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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

1. Wstęp 
 

W dniu 17 stycznia 2017 roku Rada Ministrów RP zapoznała się z rekomendacjami Komitetu 

Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z 

występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza, 

przedłożonymi przez ministra rozwoju i finansów. Wśród najważniejszych rekomendacji KERM dla Rady 

Ministrów w tej sprawie znalazła się poniższa rekomendacja: 

„Zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na 

nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w 

celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma 

możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych” 

Poniższą analizę przygotowano pod kątem optymalnej realizacji wspomnianej  rekomendacji KERM.  

W szczególności wzięto pod uwagę takie zagadnienia jak: dopasowanie aktualnych taryf elektrycznych 

do typowych okresów przeciążeń sieci elektrycznej w Polsce,  podstawowe informacje o taryfach 

elektrycznych w wybranych krajach europejskich (Czechy, Niemcy, Austria). W opracowaniu 

przenalizowano również średnie koszty energii elektrycznej w oparciu o dostępne taryfy elektryczne w 

Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na taryfę elektryczną G13 firmy Tauron, dedykowaną do 

urządzeń grzewczych. Dodatkowo przedstawiono analizę ekonomiczną zastosowania pomp ciepła w 

typowym budynku jednorodzinnym w oparciu o taryfę elektryczną G13 i zużywaną energię nocną z 

taryfy G13.  

W podsumowaniu zaproponowano założenia dotyczące optymalnej taryfy elektrycznej do celów 

grzewczych oraz przedstawiano rekomendację PORT PC w zakresie wprowadzenia specjalnej taryfy 

elektrycznej oraz opis skutków wprowadzenia specjalnej taryfy w perspektywie najbliższych 3 lat (do 

końca 2020 r.) 

2. Obciążenie sieci elektrycznej i typowe okresy przeciążenia sieci 

elektrycznej w Polsce. 
 

Rys. 1 przedstawia wykres krzywych zapotrzebowania na moc energii elektrycznej w MW w cyklu 

dobowym, w latach 2010 -2012 w Polsce. Wynika z niego, że główny problem  przeciążania sieci 

występuje okresie zimowym pomiędzy godziną 17.00 a 21.00 
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Rysunek 1 Krzywe zapotrzebowania na moc elektryczną w MW cyklu dobowym w latach 2010 -2012 w Polsce. (źródło: PSE) 

Bardziej szczegółowo pokazuje to wykres Polskich Sieci Elektroenergetycznych (rys. 2), które wskazują 

na typowe rozkłady zapotrzebowania mocy i okresy przeciążeń sieci elektrycznej w Polsce: 

 W sezonie zimowym (XI-III) - 16.00-21.00, z głównym szczytem 17.00-19.00 

 W sezonie przejściowym (III-IV,IX-X) - 11.00-14.00, z głównym szczytem 19.00-22.00 

 W sezonie letnim (IV-VIII) - 11.00-15.00 i szczytem wieczornym 20.00-22.00 

 

Rysunek 2 Typowe okresy przeciążeń sieci elektrycznej w Polsce (źródło: PSE) 
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Zdaniem PORTPC, obecnie jedyną istniejąca i dopasowaną do rzeczywistego obciążenia sieci jest taryfa 

G13 firmy Tauron. Pozostałe dostępne taryfy tj. G12 i G12w nie są dopasowane do rzeczywistego 

profilu obciążenia sieci elektrycznej w Polsce. 

3. Specjalne taryfy elektryczne w Czechach, Austrii i Niemczech. 
 

Czechy, Słowacja 

Od 2005 roku na terenie całego obszaru Republiki Czeskiej obowiązuje specjalne taryfy elektrycznej D 

56d dot. pomp ciepła oraz D 57d dotycząca urządzeń grzewczych. Zapewniają one odpowiednio 22h 

lub 20 h/doba tańszej energii elektrycznej (ok. 55% stawki taryfy całodobowej) i odpowiednio 2 h lub 4 

h/doba drogiej taryfy elektrycznej (ok. 72% stawki taryfy całodobowej). Przy zużyciu ok. 7000 kWh 

rocznie i przy założeniu 2 h blokady pracy pompy ciepła, cena energii elektrycznej w tej taryfie osiąga 

ok. 40 gr/kWh (ok. 2,5 KC/kWh) Dla porównania cena energii elektrycznej w taryfie całodobowej 

wynosi ok.70 gr/kWh (stawka większa o 75% od średniej ceny energii w taryfie D57d). Podobną 20 

godzinną tanią taryfę wprowadzono kilka lat temu na Słowacji. 

Taryfy te są jest jednym z instrumentów rządowej walki z niską emisją zanieczyszczeń pyłowych, 

pozwala również na lepsze obciążenie sieci elektrycznych i wykorzystanie obciążenia nocnego sieci 

energetycznej. 

Niemcy, Austria 

Ze względu na to, że urządzenia grzewcze w oparciu o energię elektryczną pozwalają równomierne 

dociążyć sieć elektryczną przez całą dobą, producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej wprowadzili 

samodzielnie specjalne taryfy elektryczne dla pomp ciepła. Pozwalają one obniżyć średnią cenę energii 

elektrycznej o około 20%-40%. Elementem tej taryfy jest możliwość zdalnego zablokowania pomp 

ciepła na okres 2 h w przedziale wieczornego szczytu energii. Take rozwiązania są sprawdzone i 

funkcjonują już kilkanaście lat. 

 

4. Przegląd istniejących taryf elektrycznych w Polsce pod kątem 

zastosowania ogrzewania elektrycznego (kotły elektryczne, pompy 

ciepła)  

 

Rysunek 3 Pokrycie obszaru Polski przez OSD (operatorów sieci dystrybucyjnej). 
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Taryfy całodobowe w przypadku pięciu głównych OSD w Polsce: Enea, Energa, PGE, RWE 

(Innogy), Tauron. 

W przypadku rys. 4 podane ceny są cenami brutto w PLN za 1 kWh energii elektrycznej. W obliczeniach 

założono zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele budynku 4000 kWh/rok (4 osoby). Założono, że 

zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wynosi ok. 3000 kWh/rok i jest rozłożone 

jednakowe obciążenie przez 24 h/doba (dot. G11, G12, G12w, G13). W przypadku oznaczenia (G12w i 2 

h blokady, G13  i 2 h blokady) założono jednakowe obciążenie przez 22 h /doba. 

 

 

Rysunek 4 Koszt zużycia energii elektrycznej przy założeniu, że zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wynosi ok. 
3000 kWh/rok, a zużycie energii elektryczną na pozostałe cele budynku 4000 kWh/rok. (źródło: obliczenia własne) 

W przypadku rys. 5 podane ceny na wykresie są cenami brutto w PLN za 1 kWh zużytej energii 

elektrycznej. W obliczeniach założono zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele budynku 4000 

kWh/rok (4osoby). Założono, że zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wynosi ok. 5000 

kWh i jest rozłożone jednakowo obciążenie przez 24 h/doba (dot. G11, G12, G12w, G13). W przypadku 

oznaczenia (G12w i 2 h blokady, G13  i 2 h blokady) założono jednakowo obciążenie przez 22 h /doba. 

 

Rysunek 5 Koszt zużycia energii elektrycznej przy założeniu, że zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wynosi ok. 
5000 kWh/rok, a zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele budynku 4000 kWh/rok. (źródło: obliczenia własne) 
 

  



7 | S t r o n a    

 

Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

Wartości cen energii w przedziale nocnym w przypadku pięciu głównych OSD w Polsce: 

Enea, Energa, PGE, RWE (Innogy), Tauron. 

W przypadku rys. 6 podane na wykresie ceny są cenami brutto w PLN za 1 kWh zużytej energii 

elektrycznej w przedziale nocnym. Założono zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele budynku 

4000 kWh/rok ( 4osoby). Założono, że zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wynosi ok. 

3000 kWh/rok i jest rozłożone jednakowe obciążenie przez tylko okres nocny w ciągu doby (dot. G11, 

G12, G12w, G13). W przypadku taryfy G12 okres ten wynosi tylko 10h/dobę, w przypadku G12w ok. 

14h/dobę (uwzględniając święta, w okresie poniedziałek-piątek wynosi 10h). W przypadku taryfy G13 

okres ten wynosi ok. 17h/dobę (uwzględniając święta, w okresie poniedziałek-piątek wynosi 13h w 

sezonie zimowym i 15 h poza sezonem zimowym). 

 

Rysunek 6 Koszt jednostkowy energii elektr. w przedziale nocnym przy założeniu, że zużycie energii elektr. na potrzeby c.o. i 
c.w.u. wynosi 3000 kWh/rok, a na pozostałe cele budynku wynosi 4000 kWh/rok. (źródło: obliczenia własne) 

W przypadku rys. 7 podane ceny są cenami brutto w PLN za 1 kWh energii elektrycznej w przedziale 

nocnym. Założono zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele budynku 4000 kWh/rok (4 osoby). 

Założono, że zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wynosi ok. 5000 kWh/rok i jest 

rozłożone jednakowe obciążenie przez tylko okres nocny w ciągu doby (dot. G11, G12, G12w, G13). 

W przypadku taryfy G12 okres ten wynosi tylko 10h/dobę, w przypadku G12w ok. 14h/dobę 

(uwzględniając święta, w przedziale dni roboczych poniedziałek-piątek wynosi tylko 10h). W przypadku 

taryfy G13 okres ten wynosi ok. 17h/dobę (uwzględniając święta, w okresie poniedziałek-piątek wynosi 

13h w sezonie zimowym i 15 h poza sezonem zimowym). 

 

Rysunek 7 Koszt jednostkowy energii elektr. w przedziale nocnym przy założeniu, że zużycie energii elektr. na potrzeby c.o.  
i c.w.u. wynosi 5000 kWh/rok, a na pozostałe cele budynku wynosi 4000 kWh/rok. (źródło: obliczenia własne) 
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Taryfa dedykowana do elektrycznych urządzeń grzewczych i pomp ciepła - G13 firmy Tauron 

 
Taryfa G13 firmy Tauron została wprowadzona kilka lat temu i była dedykowana pod zastosowanie 

pomp ciepła i innych grzewczych urządzeń elektrycznych. Obecnie taryfa G13 występują tylko w 

obszarze Województwa Śląskiego oraz Małopolskiego. Wybór taryfy jest możliwy w przypadku gdy 

dostawcą energii i dystrybutorem jest Tauron. Konstrukcja taryfy G13 (rys. 8) zapewnia stosunkowo 

elastyczny sposób korzystania . Taryfa przeznaczona jest przygotowana pod użytkowania kotłów i 

akumulacyjnych pieców elektrycznych, jak i pod stosowanie pomp ciepła. Wynika to z układu 3 

przedziałów cen energii: szczytu, porannego, wieczornego i pozostałych przedziałów (obniżona). W 

przypadku taryfy G13 okres taniej energii wynosi w skali roku ok. 17h/dobę, uwzględniając święta oraz 

soboty i niedziele (statystycznie jest ich ok. 114 w ciągu całego roku). W okresie zimowym (od 01.10 do 

31.04) udział ten wynosi ok. 16 h/doba. W przedziale dni tygodnia od poniedziałku do piątku wynosi 

13h/24 h w sezonie zimowym (od 01.10 do 31.04) i 15 h na dobę poza sezonem zimowym (od  01.04 

do 30.09.) W czasie weekendów (oraz świąt państwowych) obowiązuje taryfa obniżona (24h/dobę) 

Szczyt przedpołudniowy występuje przez 6 h w przedziale tygodnia od poniedziałku do piątku. Szczyt 

wieczorny odpowiednio 5h/doba (od 01.10 do 31.04) lub 3 h/doba (od 01.10 do 31.04) w ciągu dni 

roboczych. 

 

Rysunek 8 Rozkład godzinowy w ciągu doby w taryfie G13 firmy Tauron (źródło: Tauron) 
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5. Analiza kosztów rocznych i zakumulowanych kosztów systemów 

grzewczych w typowym budynku jednorodzinnym o pow. 160 m2, 

poddanym termomodernizacji do stanu odpowiadającego WT 2014. 
 

W obliczeniach przyjęto następujące założenia: 

 Powierzchnia ogrzewana budynku 160 m2,  

 Zapotrzebowanie ciepła użytkowego na ogrzewanie 85 kWh/(m2*rok) – po termomodernizacji 

do standardu energetycznego z WT 2014,  

 Przyjęto, że liczba osób w budynku wynosi 4 osoby, jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u.  

- 50 litrów / (osobę * dobę) 

 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego  na ogrzewanie wynosi 13 600 kWh/rok,  

a zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.w.u. wynosi 3 833 kWh/rok.  

 W obliczeniach przyjęto wzrost cen energii wynoszący +2%/rok, stopa procentową kredytu 

6%/rok oraz okres kredytu wynoszący 15 lat.  

 W obliczeniach przyjęto aktualne koszt nośników energii (wrzesień 2017) i założono, że średni 

koszt energii elektrycznej, brutto wynosi ok. 40 gr/kWh (taryfa G13) 

 Rys. 9 pokazuje, zestawienie przyjętych w obliczeniach  kosztów inwestycyjnych związanych z 

montażem i zmianami instalacyjnymi (założono, że poza kotłownią instalacja c.o. nie wymaga 

przeróbek). 
 

 

Rysunek 9 Porównanie kosztów inwestycyjnych uwzględnionych w obliczeniach (źródło: obliczenia własne) 

 

Porównanie całkowitych kosztów rocznych oparciu o wytyczne PORT PC cz. 6 
Analiza ekonomiczna instalacji oparta na wytycznych VDI 2067 stosowana jest od ponad 55 lat w 

Niemczech, Austrii, Szwajcarii i w innych krajach Europy. W Polsce wytyczne zostały wydane w języku 

polskim jako wytyczne PORT PC cz. 6 i są obecnie dostępne. Wytyczne pozwalają na określenie 

najbardziej korzystnego, pod względem ekonomicznym, rozwiązania technicznego (w tym przypadku 

systemu grzewczego) dla konkretnego budynku. Wytyczne VDI 2067 umożliwia ocenę oraz porównanie 
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różnych konceptów i rozwiązań z zakresu domowych urządzeń grzewczych, chłodniczych czy  

sanitarnych. Metoda, na której opierają się wytyczne, uwzględnia wszystkie typy kosztów, 

powstających zarówno przy zakupie danej instalacji jak i przy jej eksploatacji. Dzięki temu możliwe jest 

całościowe i obiektywne porównanie różnych rozwiązań oraz podjęcie ekonomicznie najlepszej decyzji. 

Na wyliczone całkowite koszty roczne składają się koszty zużycie energii, koszty kapitałowe (zakłada się 

wzięcie typowo oprocentowanego kredytu) oraz koszty konserwacji (napraw i przeglądów). W kosztach 

kapitałowych ujęte są różne okresy użytkowania poszczególnych elementów instalacji np. pompa 

ciepła 20 lat, dolne źródło 50 lat, pomieszczenie kotłowni 40 lat itd. W tym celu nakłady inwestycyjne 

są przedstawiane w postaci stałych rocznych kosztów kapitałowych.  Koszty inwestycyjne mnoży się 

przez współczynnik równoważnych kosztów rocznych lub współczynnik opłaty rocznej, którego wartość 

zależy od okresu użytkowania określonego elementu inwestycji oraz od stopy procentowej. W tym 

przypadku założono, że kredyt oprocentowany jest na poziomie 6% rocznie, o okres spłaty kredytu to 

15 lat. Udział kosztów serwisu (napraw i części zamiennych) pomp ciepła, bierze się z przyjętej 

metodologii wytycznych PORT PC cz.6 (VDI 2067), która zakłada, że roczne zryczałtowane koszty 

napraw (konserwacji) są na poziomie ok. 1-2% kosztów inwestycyjnych (przyjęto zgodnie z VDI 2067 w 

obliczeniach 1,0% w przypadku kotłów gazowych i 2,0% w przypadku pomp ciepła, kotła węglowego i 

na pelet).  Szwajcarskie badania pomp ciepła o akronimie FAWA przeprowadzane od 1996 roku 

pokazują, że faktyczne ryczałtowe koszty roczne napraw i przeglądów dla pomp ciepła są znacząco 

niższe i bliższe są wartości 1,0% rocznie. Analizę całkowitych kosztów rocznych powinno przeprowadzić 

się za każdym razem, opierając się na aktualnym zestawie danych dla konkretnego budynku. Zdaniem 

PORT PC jest to obecnie najbardziej rzetelną metodą oceny kosztów różnych wariantów. Na rysunku 10 

przedstawiony został wyniki obliczeń całkowitego kosztu rocznego różnych technologii w opisanym 

budynku. Na rysunku 11 przedstawiony jest wykres kosztów zużycie energii oraz napraw przeglądów i 

serwisu. 

 

Rysunek 10 Porównanie całkowitych kosztów rocznych w oparciu o wytyczne PORT PC cz. 6 (wytyczne VDI 2067 -(źródło: 
obliczenia własne) 
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Rysunek 11 Porównanie rocznych kosztów eksploatacji i energii w oparciu o wytyczne PORT PC cz. 6 (źródło: obliczenia własne) 

Całkowite koszty zakumulowane uwzględniające wartość bieżącą netto (NPV) 
Koncepcja wartości bieżącej netto (NPV) wynika z obserwacji, że obecna wartość pieniądza jest wyższa 

niż wartość tego pieniądza w przyszłości. Jest to związane z efektem inflacji (stopy procentowej).  

Niektóre koszty powstają regularnie w okresie eksploatacji inwestycji, zatem możliwe jest jednorazowe 

obliczenie kosztów całkowitych.   

 

Rysunek 12 Porównanie zakumulowanych kosztów inwestycji, eksploatacji i zryczałtowanych kosztów serwisu,  
przy założeniu uwzględnienia kosztów NPV serwisu, napraw i kosztów energii przy średniej cenie energii elektrycznej  
40 gr/kWh. (źródło: obliczenia własne).  
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

Porównanie kosztów za pomocą wartości bieżącej netto powoduje zmniejszenie względnej 

atrakcyjności inwestycji, które wymagają dużych nakładów, lecz zarazem zmniejsza wpływ niepewności 

przyszłych kosztów operacyjnych, ponieważ koszty w przyszłości są mniej istotne niż koszty ponoszone 

obecnie. W obliczeniach założono stopę dyskontową 6% i wzrost kosztów cen energii (paliw) na 

poziomie 2% rocznie. Z wykresu 12 wynika, że okres zwrotu inwestycji w pompę ciepła (wariant F) 

wynosi odpowiednio: 7,5 roku do wariantu A (kocioł gazowy), 5,5 roku –do wariantu E (kocioł 

węglowy) i 4 lat do wariantu D (kocioł elektryczny). Jak wskazują badania opinii publicznej w Polsce 

przeprowadzone przez IEO w 2014 roku, okresu zwrotu do 7 lat jest powszechnie akceptowalny wśród 

inwestorów indywidualnych. 

 

Wyniki obliczeń przy założeniu, że jednostkowy koszt energii elektrycznej jest równy cenie 

energii w taryfie nocnej 
Przy założeniu, że zarówno sprężarkowe elektryczne pompy ciepła, jak  i kocioł elektryczny korzystają 

tylko z taniej, nocnej taryfy elektrycznej przez 16 h na dobę (efektywny okres w sezonie grzewczym 

przypadku stosowania taryfy G13 Tauron), zarówno wykres całkowitych kosztów rocznych (rys.13) jak i 

wykres kosztów zakumulowanych (rys.14) wyglądałby następująco:  

 

 

Rysunek 13 Porównanie całkowitych kosztów rocznych w oparciu o wytyczne PORT PC cz. 6 (wytyczne VDI 2067),  
przy założeniu średniej ceny energii elektrycznej 27 gr/kWh (taryfa G13 – 16 h/doba w sezonie grzewczym) przy średniej cenie 
energii elektrycznej 27 gr/kWh. (źródło: obliczenia własne) 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

 

Rysunek 14 Porównanie zakumulowanych kosztów inwestycji, eksploatacji i zryczałtowanych kosztów serwisu),  
przy założeniu średniej ceny energii elektrycznej 27 gr/kWh (taryfa G13 – 16 h/doba w sezonie grzewczym) przy średniej cenie 
energii elektrycznej 27 gr/kWh. (źródło: obliczenia własne) 

.  

Z wykresu na rysunku 12 wynika, że okres zwrotu inwestycji w pompę ciepła (wariant F) wynosi 

odpowiednio: 4 lat do wariantu A (kocioł gazowy), 3 lata –do wariantu E (kocioł węglowy) oraz 6 lat do 

wariantu D (kocioł elektryczny). Jak wskazują badania opinii publicznej przeprowadzone przez IEO, 

okresu zwrotu do 7 lat jest powszechnie akceptowalny wśród inwestorów indywidualnych. 

Na podstawie analizy przebiegu NPV (rys. 12, 14) można wysnuć pochopny wniosek, że wszystkie 

warianty nie są ekonomicznie uzasadniane, gdyż wraz z upływem czasu bieżąca wartość netto maleje 

Należy zwrócić uwagę, że w tym przykładzie analizuje się wyłącznie koszty eksploatacji, które z uwagi 

na funkcjonowanie budynku muszą być poniesione. Najbardziej korzystnym wariantem jest to 

rozwiązanie, którego koszty eksploatacji są najniższe, a wartość  bieżąca netto NPV w mare upływu 

założonego czasu jest najwyższa.  

Na podstawie ww. przebiegów widać, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem po 15 latach 

eksploatacji  (typowy okres trwałości kotła gazowego czy węglowego) są kolejno: 

- pompa ciepła typu powietrze/woda (wariant F) 

- kocioł gazowy (wariant A),  

Natomiast najmniej korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem okazuje się kocioł elektryczny (wariant D) 

i kocioł na pelet (wariant C) 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

6. Proponowane założenia dot. optymalnej taryfy elektrycznej do 

ogrzewania budynków 
 

 Wskazane jest to, aby w ramach działań antysmogowych została wprowadzona możliwie tylko 

jedna taryfa elektryczna, stosowana zarówno dla urządzeń grzewczych takich jak kotły czy piece 

elektryczne jak i w przypadku pomp ciepła. Takie warunki z istniejących taryf spełnia obecnie 

jedynie taryfa G13 (występująca tylko w niektórych obszarach działania firmy Tauron). 

Alternatywnym, również optymalnym rozwiązaniem jest taryfa 20 h/doba taniej energii i 4 

h/doba drogiej (jak w Czechach) 

 Aby pompy ciepła mogły się stać realną alternatywą kosztową dla kotłów węglowych i gazowych 

wartość średniej taryfy elektrycznej brutto w ciągu doby powinna wynosić poniżej 40 gr/kWh w 

przypadku taryfy przeznaczonej dla pomp ciepła i poniżej 27 gr w przedziale nocnym – 

zakładając stosowanie elektryczne systemy akumulacyjne czy ewentualnie pompy ciepła 

pracujące tylko na taryfie nocnej. 

 Średni okres obniżonej energii powinien obejmować co najmniej 16 godzin na dobę (wraz z 

weekendami i świętami państwowymi). Dla porównania taryfa G12w obejmuje średnio ok. 

14h/dobę, taryfa G13 - ok. 17 h na dobę, a samym w sezonie zimowym ok. 16 h/doba 

 Proponowaną taryfą powinna być taryfą weekendową (soboty, niedziele oraz dni ustawowo 

wolne od pracy podobnie jak to jest w przypadku taryf G12w lub G13) 

 Urządzenia grzewcze takie jak pompy ciepła oraz izolowane budynki są przygotowane na celowe 

przerwy w blokady pracy na okres 2 h w szczytach poboru energii. W przypadku typowego 

nowego lub modernizowanego budynku jednorodzinnego o tzw. konstrukcji ciężkiej, spadek 

temperatury powietrza w pomieszczeniu nie przekracza wartości 0,2 K w ciągu 2 h przerwy 

ogrzewania, przy założeniu temperatury zewnętrznej -20oC. W przypadku budynku o konstrukcji 

lekkiej (izolowany ale bez akumulacji ciepła – budynki typu kanadyjskiego) spadek temperatury 

nie przekracza 1 K. 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

7. Analizy propozycji taryfowej Ministerstwa Energii z listopada 2017 r.  
 

W połowie listopada 2017 r. Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia w 

sprawie wprowadzenia specjalnej taryfy elektrycznej służącej do taniego ogrzewania elektrycznego. 

Jest to Propozycja zakłada wprowadzenie 8-godzinnego, nocnego okresu taniej energii (50% ceny 

kosztów energii i dystrybucji w godzinach 23:00-7:00). Wśród najważniejszych rekomendacji KERM z 

stycznia 2017  sprawie niezbędnych działań antysmogowych było „zapewnienie istotnie obniżonych 

stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania…”. 

Przeprowadzone szczegółowe analizy dot. propozycji nowej taryfy elektrycznej przez Polską 

Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pokazują, że jest ona w praktyce tylko 

ruchem pozornym. Istniejące taryfy elektryczne  są w wielu przypadkach bardziej korzystne finansowo 

oraz zapewniają dłuższym okres taniej taryfy elektrycznej niż nowa propozycja Ministerstw Energii. 

Takim przykładem są istniejące taryfy G12, G13 firmy Tauron czy taryfy weekendowe G12w.  

W ramach społecznych konsultacji projektu rozporządzenia organizacje branżowe PORT PC i SPIUG 

mocno wspierają wspólną propozycję rozszerzenia taryfy G13 na wszystkich operatorów sieci 

dystrybucyjnej w Polsce i uważają, że propozycja 8 godzinnej taryfy elektrycznej jest daleko 

niewystarczająca. Najlepszym rozwiązaniem antysmogowym byłoby wdrożenie taniej taryfy 20 

godzinnej tak jak jest to skutecznie stosowane w Czechach lub na Słowacji. 

W analizach nowej taryfy przeprowadzonych przez PORT PC założono, że urządzenie grzewcze (kocioł 

elektryczny, piec akumulacyjny, pompa ciepła) może pracować odpowiednio przez:  

 tylko 8 godzin na dobę (bezpośrednie odniesienie do proponowanej przez Ministerstwo Energii 

taryfy elektrycznej G11 z 8h taniej energii),  

 10 godzin na dobę  (odniesienie do istniejących taryf elektrycznych G12) 

 14 godzin na dobę  (odniesienie do istniejących taryf weekendowych G12w i specjalnej taryfy 

elektrycznej G12r firmy Energa)  

 oraz 16 godzin na dobę (odniesienie do taryfy weekendowej G13 firmy Tauron)  

W takich reżimach pracy 10 do 16 godzin na dobę pracuje większość istniejących elektrycznych 

urządzeń grzewczych w Polsce (np. kotły elektryczne, piece akumulacyjne czy pompy  ciepła) i to 

zarówno w nowych i starych budynkach. Jest to też punktem odniesienia przygotowanej analizy do 

specjalnej taryfy elektrycznej proponowanej przez Ministerstwo Energii.  

Poniższe obliczenia zostały przeprowadzone dla założenia, że zużycie energii elektrycznej dla budynku 

jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 130 m2 na cele grzewcze wynosi 13600 kWh rocznie + 

4000 kWh zużycia na cele gospodarstwa domowego  rocznie (razem 17600 kWh/rok). W obliczeniach 

występuje projekcja ceny  średniej nowej taryfy elektrycznej (na podstawie założeń propozycji 

rozporządzenia Ministerstw Energii i aktualnych cen G11 dla założonego zużycia energii elektrycznej w  

przypadku poszczególnych operatorów sieci energetycznej i dostawców energii.) 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

 

 

 

 

Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 8 godzin na dobę 

 

Rysunek 15 Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 8 godzin na dobę 

Zaproponowana przez Min. Energii taryfa 8-godzinna nie zapewnia wystarczającego czasu na skuteczne 

ogrzewanie akumulacyjne. Może to w bardzo wielu przypadkach powodować, że moc przyłącza 

elektrycznego budynku będzie zbyt niska, aby zapewnić ogrzewanie przy projektowych temperaturach 

zewnętrznych. W przypadku budynków o stosunkowo słabej izolacji rozwiązanie nie zapewni 

wystarczającego komfortu cieplnego w budynku. Brak tanich 2 godzin w ciągu dnia będzie często 

prowadzić do załączeń urządzeń grzewczych w okolicach godz. 18.00 powodując zwiększenie 

zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach wieczornego szczytu. 

Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 10 godzin na dobę 

(odniesienie do istniejących taryf elektrycznych G12) 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

 

Rysunek 16 Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 10 godzin na dobę 

 

Taryfa z 10 godzinną tańszą energii może nie zapewnić wystarczającego czasu na skuteczne ogrzewanie 

akumulacyjne w budynkach o gorszej izolacji. Może to też powodować, że moc przyłącza elektrycznego 

budynku będzie zbyt niska, aby zapewnić ogrzewanie przy projektowych temperaturach zewnętrznych. 

W przypadku budynków o stosunkowo słabej izolacji rozwiązanie nie zapewni wystarczającego 

komfortu cieplnego w budynku. Istniejące taryfy G12 pozwalają na realizację 10 godzin taniej energii – 

8 godzin w nocy i 2 godziny po południu. W budynkach o dobrej izolacji nie będzie to powodować 

zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach wieczornego szczytu.  

Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 14 godzin na dobę 

(odniesienie do istniejących taryf weekendowej o oznaczeniu G12w) 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

 

Rysunek 17 Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 14 godzin na dobę 

 

Taryfa z 14h taniej energii na dobę może pozwolić na skuteczne ogrzewanie akumulacyjne w 

budynkach o przeciętnej izolacji cieplnej. W przypadku obiektów o stosunkowo słabej izolacji cieplnej 

rozwiązanie nie zapewni wystarczającego komfortu cieplnego w budynku. Istniejące taryfy elektryczne 

G12w pozwalają na realizację średniodobowo 14h taniej energii – 8 godzin w nocy i 2 godziny po 

południu w czasie dniach roboczych  oraz przez 24 godziny na dobę w weekendy czy w święta. 

Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 16 godzin na dobę 

(odniesienie do istniejącej taryf weekendowej G13 firmy Tauron) 

 

Rysunek 18 Porównanie kosztów 1 kWh przy pracy urządzeń grzewczych tylko przez 16 godzin na dobę 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

Taryfa elektryczna z 16 godzinną tańszą energią na dobę pozwala na skuteczne ogrzewanie 

akumulacyjne w budynkach o gorszej izolacji. Istniejąca tylko w Małopolsce i Górnym Śląsku taryfa G13 

pozwalają na realizację statystycznie ok. 16 godzin taniej energii na dobę – 13 godzin w nocy i rano w 

okresie zimowym i 15 godzin na dobę w okresie letnim (w dni robocze) oraz 24 h w weekendy (czasami 

też w święta). 

Porównanie kosztów ogrzewania elektrycznego z innymi nośnikami energii 

Poniższe obliczenia został przeprowadzone dla założenia, że zużycie energii elektrycznej dla budynku 

na cele grzewcze (tylko centralne ogrzewanie) wynosi 13500 kWh/rok (budynek o powierzchni 130 m2 

o stosunkowo słabej izolacji cieplnej). W przypadku podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 4 osób  

należy dodać ok. 30% zużycia energii elektrycznej. Założono, że ze względu na kompromis komfortu 

cieplnego użytkowników i oszczędności energii, ogrzewanie jest możliwe przez 16 godzin a nie 24 

godziny na dobę. 

 

Rysunek 19 Porównanie kosztów ogrzewania elektrycznego z innymi nośnikami energii w budynku o pow. 130 m
2
 

 

8. Rekomendacja PORT PC w zakresie wprowadzenia specjalnej taryfy 

elektrycznej  
Powyższe analizy i obliczenia wskazują, że zdaniem PORT PC najbardziej optymalną i zarazem 

prawdopodobnie najszybszą ze względów proceduralnych do wprowadzenia taryfą elektryczną jest 

istniejącą taryfa G13 firmy Tauron.  

Przyjęte przez Tauron wartości cen energii i kosztów dystrybucji w istniejącej taryfie G13 są zdaniem 

PORT PC optymalne, zarówno w przypadku stosowania pomp ciepła, jak i kotłów elektrycznych czy 

pieców akumulacyjnych.  

Alternatywnym, ale również rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie dedykowanej do 

ogrzewania taryfy 20 h taniej energii i 4 h drogiej (podobnie jak jest to stosowane w Czechach i na 

Słowacji). 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 

9. Prognozowane skutki oddziaływania specjalnej taryfy elektrycznej na 

rynek pomp ciepła w Polsce. 
Ilości i dynamika zmian sprzedawanych w Polsce pomp ciepła wskazują na to, że rynek znajduje się na 

ścieżce zrównoważonego i stabilnego wzrostu. Należy jednak pamiętać że jest to ciągle początkowa 

faza rozwoju rynku. Statystki sprzedaży są optymistyczne, polski rynek pomp ciepła jako jeden  

z nielicznych rynków europejskich w ostatnich latach każdego roku odnotowywał wzrost  

(Rys. 15). Zapowiedź wprowadzenie specjalnych taryf elektrycznych w Polsce z realną ceną brutto ok. 

40 gr/kWh energii elektrycznej, pozwoli na wzrost rynku na poziomie ok. +30%/rocznie w perspektywie 

najbliższych trzech lat (do 2020 roku) w przypadku powietrznych pompa ciepła.  

Mediana kosztów sprzedaży wraz montażem powietrznej pomp ciepła o mocy ok. 10 kW wynosząca 

obecnie ok. 26 tys.  zł brutto, wg szacunków PORT PC w perspektywie najbliższych 3 lat (do końca 

2020) spadnie o około 20-25%. Należy zwrócić uwagę na efekt skali, którego efekty powinny wystąpić 

w ciągu najbliższych 2 -3 lat. Wg szacunków PORT PC w perspektywie roku 2030 rynek będzie wzrastał 

na poziomie ok. +15 rocznie, a udział w nowych budynkach jednorodzinnych przekroczy 50%, a w 

istniejących budynkach 10%. 

 

 

Rysunek 20 Zmiany rynku pomp ciepła w latach 2010-2016 (bez VRF)  [źródło: PORT PC] 
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Analiza PORT PC dot. optymalnej antysmogowej taryfy dot. elektrycznych urządzeń grzewczych. 
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