpie-
czeństwie dostawy zapewniający komfort, 
natomiast jego cena ma znaczenie drugo-
rzędne. Cena za ciepło nie odgrywa 
w budżecie domowym znaczącej roli 
odnosząc ją do innych kosztów.

J.Sz. – reasumując, na pewno należy 
zmienić model regulacji cen ciepła.

A.G. – dodać należy, że skutkiem 
wprowadzania zmian do Dyrektyw 
z zakresu ciepłownictwa będą z pewno-
ścią podwyżki cen ciepła.

Pytanie 6 
Czy prowadzenie działalności  
na jednym lokalnym rynku dwóch lub  
więcej niezależnych podmiotów cie-
płowniczych wymaga nowych regula-
cji prawnych?

Odpowiedź: 80% tak, 19% nie.

Pytanie 7 
Które z działań uważa się za najważ-
niejsze z punktu widzenia prowadze-
nia działalności ciepłowniczej? 

J.Sz. – klient ma prawo do wyboru 
źródła ciepła– przykład ustawy o OZE.

P.K. – powinno być zdefiniowane 
pojęcie konkurencyjności dla ciepłownic-
twa. Model, gdy źródło i sieć są w jednym 
ręku jest najwłaściwszy z tego punktu 
widzenia. 

Krzysztof Rodak (MPEC Tarnów) – na 
naszym terenie mamy do czynienia 
z pełną konkurencją. Jednak brak jest 
uregulowań prawnych dot. opłat przyłą-
czeniowych i dot. odłączania się od sieci 
ciepłowniczej.

A.G. – producent ciepła powinien też 
partycypować w kosztach dostaw w szczy-
cie. Prawo powinno działać „symetrycznie” 
na wszystkich uczestników rynku ciepła.

Małgorzata Mika-Bryska (Veolia 
Energia Polska) – Pakiet Zimowy jest bar-
dzo istotny – będzie duże wsparcie dla 
OZE, termicznej utylizacji odpadów oraz 
wykorzystania ciepła odpadowego (dobry 
przykład: ciepło z dużych centrów kompu-
terowych). Od 2021 r. będzie fundusz 
modernizacyjny – z tego funduszu będzie 
wsparcie dla polityki dekarbonizacji.

Panel dyskusyjny: „Rozwój rynku 
ciepła – jak i czy przyłączać 
nowych odbiorców”

Uczestnicy: Bogusław Regulski (IGCP) 
Krzysztof Rodak (MPEC Tarnów), Małgo-
rzata Mika-Bryska (VEOLIA Energia Pol-
ska), Paweł Iwaszko (OPEC Puławy), 
Lesław Bącal (MPEC Rzeszów) – fot.8. 

Jako referat wprowadzający został 
wygłoszony „Rozwój rynku ciepła – jak 
i czy przyłączać nowych odbiorców” – 
Krzysztof Rodak (MPEC Tarnów).

MPEC Tarnów aktywnie realizuje stra-
tegię miasta w zakresie rozwoju infrastruk-
tury ciepłowniczej, likwidacji niskiej emisji 

oraz wzrostu efektywności energetycznej. 
Jednak każdy przypadek nowego przyłą-
cza analizowany jest przy pomocy specjal-
nie opracowanego do tego celu programu. 
Analiza ta oparta jest na metodzie zdys-
kontowanych przepływów pieniężnych.

Założenia do analizy:
 – okres, stopa dyskonta,
 – wpływy:
l Sprzedaż ciepła (moc zamówiona, 

roczne wskaźniki zużycia ciepła GJ/
MW)

l Opłata przyłączeniowa,
l Wartość rezydualna
 – wydatki:
l Projektowanie i obsługa handlowa,
l Nakłady na przyłącze,
l Służebność przesyłu,
l Nakłady na węzeł,
l Nakłady na instalacje odbiorcze c.o., 

c.w.,
l Nakłady na odtworzenie majątku 

w okresie analizy,
l Koszty operacyjne: zmienny koszt 

wytworzenia ciepła (koszty zakupu 
ciepła), straty ciepła na przyłączu, 
podatek od nieruchomości, energia 
elektryczna na potrzeby węzła cieplne-
go.
W wyniku analizy otrzymuje się 

wskaźniki NPV, IRR oraz ekspozycję inwe-
stycji na jednostkowy koszt przesyłu.

Czynniki wpływające na opłacalność 
przyłączenia budynku do m.s.c. to:
l Budynek zasilany ze źródła (źródeł) 

własnych/zewnętrznych podmiotów,
l Prognozowane przychody ze sprzeda-

ży:
 – prognozowana wielkość mocy zamó-

wionej (c.o., c.w.), roczne prognozo-
wane wskaźniki GJ/MW,

l Wybór taryfy:
 – węzeł po stronie dostawcy,
 – węzeł po stronie odbiorcy,
l Koszt projektowania i obsługi handlo-

wej, nakłady na przyłącze, węzeł, 
koszty służebności przesyłu,
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l	 Wysokość	opłat	przyłączeniowych,
l	 Wielkość	kosztów	zmiennych	wytwo-

rzenia	ciepła	(koszty	zakupu	ciepła),
l	 Udział	w	nakładach	na	budowę	insta-

lacji	wewnętrznych.
W	 wyniku	 analizy	 można	 określić	

wpływ:	mocy	zamówionej,	wskaźnika	GJ/
MW,	długości	przyłącza	oraz	zmiennego	
kosztu	wytworzenia	na	opłacalność	przy-
łączenia	danego	obiektu	do	sieci.

Panel dyskusyjny:  
Kierunki modernizacji źródeł  
ciepła – kogeneracja, OZE,  
inne rozwiązania.  
Strategia modernizacji źródeł ciepła.

Uczestnicy:	Bogusław	Regulski	 (IGCP),	
Andrzej	 Rupczyński	 (Forum	 Energii),	
Tomasz	 Wilczak	 (PGNIG	 TERMIKA	 War-
szawa),	 Grzegorz	 Wiśniewski	 (IEO	 War-
szawa).

Referatem	wprowadzającym	był	„Kie-
runki	modernizacji	źródeł	ciepła	–	kogene-
racja,	 OZE,	 inne	 rozwiązania.	 Strategia	
modernizacji	 źródeł	 ciepła”	 wygłoszony	
przez	 Andrzeja	 Rupczyńskiego	 (Forum	
Energii).

Autor	 zwrócił	 uwagę	 na	 nieuchron-
ność	zachodzących	zmian,	a	między	inny-
mi	na:
=	 Zły	stan	powietrza	w	Polsce	i	zagroże-

nia	klimatyczne:
	– konieczne	 ograniczenia	 emisji	

pyłów	 i	 gazów	 (w	 tym	 cieplarnia-
nych),

	– konieczne	dostosowanie	do	wzrostu	
temperatury	 otaczającego	 powie-
trza,

=	 Spadające	wydobycie	węgla	i	gazu	–	
rosnąca	zależność	od	importu:
	– konieczne	 wykorzystanie	 innych,	

lokalnych	źródeł	energii,
	– konieczny	 wzrost	 efektywności	

energetycznej,
=	 Zmiana	paradygmatu	sektora	energe-

tyki	zawodowej:
	– konieczna	 elastyczna	 współpraca	

ze	zmiennym	rynkiem	energii	elek-
trycznej,

=	 Rozwój	technologii	grzewczych,	ener-
getycznych	oraz	budowlanych
	– konieczna	 adaptacja	 do	 nowych	

technologii.

Wnioski

1.	 Z	 powodu	 zmiany	 czynników	 funda-
mentalnych	 (dostępność	 paliw,	 jakość	
środowiska,	 postęp	 techniczny)	 trans-
formacja	 krajowego	 ciepłownictwa	
jest	nieunikniona.

2.	 Polityka	 Energetyczna	 Polski	 powinna	
wytyczać	 klarowne	 cele	 dla	 ciepłow-
nictwa.

3.	 Modernizacja	 ciepłownictwa	 to	 nie-
uchronny	 wzrost	 ceny	 ciepła.	 Nato-
miast	 udział	 kosztu	 ogrzewania	
w	budżecie	gospodarstwa	domowego	
nie	wzrośnie,	jeżeli	równolegle	popra-
wi	 się	 efektywność	 energetyczna	
budynków.

4.	 Kierunek:	 wzrost	 wykorzystania	 OZE	
i	energii	odpadowej,	a	w	dalszej	per-
spektywie	„elektryfikacja	ciepła”.

5.	 Wprowadzenie	 kosztu	 zewnętrznego	
do	 rachunku	 opłacalności	 projektów	
ciepłowniczych	 pozwoli	 na	 zobiekty-
wizowanie	 wyboru	 rozwiązań	 z	 per-
spektywy	społecznej.
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Warunki techniczne wykonania, 
odbioru i eksploatacji rurociągów

preizolowanych w płaszczu 
osłonowym HDPE układanych 

bezpośrednio w gruncie

 Dzięki pomocy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie wydaliśmy w 2013r.  nowe, rozszerzone i 
uzupełnione w stosunku do wydania z 2004 roku 
„Warunki techniczne wykonania , odbioru i eksploatacji 
rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym 
HDPE układanych bezpośrednio  w gruncie” jako 
Zeszyt nr 2 Warunków Technicznych.
 Autorami opracowania są uznani fachowcy w tej 
dziedzinie: mgr inż. Ewa Kręcielewska, mgr inż. 

Ireneusz Iwko, mgr inż. Artur Starobrat. Opracowanie 
było konsultowane szeroko w branży ciepłowniczej, 
zarówno  wśród Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, 
jak też producentów systemów rur preizolowanych dla 
potrzeb ciepłownictwa, którzy zgłaszali szereg istotnych 
uwag.
 Na uwagę zasługuje fakt rozszerzenia Zeszytu nr 2 
Warunków Technicznych o zagadnienia związane z 
eksploatacją sieci ciepłowniczych preizolowanych, 
ponieważ wiadomo, że rzetelne wykonanie (projekt+ 
roboty budowlano-montażowe) danej sieci ciepłowni-
czej jest nierozerwalnie związane z jej późniejszą 
bezpieczną i oszczędną eksploatacją.
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