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Sytuacja ciepła systemowego 
do 2020 roku

299
234

37

34

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2018

D
a

n
e

 w
 P

J

Spadek produkcji i sprzedaży ciepła systemowego 
na przestrzeni ostatnich lat

Ciepło dostarczone do odbiorców Straty ciepła na przesyle

• Sukcesywny spadek produkcji i sprzedaży ciepła systemowego od 

początku lat 2000 spowodowany:

- zmianami klimatycznymi 

- I etapem podnoszenia efektywności energetycznej (cel 20% do 

końca 2020r.), głównie poprzez termomodernizację budynków

- niewystarczającą orientacją na klientów przez wiele spółek 

ciepłowniczych

• Dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2

• Sukcesywnie zaostrzane standardy emisji zanieczyszczeń, skutkujące 

koniecznością realizacji kosztowych inwestycji w instalacje 

oczyszczające spaliny lub w źródła wykorzystujące paliwa 

niskoemisyjne (gaz, biomasa)

• Dynamiczny wzrost cen ciepła rekompensujący spadki sprzedaży 

ciepła i wzrost kosztów (wzrost cen o 70% w stosunku do 2002 roku 

przy skumulowanej inflacji na poziomie 38%)

• Spadające wskaźniki rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych

• Stopniowa utrata konkurencyjności ciepła systemowego względem 

rozwiązań indywidualnych (gaz, OZE)

Spadek produkcji 

ciepła o około 20%

Źródło: Energetyka Cieplna w Liczbach - URE



Sytuacja ciepła systemowego 
po 2020 roku

• Dalszy spadek produkcji i sprzedaży ciepła systemowego spowodowany:

- zmianami klimatycznymi 

- II etapem podnoszenia efektywności energetycznej 

(cel 32,5% do końca 2030r.), 

• Z powodu przeprowadzonej już termomodernizacji wielu budynków cel 

w zakresie efektywności energetycznej będzie osiągany głównie poprzez 

wykorzystanie źródeł OZE i systemów sterowania (systemy IoT, 

teleinformatyczne)

• Sukcesywne wycofywanie węgla z ciepłownictwa systemowego i 

energetyki oraz zastępowanie go OZE i źródłami opalanymi gazem 

ziemnym 

• 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)

• Budynki niemieszkalne o mocy cieplnej powyżej 290 kW mają być 

wyposażone do 2025 roku w systemy automatyki i sterowania (art. 14. 

Dyrektywy 2018/844)

• Brak możliwości zrekompensowania spadku sprzedaży ciepła przez 

podniesienie cen ciepła systemowego z powodu utraty jego 

konkurencyjności 

Potrzebny nowy model biznesowy 

dla ciepła systemowego
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Planowany spadek produkcji i sprzedaży ciepła systemowego 
w przyszłości

Ciepło dostarczone do odbiorców Straty ciepła na przesyle

Planowany dalszy 

spadek produkcji 

ciepła o około 25%

(z uwzględnieniem 

nowych 

przyłączeń)

• Maksymalna wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię dla cwu, co i wentylacji nie będzie mogła 

przekroczyć 65 dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i 45 dla budynku użyteczności publicznej od początku 2021 

roku, co de facto eliminuje w wielu przypadkach ciepło systemowe bez jego integracji z rozporoszonymi OZE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Energetyka Cieplna w Liczbach - URE



Nowy model biznesowy przedsiębiorstw 
ciepłowniczych 

Nowy model biznesowy przedsiębiorstw 

ciepłowniczych

• Rekompensowanie spadku przychodów ze sprzedaży ciepła 

systemowego poprzez:

➢ świadczenie usług odbiorcom końcowym

➢ integrację ciepła systemowego z rozproszonymi OZE i 

ciepłem odpadowym (serwerownie, ciepło zawarte w 

ściekach, ciepło z systemów klimatyzacji etc.)

➢ oferowanie odbiorcom rozwiązań z obszaru inteligentnego 

budynku

➢ podnoszenie efektywności energetycznej

• System ciepłowniczy będzie współpracował z wieloma 

rozproszonymi źródłami ciepła 

• Ciepło ze źródeł centralnych opalanych paliwami nieodnawialnymi 

będzie miało charakter uzupełniający w średnim okresie

• Konieczność zmiany podejścia do taryf dla ciepła

2020 2030

Przyszła struktura przychodów przedsiębiorstw ciepłowniczych

Przychody z  ciepła systemowego będą sukcesywnie spadać
Ciepło systemowe ze źródeł centralnych stanie się uzupełniającym źródłem ciepła 

Przychody z nowych obszarów działalności 
będą sukcesywnie rosnąć

Usługi, OZE, efektywność energetyczna
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Istota rozwiązania

Integracja ciepła 
systemowego z 
rozproszonymi 
źródłami OZE

Zarządzanie 
popytem na 

ciepło

Cyfryzacja ciepła 
systemowego od 
strony odbiorcy 

końcowego 



Funkcjonalność systemu

1) Integracja pracy węzła cieplnego z rozproszonymi źródłami ciepła (panelami solarnymi i/lub pompami ciepła) 

ukierunkowana na minimalizowanie kosztów zużycia ciepła przez odbiorcę końcowego 

2) Automatyczna i zdalna realizacja nastaw pożądanych temperatur wewnątrz poszczególnych pomieszczeń 

w budynku w zależności od sposobu i intensywności użytkowania obiektu

3) „Spłaszczenie” profilu poboru mocy cieplnej z systemu przy zapewnieniu komfortu cieplnego w budynkach 

poprzez wykorzystanie zasobników zainstalowanych w węźle cieplnym 

4) Optymalizacja krzywej grzewczej na instalacji wewnętrznej budynku w powiązaniu ze sposobem użytkowania 

obiektu i nastawami temperatur wewnętrznych na termostatach

5) Zdalne sterowanie pompami obiegowymi c.w.u i innymi

6) Zdalne sterowanie temperaturą referencyjną cwu

7) Udostępnianie odbiorcom informacji o prognozowanych temperaturach zewnętrznych, o przewidywanym ich 

zapotrzebowaniu na moc cieplną w różnym horyzoncie czasowym

8) Udostępnianie odbiorcom informacji o zużyciu przez nich ciepła i mocy cieplnej w czasie rzeczywistym 

i w różnych, historycznych przekrojach czasowych 

9) Udostępnianie odbiorcom informacji o osiągniętych przez nich oszczędnościach dzięki wdrożeniu systemu IT

10)Detekcja zakłóceń w pracy instalacji wewnętrznych 
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Przykładowe parametry węzła 
cieplnego

Jednostka Wartość

Rodzaj węzła Dwufunkcyjny

Moc zamówiona w MPEC kW 300

na potrzeby CO kW 250

na potrzeby CWU kW 50

Zużycie ciepła GJ/rok ok. 1 751

na potrzeby CO GJ/rok ok. 1 521

na potrzeby CWU GJ/rok ok. 230

Roczne koszty zużycia ciepła zł ok. 115 000



Schemat technologiczny węzła 
hybrydowego

Dwufunkcyjny węzeł cieplny Panele słoneczne

Pompa 
ciepła

Akumulator ciepła

➢ Możliwość stworzenia węzła hybrydowego 
na bazie istniejącego węzła cieplnego

➢ Umiejscowienie akumulatora ciepła po stronie 
wtórnej węzła (niskociśnieniowej)

➢ Możliwość ładowania akumulatora ciepła zarówno 
z systemu ciepłowniczego, jak i źródeł odnawialnych

➢ Możliwość rozładowywania akumulatora ciepła 
zarówno na potrzeby instalacji c.o., jak i c.w.u.

➢ Możliwość jednoczesnego ładowania akumulatora ciepła 
z kolektorów słonecznych, jak i pompy ciepła

➢ Uniwersalność rozwiązania polegająca 
na możliwości dostosowania dowolnego 
typu węzła ciepłowniczego do sterowania 
popytem na ciepło, jak i wykorzystania 
w nim odnawialnych źródeł energii 
po stronie odbiorcy końcowego

Fotowoltaika



Przepływy energii



Przykładowe parametry OZE

Wartość

Producent i model Dimplex, model LA22TBS 

Źródło ciepło Powietrze

Maksymalna temp. zasilania 65 oC

Dolna/górna granica zastosowania 
źródła ciepła

-22/+35 oC

Znam. pobór mocy elektr. 4,4-9,0 kW 

Moc grzewcza i współczynniki wydajności pompy ciepła 

Podstawowe parametry pompy ciepła

Wartość
Producent Sunreg Solar Energy
Liczba/moc cieplna 10szt/12kW
Waga 42 kg
Orurowanie kolektora (miedź) Fi 22mm
Płaszcz absorbera Aluminium
Obudowa Aluminium
Grubość izolacji 45 mm
Szkoło Odżelazione, hartowane
Powierzchnia absorbera netto 2,4 m2

Powierzchnia brutto 2,5 m2

Efektywność 0,797 no

Współczynnik strat
3,18 W/m2K

0,008 W/m2K

Nominalny przepływ 130 l/h
Objętość nośnika 1,7 l
Maksymalne ciśnienie 6 bar
Temperatura 204oC

Podstawowe parametry paneli słonecznych



Zdjęcia wybranej instalacji (1)

Akumulator ciepła Szafa sterownicza



Zdjęcia wybranej instalacji (2)

Pompa ciepła Dimplex Zespół kolektorów słonecznych

Wymiennik ciepła dla OZE
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Architektura systemu

Element 
centralny 

(AWS/lokalny serwer)
(baza danych + 

konfiguracja + UI + 
algorytmy + 

harmonogramy)

Hub IoT
(VERA)

Sterownik PLC

Bramka

Hub IoT
(VERA)Hub IoT

Termostat
(Twewn Tnast Stan baterii

API systemu
do huba IoT

API sterownika PLC, OPC UA

parowane ręcznie 
lub SmartStart

GUI
(desktop + 

mobile)

Interfejs UI
(HTTP)

Interfejs 
zarządzania 
elementami 
brzegowymi 
(odczyt. + 
sterowanie)
(HTTP)

Proxy między 
instalacją 

wewnętrzną a 
internetem

Protokół komunikacji
z termostatem(Z-Wave)

Wewn. komunikacja
sterownika z elementami
węzła ciepłowniczego 
i OZE 

User-friendy
interfejs Webowy
(HTML)

Termostat
(Twewn Tnast Stan baterii

Termostat
(Twewn Tnast Stan baterii

Węzeł

Węzeł Cieplny

Akumulator

OZE 
(pompa ciepła+panele)
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Zaimplementowane algorytmy 

➢Algorytm sterujący termostatami

➢Algorytm optymalizujący krzywą grzewczą w zależności od sposobu użytkowania budynku 
i nastaw Twewn na termostatach

➢Algorytmy prognostyczne (moc CO, CWU, OZE, Akumulacja, Sieć)

➢Algorytm ładowania i rozładowania zasobników (spłaszczanie poboru mocy z sieci)

➢Algorytm sterowania OZE

➢Algorytm detekcji zakłóceń pracy instalacji wewnętrznej i termostatów



Przykładowe efekty sterowania pracą 
termostatów i węzła cieplnego 
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Obszary podlegające sterowaniu
Panel Super Administratora/Administratora Budynku

➢ Konfigurowanie systemu w kolejnych 
budynkach/węzłach cieplnych 

➢ Tworzenie planów pracy dla:

➢ termostatów w poszczególnych 
pomieszczeniach

➢ odchyleń temperatury od tej, 
która wynika z krzywej grzewczej

➢ pożądanej temperatury ciepłej 
wody użytkowej 

➢ pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

➢ pompy ciepła

➢ ładowania i rozładowania 
akumulatora

➢ Możliwość przełączania się pomiędzy 
trybem statycznym (praca według planu 
ułożonego przez użytkownika) 
i dynamicznym (praca optymalizowana 
przez algorytmy)



Konfiguracja planu pracy
Panel Super Administratora/Administratora Budynku

Konfiguracja planu pracy 

Podgląd pod plany pracy dla 
wybranego pomieszczenia

Podgląd pod plany pracy dla 
temperatury nośnika w obiegu CO



Schemat synoptyczny węzła cieplnego i OZE
Panel Super Administratora/Administratora Budynku



Rzuty kondygnacji budynku z termostatami
Panel Super Administratora/Administratora Budynku



Raporty dla obszarów
Panel Super Administratora/Administratora Budynku

➢ Analizy historycznych danych 

➢ Analizy zrealizowanych 
oszczędności poborze ciepła  
z systemu 

➢ Analizy prognozy bilansu mocy 
cieplnej pobranej z systemu, 
wytworzonej przez OZE i zużytej w 
różnych obiegach

➢ Wykonywanie szeregu analiz 
porównawczych 
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Osiągnięte oszczędności 

Źródło oszczędności
Zmniejszenie poboru ciepła 
z systemu ciepłowniczego* 

Sterowanie zużyciem ciepła o ok. 20%

Odnawialne źródła energii**
o ok. 20% w przypadku 

przedstawionego węzła cieplnego

Razem o 40%

* minimalne wartości 
** skala oszczędności może się zwiększyć wraz ze zwiększeniem mocy cieplnej OZE



Ekonomiczna efektywność inwestycji 
Instalacja systemu u dotychczasowego klienta ciepła systemowego

Jednostka Wartość
Moc zamówiona przed 
wdrożeniem systemu

kW 300

na potrzeby c.o. kW 250
na potrzeby c.w.u kW 50

Zakup ciepła przed 
wdrożeniem systemu

GJ 1 751

na potrzeby c.o. GJ 1 521
na potrzeby c.w.u GJ 230

Moc zainstalowana OZE kW 32 kW
panele słoneczne kW 12 kW
pompa ciepła kW 20 kW przy Tzewn=10oC

Redukcja mocy zamówionej kW 35
na potrzeby c.o. kW 25
na potrzeby c.w.u kW 10

Redukcja zużycia ciepła GJ 707 GJ
w wyniku sterowania GJ 350 (spadek o 20%)
w wyniku instalacji OZE GJ 357 GJ

Nakłady inwestycyjne tys. zł 232,0
pomieszczenia tys. zł 36,5
dostosowanie węzła, w 
tym zasobniki

tys. zł 73,0

OZE tys. zł 102,5
pozostałe tys. zł 20,0

Białe certyfikaty tys. zł 40
Opłata początkowa klienta tys. zł 10

Cena ciepła systemowego
Cena dla systemu, w którym 

funkcjonuje EC gazowa

Zasadnicze założenia
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Prognoza EBITDA

EBIT Amortyzacja

NPV = 381,5 tys. zł , IRR = 18,5% , SPP = 6,3 lat



Ekonomiczna efektywność inwestycji 
Instalacja systemu u nowego klienta ciepła systemowego

Jednostka Wartość
Moc zamówiona kW 265

na potrzeby c.o. kW 225
na potrzeby c.w.u kW 40

Zakup ciepła z systemu GJ 1 044
Moc zainstalowana OZE kW 32 kW

panele słoneczne kW 12 kW
pompa ciepła kW 20 kW przy Tzewn=10oC

Produkcja ciepła z OZE kW 357 GJ
Nakłady inwestycyjne tys. zł 367,0

pomieszczenia tys. zł 36,5
węzeł + przyłącze tys. zł 135,0
dostosowanie węzła, w 
tym zasobniki

tys. zł 73,0

OZE tys. zł 102,5
pozostałe tys. zł 20,0

Opłata początkowa klienta tys. zł 43,7

Cena ciepła systemowego
Cena dla systemu, w którym 

funkcjonuje EC gazowa

Zasadnicze założenia

NPV = 733 tys. zł , IRR = 19,7% , SPP = 5,7 lat
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Za

I model sprzedaży (ESCO)
Infrastrukturę finansuje NG Heat za co pobiera opłatę 
stanowiącą udział w zrealizowanych oszczędnościach

Odbiorca ciepła
Odbiorca:
- Udział w zrealizowanych 

oszczędnościach w zużyciu ciepła 
bez ponoszenia nakładów 
inwestycyjnych 

- Pełny dostęp do informacji o zużyciu 
ciepła i zrealizowanych 
oszczędnościach (on-line)

- Ochrona środowiska naturalnego

NG Heat:
- Przejęcie odpowiedzialności za 

zarządzanie zużyciem ciepła 
- Finansowanie inwestycji
- Projekt węzła i integracja 

systemu:
- Audyt i projektowanie instalacji u 

odbiorcy
- Przygotowanie i nadzór nad 

inwestycją u odbiorcy
- Integracja automatyki 
- Instalacja i konfiguracja systemu 

u odbiorcy
- Licencja na system 

- Utrzymanie systemu 

Zarządzanie zużyciem 
ciepła w budynku

80% udział w 
oszczędnościach 

przez 8 lat

Opłata abonamentowa 



Za

II model sprzedaży
Infrastrukturę finansuje NG Heat za co pobiera opłatę 
dzierżawną

Odbiorca ciepła
Odbiorca:
- Przejęcie odpowiedzialności za 

zarządzanie zużyciem ciepła 
- Pełne zachowanie zrealizowanych 

oszczędności w zużyciu ciepła 
bez ponoszenia nakładów 
inwestycyjnych 

- Pełny dostęp do informacji o zużyciu 
ciepła i zrealizowanych 
oszczędnościach (on-line)

- Ochrona środowiska naturalnego

NG Heat:
- Finansowanie inwestycji
- Projekt węzła i integracja 

systemu:
- Audyt i projektowanie instalacji u 

odbiorcy
- Przygotowanie i nadzór nad 

inwestycją u odbiorcy
- Integracja automatyki 
- Instalacja i konfiguracja systemu 

u odbiorcy
- Licencja na system 

- Utrzymanie systemu 

Dzierżawa urządzeń 
+ licencja na system 

i jego utrzymanie

Opłata za dzierżawę 
infrastruktury 

Opłata licencyjna i abonamentowa 
za utrzymanie systemu



III model sprzedaży
Infrastrukturę finansuje strona trzecia (np. spółka celowa)

Odbiorca ciepła
Odbiorca:
- Udział w zrealizowanych 

oszczędnościach w zużyciu ciepła 
bez ponoszenia nakładów 
inwestycyjnych 

- Pełny dostęp do informacji o zużyciu 
ciepła i zrealizowanych 
oszczędnościach (on-line)

- Ochrona środowiska naturalnego

Strona finansująca 
(np. spółka celowa)

Strona finansująca:
- Przejęcie odpowiedzialności za 

zarządzanie zużyciem ciepła 
- Finansowanie inwestycji
- Udział w zrealizowanych 

oszczędnościach lub opłata 
dzierżawna

- Białe certyfikaty

NG Heat:
- Projekt węzła i integracja 

systemu:
- Audyt i projektowanie instalacji u 

odbiorcy
- Przygotowanie i nadzór nad 

inwestycją u odbiorcy
- Integracja automatyki 
- Instalacja i konfiguracja systemu 

u odbiorcy
- Licencja na system 

- Utrzymanie systemu 

Licencja na system 
i jego utrzymanie

Opłata licencyjna 
i abonamentowa 

za utrzymanie systemu



Dziękujemy za uwagę

NG Heat Sp. z o.o., ul. Czarnowiejska 36/C5/017, 30-054 Kraków, www.ngheat.pl, e-mail: info@ngheat.pl

http://www.ngheat.pl/

