
Ciepłownictwo w Polsce wymaga modernizacji. Rośnie presja na poprawę jakości powietrza              
i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wymusi technologiczną rewolucję w sektorze – dziś
nieefektywnym, opierającym się głównie na spalaniu węgla. Najwyższy czas włączyć się              
 w światowe trendy rozwoju nowoczesnego ciepłownictwa. Środków nie brakuje – Polska może
sięgnąć po ogromne pieniądze z UE na transformację energetyczną, w tym ciepłownictwa.
Dodatkowo w budżecie państwa są pokaźne wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Na świecie ciepłownictwo wyraźnie zwraca się ku elektryfikacji, szczególnie szybko rośnie
wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania budynków. W Polsce jesteśmy dopiero u progu
zainteresowania tą technologią. Brakuje kompleksowych mechanizmów wspierających ich rozwój
oraz pozwalających wyciągnąć z tego korzyści. Nie dostrzega się jeszcze ważnej roli elektryfikacji
na drodze do czystego ciepła. Dodatkowo, modernizacja ciepłownictwa nie znalazła należytego
miejsca w Krajowym Planie Odbudowy. 

Tymczasem elektryfikacja ciepła może przyspieszyć odchodzenie od spalania paliw kopalnych           
 w Polsce. Ale niesie ze sobą także wyzwania związane z pracą i bilansowaniem krajowego systemu
elektroenergetycznego. Uświadomienie sobie korzyści oraz przeszkód do pokonania jest kluczowe
dla mądrej transformacji ciepłownictwa i pozwoli na ograniczenie jej kosztów.

Jakich zmian w ciepłownictwie chcemy? Jak przekierować na nie pieniądze z UE? Jak pokonywać
bariery na drodze do transformacji sektora? Odpowiedzi będziemy szukać wspólnie              
 z przedstawicielami Ministerstw zajmującymi się problematyką zaopatrzenia w ciepło              
oraz ekspertami branżowymi podczas konferencji organizowanej przez Forum Energii. 
 Zapraszamy!
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CZYSTE CIEPŁO 2050 
ROLA ELEKTRYFIKACJI CIEPŁOWNICTWA 

W OSIĄGANIU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ SEKTORA

Forum Energii to think tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej,

bezpiecznej i efektywnej energetyki. Obserwujemy światowe trendy, analizujemy dane i zmiany w regulacjach.

Dzielimy  się  wiedzą  publikując  nasze  opracowania  i  wspierając  dialog na temat przyszłości energetyki. Naszą
misją jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych. 
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