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Ciepło Systemowe zdobywcą 
Godła „Teraz Polska”!
Po raz pierwszy w 19-letniej historii Konkursu uhonorowana została usługa, którą oferuje niemal 60 firm, działających na 
terenie całego kraju. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się także, aby jakakolwiek Izba Gospodarcza sięgnęła po Godło „Teraz 
Polska”.

Laur „Teraz Polska” zdobyła usługa „dostawa Ciepła Syste-
mowego w postaci centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej 
wody (CW)”, zgłoszona przez Izbę Gospodarczą Ciepłownic-
two Polskie. Podczas koncertu galowego w Teatrze Wielkim  
1 czerwca, Prezes Izby, Jacek Szymczak, odebrał statuetkę 
„Teraz Polska” dla produktu Ciepło Systemowe.

Tak znaczące wyróżnienie dowodzi, że Program Promocji Cie-
pła Systemowego i uczestniczące w nim firmy zostały doce-
nione na wielu płaszczyznach: technicznej, marketingowej 
i organizacyjnej. Wysokie noty wystawiło bowiem nie tylko 
grono eksperckie, ale także sama Kapituła. Pamiętać nale-
ży, że Godło „Teraz Polska” jest wyróżnieniem dla produktu. 
Otrzymując tę prestiżową nagrodę, Ciepło Systemowe po-
twierdziło najwyższą klasę na czele z niezawodnością, pew-
nością, bezobsługowością, komfortem i bezpieczeństwem 
użytkowania. Zaznaczyć trzeba, że wysoka jakość jest wa-
runkiem szczególnym i koniecznym samej nominacji, kiedy 
wnioski rozpatrywane są przez profesjonalistów z danej bran-
ży, stawiających niezwykle surowe wymagania zgłoszonym 
produktom i usługom.

Zdobyte wyróżnienie ma ogromne znaczenie zarówno w kon-
tekście budowania marki produktowej, jak i sukcesów przed-
siębiorstw uczestniczących w Programie Promocji. Z punktu 
widzenia tak młodej - choć już nieanonimowej – marki Ciepło 
Systemowe, Godło „Teraz Polska” stanowi silne wsparcie wi-
zerunkowe, rodzaj certyfikatu dla aktualnych i potencjalnych 
Klientów.

Mimo że wyróżnienie otrzymała Izba Gospodarcza Ciepłow-
nictwo Polskie, Godło jest do dyspozycji wszystkich Uczest-
ników Programu Promocji Ciepła Systemowego. Firmy, które 
biorą udział w Programie, mają prawo posługiwać się Godłem 
we wszystkich materiałach promocyjnych wraz z logo marki 
produktowej przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłu-
żenia.

Starania o certyfikację działań przedsiębiorstw ciepłowni-
czych i jakości produktu Ciepło Systemowe wynikają ze Stra-
tegii Programu Promocji i są konsekwentnie realizowane. Go-
dło „Teraz Polska” jest aktualnie najważniejszym tytułem dla 
marki produktowej. 

Głównymi korzyściami dla Ciepła Systemowego, wynikający-
mi z tytułu uhonorowania Godłem, są wzrost atrakcyjności 
i konkurencyjności produktu, jego lepsza widoczność na ryn-
ku i wynikająca z tego większa znajomość wśród Klientów. 
Oprócz wymiaru materialnego należy podkreślić również 
stronę mentalną. Działania promocyjne Ciepła Systemowe-
go prowadzą w tym względzie do eliminowania stereotypów 
i postaw wobec polskiej branży ciepłowniczej, narosłych od 
niemal pięćdziesięciu lat funkcjonowania na rynku.

Optymizmu nie powinno zabraknąć także przedsiębiorstwom 
biorącym udział w Programie. Jak wiadomo, marka stanowi 
jeden z najważniejszych zasobów firmy. Dzięki wsparciu Cie-
pła Systemowego Godłem „Teraz Polska” rośnie prestiż przed-
siębiorstwa i umacnia się jego pozycja rynkowa. Jak pokazują 

badania, firmy zdobywające prawo do posługiwania się Go-
dłem poprawiają swoje notowania wśród opinii publicznej, 
co sprzyja budowaniu silnej relacji z Klientem opartej na za-
ufaniu i lojalności. Przy zastosowaniu aktywnych form posłu-
giwania się Godłem, przekłada się to w dłuższej perspektywie 
na wzrost wartości przedsiębiorstw, a w konsekwencji także 
ich zysków.

Z przeprowadzonych w 2006 roku badań wynika, że Godło 
„Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem 
promocyjnym na krajowym rynku. Od lat spotyka się z pozy-
tywnym odbiorem wśród Klientów, przedsiębiorców oraz ich 
kontrahentów. Badania dowodzą, że wyróżnienie „Teraz Pol-
ska” może stanowić znakomite narzędzie wspierające i uwia-
rygodniające kampanie promocyjne produktów i usług. Także 
laureaci Konkursu podkreślają znaczenie, jakie ma dla nich 
ten laur: 76 proc. ankietowanych uznało, że Godło korzystnie 
wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów i usług. 
Co trzeci z nich określił wzrost na poziomie ok. 30 proc.

Otrzymując Godło „Teraz Polska”, Ciepło Systemowe dołą-
czyło do prestiżowej grupy produktów i usług, które mogą 
stać się wzorem biznesowego działania. Jest to kolejny krok 
nowej marki na drodze konsolidowania branży, kształtowania 
jej pozytywnego wizerunku oraz budowania przewag konku-
rencyjnych.

MM

Jak rozliczyć zużyte ciepło? Dofinansowania unijne - szansa dla 
ciepła z systemu

Chcesz - korzystasz, cały rok!
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fot. Zdzisław NiewęgłowskiWręczenie nagrody „Teraz Polska” w Pałacu Prezydenckim. Od lewej: Jacek Szymczak - Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Paweł Wypych - Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP, 
Prof. dr hab. MIchał Kleiber - Doradca Społeczny Prezydenta RP, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego
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PROJEKTY

Handlowe sukcesy
CS w Lublinie

Ciepło Systemowe zyskuje coraz większą popularność. Znakomite własności produktu oraz stale udoskonalana 
infrastruktura sprawiają, że obszary do niedawna zarezerwowane dla innych systemów ogrzewania, stają się udziałem 
Ciepła Systemowego.

fot. PEC Jelenia Góra

fot. Dalkia Łódź
fot. LPEC Lublin

Wielkie zmiany
w Jeleniej Górze

CS rozwija skrzydła  
w Łodzi

Inwestycja, której wartość całkowita sięgnie niemal 29 mln zł, 
ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i szkodliwych 
substancji pochodzących ze spalania paliw w PEC Jelenia Góra.  
Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie standardów emisyjnych, 
które zaczną obowiązywać przedsiębiorstwa energetyczne od 
1 stycznia 2016 roku. 

Projekt wpłynie głównie na obniżenie emisji dwutlen-
ku siarki i pyłów, a także na ograniczenie emisji in-
nych szkodliwych substancji (NOx, CO, CO2) oraz popra-
wę efektywności procesu wytwarzania Ciepła Systemowego 
i energii elektrycznej. Zanieczyszczenia i substancje szko-
dliwe zredukowane zostaną w następujących wysokościach:  
pyły - 13 ton/rok, SO2 - 104 tony/rok, NOx - 5 ton/rok,  
CO - 12 ton/rok, CO2 - 9934 tony/rok. Zmniejszczeniu ulegną  
także uboczne produkty spalania: ścieki przemysłowe z Ciepłow-
ni „Zabobrze” - 1000 m3/rok, ścieki socjalno-bytowe z Ciepłowni 
„Zabobrze” - 800 m3/rok, żużle i popioły paleniskowe z kotłów 
- 500 ton/rok, stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania 
gazów odlotowych - 166 ton/rok. Jeśli chodzi o źródła hałasu, 
ulegną one całkowitej likwidacji.

Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę jakości po-
wietrza atmosferycznego w Jeleniej Górze, szczególnie na te-
renie „Zabobrza” (największej dzielnicy sypialnej miasta) oraz 
w centrum miasta. 

Projekt obejmie następujące działania:

budowę magistrali łączącej Ciepłownie „Zabobrze”  • 
i Miasto,

likwidację kotłów węglowych w Ciepłowni „Zabobrze”,• 

instalację wysokosprawnych kotłów olejowych • 
lub gazowych w Ciepłowni „Zabobrze” (stano-
wiącej rezerwowo-szczytowe źródło ciepła),

modernizację kotłów w Elektrociepłowni Miasto,• 

budowę stacji wymiennikowej o mocy 36 MW.• 

Inwestycja, którą wkrótce rozpocznie PEC Jelenia Góra, to naj-
większe przedsięwzięcie w historii Spółki i ma ogromne znacze-
nie dla przyszłości jeleniogórskiej energetyki cieplnej. Kolejnym 
etapem modernizacji technicznej przedsiębiorstwa będzie roz-
budowa i restrukturyzacja jej systemu przesyłowego. W kwiet-
niu br. spółka złożyła projekt do Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, którego wartość kwalifikowana wynosi ponad 34 mln 
zł. Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na likwidację źródeł 
niskiej emisji.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Je-
leniej Górze rozpocznie wkrótce realizację 
projektu „Likwidacja wysokoemisyjnego źró-
dła ciepła z sytemu ciepłowniczego w Jele-
niej Górze”. Przedsięwzięcie znalazło się 
na liście rankingowej Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, działanie 
4.5 i otrzymało dofinansowanie w wysokości 
ponad 7 mln zł.

Łódzki Port Lotniczy im. Władysława Reymonta obsługuje pa-
sażerów w standardach polskich portów regionalnych w ruchu 
krajowym i międzynarodowym. Wysoki poziom obsługi zapewnia-
ją dwa terminale, ale wkrótce, w ramach realizacji kolejnego 
etapu rozwoju lotniska, oddany zostanie do eksploatacji nowo-
czesny terminal nr III. Zastosowane w tej inwestycji rozwiązania 
w pełni odzwierciedlają dążenia Łodzi do rozbudowy komunikacji 
lotniczej w skali krajowej i międzynarodowej.

Nowy terminal Łódzkiego Portu Lotniczego, zwanego przez miesz-
kańców miasta „Lublinkiem”, zaprojektowany przy uwzględnie-
niu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i technologicz-
nych, przewiduje m.in. zastosowanie Ciepła Systemowego dla 
celów ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji. Przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej Dalkii Łódź nastąpi w październiku przyszłego 
roku, jednak umowa precyzująca wszystkie kwestie przyłącze-
niowe została podpisana między stronami już w ubiegłym roku. 
W tym przypadku Klient nie miał wątpliwości przy wyborze naj-
odpowiedniejszego rozwiązania, jakim jest Ciepło Systemowe. 
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła, profesjonalna ob-
sługa na etapie realizacji inwestycji, a później podczas eksplo-
atacji urządzeń ciepłowniczych oraz konkurencyjne ceny, stano-
wią główne zalety Ciepła Systemowego, a tym samym zapewniają 
„Lublinkowi” komfort i wysoki poziom obsługi pasażerów.

Budowa trzeciego terminala umożliwi odprawianie z Łodzi jed-
nocześnie czterech dużych samolotów. Obiekt będzie miał ponad  
8,7 tys. m2 powierzchni, a rocznie będzie można w nim odpra-
wić 3 mln pasażerów. Terminal będzie miał trzy kondygnacje: 
kondygnację techniczną, antresolę, a całość zwieńczona zosta-
nie wieżą, gdzie pracować będą kontrolerzy ruchu powietrznego. 
Oprócz hal odpraw pasażerskich, sklepów, kawiarni i restauracji, 
na terenie terminalu zaplanowano także m.in. centralną sortow-
nię bagażu, pomieszczenia biurowe z zapleczem oraz centrum 
monitoringu.

Port Lotniczy w Łodzi systematycznie  
inwestuje w swój rozwój. Obecne inwesty-
cje mają przywrócić mu dawną świetność, 
kiedy łódzkie lotnisko było ważnym węzłem 
komunikacyjnym Polski. Pod koniec lat 50. 
ruch pasażerski w Łodzi stanowił 20 proc. 
przewozów krajowych.

O tym, że Ciepło Systemowe stanowi nowo-
czesną i atrakcyjną alternatywę dla ogrze-
wania gazowego, olejowego czy elektrycz-
nego przekonali się inwestorzy budujący 
swoje obiekty w Lublinie. 

Dotyczy to przede wszystkim wielkokubaturowych obiektów 
usługowo-handlowych, które jeszcze do niedawna nie korzysta-
ły z ciepła dostarczanego systemowo. Obecnie jednak sytuacja 
ta odwróciła się o przysłowiowe 180 stopni. W przeciągu kilku 
ostatnich lat wszystkie tego typu obiekty, które powstały w Lu-
blinie i znajdowały się w zasięgu sieci ciepłowniczej, korzystają 
z Ciepła Systemowego.

Wielkokubaturowe obiekty handlowe to specyficzna grupa od-
biorców ciepła nie tylko ze względu na charakter prowadzonej 
działalności, ale również z powodu wymagań technologicznych. 
Dotarcie z ofertą dostawy ciepła do inwestorów budujących takie 
obiekty napotyka często duże trudności i wiąże się z koniecz-
nością przełamywania wielu stereotypów. Uprzedzenia wynikają 
między innymi z utartych schematów prowadzenia tego typu in-
westycji czy opinii inwestorów na temat kosztów inwestycyjnych 
i cen Ciepła Systemowego.

Trudności te okazały się jednak do pokonania, czego przykładem 
jest działalność Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej. Zadecydowały o tym przede wszystkim atrakcyjna oferta in-
westycyjna, konkurencyjna cena Ciepła Systemowego oraz szereg 
zalet wiążących się z późniejszym użytkowaniem i eksploatacją 
obiektów. Inwestorzy docenili wysoką jakość i niezawodność do-
stawy ciepła z LPEC, jak również dostęp do bardzo atrakcyjnych 
instrumentów finansowych, które zaoferowała im firma.

Wzrost zainteresowania Ciepłem Systemowym w tym segmencie 
rynku obserwujemy już od kilku lat. Wśród najważniejszych lu-
belskich inwestycji w tego rodzaju budownictwie można wymie-
nić centra handlowo-rozrywkowe, hipermarkety czy komfortowe 
obiekty biurowe. „W tym gronie znajdują się między innymi: 
Centrum Handlowo-Rozrywkowe Lublin Plaza, Galeria Orkana,  
Galeria OLIMP, Galeria Lubelska oraz hipermarket Carrefo-
ur, Salon firmowy mebli Black Red White, market budowlany 
Gala, market budowlany OBI, Makro Cash & Carry, biurowiec 
Batory oraz grupa obiektów biurowych Centrum Zana. W naj-
bliższym czasie realizowane będą również przyłączenia Galerii  
OLIMP IV i Centrum Handlowo-Rozrywkowego FELICITY” - wylicza 
Stanisław Kalinowski, Prezes LPEC Sp. z o.o.



3

PRODUKT

Chcesz - korzystasz, cały rok!
O zaletach korzystania z Ciepła Systemowego przez cały rok pisaliśmy już na łamach Magazynu. Firmy dostarczające 
Ciepło od kilku lat promują tę możliwość, chcąc przede wszystkim zburzyć mit tzw. „sezonu grzewczego”. Coraz więcej 
Klientów przekonuje się do tej możliwości i pozostawia w swoich zasobach mieszkaniowych węzły włączone przez  
12 miesięcy.

Zaufaj automatyce pogodowej

Automatyka pogodowa zainstalowana w węzłach cieplnych 
reguluje dostawę ciepła i uruchamia węzeł wyłącznie w przy-
padku, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej okre-
ślonego poziomu. Podobnie, w przypadku, gdy temperatura 
wzrośnie powyżej wskazanej wartości, węzeł automatycznie 
wyłącza się. Najczęściej w okresie letnim Klienci określają 
temperaturę graniczną na poziomie 12-15 stopni Celsjusza.

Tyle, co paczka aspiryny

Największe obawy Klientów Ciepła Systemowego względem 
korzystania z usługi całorocznej wzbudzały koszty tego kom-
fortu i przekonanie, że mieszkańcy - finalni konsumenci - nie 
odniosą się do tej możliwości pozytywnie. Jednak, jak po-
kazują szacunkowe obliczenia zrealizowane przez Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, koszty korzystania 
z całorocznego ciepła są niewielkie - można je przeliczyć na 
cenę jednej paczki aspiryny miesięcznie na jedno mieszka-
nie. Biorąc pod uwagę fakt, że coraz częściej lato w Polsce 
jest wilgotne i zimne, taka inwestycja naprawdę się opłaca. 
Ściany budynków i mieszkań nie wychładzają się, nie mówiąc 
już o zdrowiu  i dobrym samopoczuciu mieszkańców.

GPEC dwukrotnie przeprowadził eksperyment wraz z wyty-
powanymi Klientami, aby sprawdzić, ile kosztuje całoroczny 
komfort, czyli możliwość ogrzewania mieszkań w chłodniej-
sze dni lata. W pierwszym badaniu w 2005 roku wzięły udział 
obiekty zasilane z węzłów indywidualnych. W tym przypad-
ku procentowy wzrost rocznych kosztów z tytułu ogrzewania 
w okresie letnim wynosił od 0,3 do 3 proc., w zależności od 
stanu technicznego lokali. Średnie miesięczne koszty ogrze-
wania na jedno mieszkanie (50m2) w czasie trwania ekspery-
mentu wynosiły w zależności od stanu i wieku budynku dodat-
kowo od 1 do 6,5 zł. W 2006 roku do eksperymentu wybrane 
zostały obiekty w segmencie mieszkalnictwa wielorodzinne-
go, które korzystały z węzłów grupowych lub indywidualnych 
zasilających kilka klatek schodowych. W ramach przeprowa-
dzonej analizy stwierdzono, że procentowy udział kosztów 
z tytułu ogrzewania w okresie letnim w całkowitych kosztach 
rocznych wynosi od 0,5 do 4,4 proc. Średnie miesięczne kosz-
ty ogrzewania jednego mieszkania (50m2) w czasie trwania 
eksperymentu wynosiły w zależności od stanu technicznego 
i wieku budynku dodatkowo od 1 do 16 zł. 

Przekonali się do tego rozwiązania

Przedsiębiorstwa ciepłownicze zachęcają do korzystania 
z ogrzewania przez cały rok, promując tę usługę pod różnymi 

hasłami, np. „Ciepło na życzenie” (LPEC Lublin) czy „Ciepło 
przez cały rok” (SEC Szczecin, GPEC Gdańsk). Z roku na rok 
coraz więcej Klientów decyduje się korzystać z tej oferty. 
Warto podkreślić, że w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi i Pozna-
niu już do 3 proc. instytucjonalnych Klientów tych przedsię-
biorstw zdecydowało się na ciepło przez cały rok. W zdecy-
dowanej większości są to obiekty mieszkaniowe. Statystyki te 
dotyczą węzłów należących do firm ciepłowniczych. W przy-
padku, gdy węzły cieplne należą do Klienta, ma on możliwość 
swobodnego, samodzielnego włączania i wyłączania węzła. 
Takie rozwiązanie dotyczy również większości Klientów, któ-
rzy posiadają indywidualne miniwęzły mieszkaniowe, jak np. 
w Lublinie, Gdańsku, Szczecinie - mieszkańcy w sumie kilku-
dziesięciu budynków wielorodzinnych wyposażonych w indy-
widualne węzły mieszkaniowe, mają możliwość korzystania 
z ciepła na cele ogrzewania i ciepłej wody przez cały rok.

Oczywiście jest to proces, który potrwa kilka a nawet kilka-
naście lat, zanim niewyłączanie węzłów na okres letni stanie 
się standardem, a pojęcie „sezon grzewczy” zniknie zupełnie 
ze świadomości i języka Klientów i Konsumentów Ciepła Sys-
temowego. Jednak, jak wskazują statystyki i opinie Klientów, 
którzy zdecydowali się na korzystanie z całorocznego ogrze-
wania, już teraz idziemy we właściwym kierunku.

fot. Stockxpert

SM
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Metody pomiaru ciepła w budynkach wielorodzinnych

W praktyce stosuje się trzy typy podzielników. Pierwszą grupę 
stanowią podzielniki cieczowe (wyparkowe). Przypominające 
termometr urządzenie jest najtańszą opcją na rynku. Posia-
da dwie rurki wypełnione nieszkodliwą substancją chemiczną 
(heksanol lub benzoesan metylu), która pod wpływem ciepła 
z grzejnika powoli odparowuje. Lewa rurka wskazuje zużycie 
z poprzedniego roku, a prawa zużycie bieżące. Zasada jest 
prosta, im gorętszy kaloryfer i im dłużej jego ciepło działa 
na substancję wewnątrz rurki, tym więcej płynu odparowuje. 
Inaczej mówiąc, im mniej cieczy zostało w rurce podzielnika, 
tym więcej zapłacimy za ogrzewanie. Obok rurki umieszczona 
jest podziałka, która pozwala na odczytanie, ile płynu wypa-
rowało.

Drugim rodzajem są podzielniki elektroniczne, które coraz 
częściej znajdują zastosowanie. Są dokładniejsze niż podziel-
niki cieczowe. Posiadają one czujnik (przymocowany z tyłu 
do obudowy), który mierzy temperaturę grzejnika oraz zegar 
elektroniczny wskazujący czas, przez który konkretna tempe-
ratura się utrzymywała. Najdokładniejsze, a przez to najlep-
sze, są elektroniczne podzielniki dwuczujnikowe, gdzie drugi 
czujnik bada temperaturę w pomieszczeniu.

Trzecia kategoria urządzeń pomiarowych to liczniki ciepła. 
Są one najdokładniejsze, ale ze względu na opomiarowanie 
mieszkań, pomiędzy którymi przenika ciepło, pełnią rolę po-
dzielników kosztów w rozliczeniu ciepła na cele centralnego 
ogrzewania.

Pamiętać należy o wadach każdego z trzech rozwiązań. Po 
pierwsze, w budynkach wielorodzinnych z rozdziałem dolnym 
wielopionowym centralnego ogrzewania ciepło z pionów nie 
jest opomiarowane. Poza tym, niezależnie od rodzaju ist-
niejącej instalacji grzewczej (wielopionowej czy jednopio-
nowej), ciepło przenika przez ściany mieszkań, nierzadko 
ogrzewając oszczędzających sąsiadów.

Proporcjonalnie do wskazań podzielników cieczowych (wy-
parkowych) lub elektronicznych można obliczyć koszty cie-
pła. Podział zależny jest od ilości ciepła wyemitowanego 
w określonym czasie przez grzejnik.

Beznakładowym podzielnikiem kosztów może zostać po-
wierzchnia mieszkania. Jest to jednak metoda, od której się 
odchodzi, gdyż nie promuje oszczędzania ciepła. W praktyce 
natomiast często zdarza się, że metoda rozliczania za m2 jest 
najbardziej bezpieczna, bo nie doprowadza do przesadnego 
oszczędzania, skutkującego degradacją techniczną mieszkań 
w postaci zagrzybienia oraz nie wymusza na lokatorach pła-
cenia za ogrzewanie sąsiada.

Różnice między podzielnikami

Jakie są różnice pomiędzy podzielnikiem cieczowym (wypar-
kowym) a elektronicznym? Co do zasady dokładność odczy-
tu w podzielniku elektronicznym jest większa. Każdorazowa 
precyzja wskazań zależy jednak od wielu czynników. Jednym 
z nich jest powtarzalność siły (momentu) przytwierdzenia 
każdego podzielnika do grzejnika, czyli sprzężenia cieplnego. 
Zamocowanie podzielnika powinno być trwałe, powtarzalne, 
zabezpieczone przed manipulowaniem, dokonane przez do-
kręcenie z momentem siły 2,5 Nm i w sposób uniemożliwiają-
cy jego przesuwanie. Określenie siły, z jaką należy przytwier-
dzić podzielnik do kaloryfera, jest o tyle istotne, że zależy 
od tego pomiar zużycia ciepła w mieszkaniu. Nie dopuszcza 
się montażu podzielnika przy użyciu zwykłego klucza nasado-
wego. Ważna jest również dokładność wskazań termicznych, 
która zależy od rodzaju i jakości elementów mierzących tem-
peraturę w podzielniku.

W podzielniku elektronicznym nie występuje problem tzw. 
„zimnego parowania”, czyli sytuacji, gdy mimo wyłączone-
go grzejnika, podzielnik pracuje. Podzielniki elektroniczne 
pozwalają również na uwzględnienie - przynajmniej częścio-
we - temperatury otoczenia, a także odczyt na koniec okresu 

ogrzewania bez zachowania zeszłorocznej kolejności odczy-
tu. Podzielniki elektroniczne mogą posiadać również funkcje 
dodatkowe np. statystyczne, obrazujące warunki eksploata-
cji podzielników.

Najnowsze osiągnięcia techniki

Ponieważ komfort cieplny zależy od temperatury, poszuki-
wania konstruktorów poszły w kierunku opracowania metody  
podziału kosztów ogrzewania w funkcji temperatury panują-
cej w mieszkaniu. Zaproponowano zamianę nagrzejnikowych 
podzielników kosztów ciepła na telemetryczne rejestratory 
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach budynku. 
Wówczas nie miałoby znaczenia, skąd pochodzi ciepło (od 
grzejnika, pionów czy sąsiadów). Za ciepło zużyte przez po-
mieszczenie (lokal) płaciłby sprawiedliwie użytkownik.

W każdym mieszkaniu instaluje się (najczęściej w korytarzu) 
jeden czujnik temperatury. Sygnały ze wszystkich czujników 
doprowadzane są do jednostki obsługującej mieszkania. Urzą-
dzenie mierzy co sześć minut temperaturę w każdym miesz-
kaniu, a następnie oblicza składnik zależny od temperatury, 
czasu pomiaru oraz powierzchni mieszkania. Tak obliczone 
składniki są dodawane. Lokatorów obciąża się proporcjonal-
nie do udziału składnika w sumie.

Odbiorca płaci za komfort cieplny w mieszkaniu proporcjo-
nalnie do temperatury, jaką utrzymuje. System rozpoznaje, 
sygnalizuje i zapamiętuje wszelkie umyślne i nieumyślne 
uszkodzenia w podłączeniach czujników oraz odbiegające 
od normy zmiany temperatur wewnętrznych. Zabezpiecza to 
przed próbami sztucznego zaniżania odczytów. Odczyt nastę-
puje w jednostce głównej, bądź - w przypadku bardziej roz-
budowanego systemu - u administratora budynku. Wyklucza 
to coroczne wizyty naruszające prywatność lokatorów oraz 
dodatkowe koszty na rozliczenie.

LG

Jak rozliczyć zużyte ciepło?
W budynkach wielorodzinnych rozliczanie zużytego ciepła na poszczególne mieszkania często rodzi kontrowersje. 
Odczyty z zastosowanych urządzeń pomiarowych (podzielników) pokazują wielkości proporcjonalne do wydzielanego 
ciepła, a nie wielkość zużytej energii cieplnej w GJ.

KLIENT

fot. Stockxpert
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od przygotowania wniosku wraz z kompletem dokumentów 
i złożenia go w odpowiedniej instytucji. Bardzo istotne jest 
właściwe przeprowadzenie oceny oddziaływania projektu na 
środowisko (wymagane są decyzje o środowiskowych zgodach 
na realizację przedsięwzięć). We wszystkich programach 
liczba konkursów jest ograniczona, w większości przypadków 
planowane są po 2 nabory wniosków do 2013 roku. Decydu-
ją tutaj zasady punktowe: im projekt otrzyma lepszą notę, 
tym większą ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Ważną 
kwestią jest również wysokość dofinansowania, która wynosi 
od 40 do 85 proc. kosztów uznanych za kwalifikowane, czyli 
niezbędne do realizacji projektu. Procentowy udział dofinan-
sowania uzależniony jest między innymi od występowania 
w projekcie pomocy publicznej: projekty związane z moder-
nizacją istniejącej sieci mogą liczyć na większe dofinansowa-
nie - do 85 proc., zaś projekty związane z rozbudową sieci 
- do połowy łącznej kwoty.

Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na realizację projektu. 
Dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego oraz przed-
siębiorstw energetycznych. Maksymalny czas trwania projek-
tu wynosi 3 lata.

Tekst opracowano w oparciu o materiały firmy LOGSTOR,  

Partnera Programu Promocji Ciepła Systemowego.

139 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. 

Do chwili obecnej nabory na inwestycje z zakresu ciepłownic-
twa są wstrzymywane prawie we wszystkich programach. Pro-
blemem jest kwestia pomocy publicznej. W związku z tym, że 
udzielanie pomocy publicznej (pomocy państwa powodującej 
zakłócenie konkurencji na rynku) jest w Unii Europejskiej ob-
warowane wieloma warunkami, zarówno dla uruchomienia 
programów regionalnych, jak i krajowego, Polska musi uzy-
skać zgodę Komisji Europejskiej. Brak wiążących uregulowań 
powoduje, iż znacznie przedłuża się uruchomienie środków 
przeznaczonych na ciepłownictwo. Jest jednak i pozytywna 
strona tej sytuacji: instytucje zamierzające składać wnioski 
mają więcej czasu na przygotowanie dobrych projektów.

Przewidywany czas wejścia w życie koniecznych uregulowań 
prawnych w tym zakresie spodziewany jest na koniec II kwar-
tału 2009 r.

Niezależnie jednak od programu, z jakiego chcemy skorzystać, 
istnieją podstawowe zasady przygotowywania i realizacji in-
westycji finansowanych ze środków UE. Przede wszystkim pa-
miętać należy, że uzyskanie dofinansowania uzależnione jest 

Środki związane z przebudową oraz rozbudową istniejącej 
sieci ciepłowniczej dostępne są w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, który ma zasięg ogólnokrajowy.

Inwestycje w sieci ciepłownicze, których wartość nie prze-
kracza 20 mln zł mogą otrzymać dofinansowanie w ramach 
programów regionalnych. Każde województwo odrębnie opra-
cowało program operacyjny dla swojego obszaru. W związku 
z tym inaczej określono rodzaje inwestycji, na jakie można 
otrzymać wsparcie, inaczej wyglądają też procedury naboru 
i oceny projektów. Duży nacisk położono na to, aby projekty 
przynosiły jak nawiększe korzyści środowisku (zmniejszenie 
strat energii na przesyłach czy stosowanie technologii zwięk-
szających efektywność energetyczną).

Każdy program regionalny podzielony jest na wiele działań. 
Numery oraz nazwy przedsięwzięć związanych z ciepłownic-
twem, dostępne w ich ramach środki UE oraz strony interne-
towe ze szczegółowymi informacjami zawiera wykres.

W ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko dostępne są środki na inwestycje polegające 
na modernizacji systemów ciepłowniczych, których wartość 
przekracza 20 mln złotych. Do rozdysponowania jest ponad  

Jak pozyskać unijne Euro 
na ciepłownictwo?

INWESTOR

W ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 jedną z dziedzin, 
która może liczyć na dofinansowanie, jest energetyka i ciepłownictwo.

Rys. Dostępne środki z Unii Europejskiej w milionach złotych. Więcej informacji  na stronach internetowych podanych w wykresie powyżej.

Dolnośląskie  www.rpo.dolnyslask.pl

Kujawsko-Pomorskie  www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Lubelskie  www.rpo.lubelskie.pl

Lubuskie  www.lrpo.lubuskie.pl

Łódzkie  www.rpo.lodzkie.pl

Małopolskie  www.wrotamalopolski.pl

Mazowieckie  www.rpo.mazowia.eu

Opolskie  www.rpo.opolskie.pl

Podkarpackie  www.wrota.podkarpackie.pl

Podlaskie  www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Pomorskie  www.dpr.woj-pomorskie.pl

Śląskie  www.rpo.silesia-region.pl

Świętokrzyskie  www.rpo-swietokrzyskie.pl

Warmińsko-Mazurskie  www.rpo.warmia.mazury.pl

Wielkopolskie  www.wrpo.wielkopolskie.pl

Zachodniopomorskie  www.rpo.wzp.pl
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JG
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WIĘCEJ NIŻ CIEPŁO

Dofinansowania unijne - szansa dla ciepła z systemu

Kogeneracja - razem czy osobno

Uczestnicy Programu Promocji Ciepła Systemowego należą do czołówki przedsiębiorstw w Polsce, które dbają 
o podnoszenie standardów technicznych, ekonomicznych i marketingowych. Swoją aktywność koncentrują nie tylko na 
wdrażaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji z Klientem i Konsumentem Ciepła Systemowego, poprawie ekonomiki 
produkcji i dostaw czy dbałości o konkurencyjność cenową. Ważne jest również unowocześnianie infrastruktury 
technicznej.

Ekonomiczność i dbałość o środowisko naturalne to jedne z podstawowych zasad prowadzenia przedsiębiorstw przez 
Uczestników Programu Promocji Ciepła Systemowego. Jednym ze sposób osiągania obydwu celów jest wytwarzanie 
ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Taki rodzaj produkcji jest także wspierany przez Unię Europejską.

Dla powyższych celów przedsiębiorstwa te często pozyskują 
środki finansowe, które umożliwiają im remonty, moderniza-
cje czy budowę nowych źródeł i instalacji grzewczych. W zna-
czący sposób obniżają one poziom wymaganych w tym celu 
własnych funduszy. Nie jest bowiem tajemnicą, że większość 
infrastruktury ciepłowniczej jest eksploatowana od prawie  
40 lat i jej stan techniczny może nie spełniać w najbliższej 
przyszłości zaostrzających się wymagań ekologicznych. Po-
nadto, nie bez znaczenia jest fakt, że przedsiębiorstwa cie-
płownicze nie posiadają wystarczająco wysokich środków 
finansowych na szybką i pełną modernizację całej infrastruk-
tury, gdyż realizują ją głównie z bieżących środków przezna-
czonych na jej odtworzenie. Taryfy dla Ciepła Systemowego, 
mogące uwzględniać plany inwestycyjne przedsiębiorstw, 
niestety nie zawsze w oczekiwanej wysokości są zatwierdza-
ne przez Urząd Regulacji Energetyki, którego rozporządze-
niom podlega branża ciepłownicza.

Dlatego możliwość pozyskiwania środków finansowych z Unii 
Europejskiej jest wymierną szansą dla wzrostu dynamiki uno-
wocześniania branży ciepłowniczej, co oczekiwane jest od lat 
przez Klientów i Konsumentów ciepła. Właśnie z takich fun-
duszy skorzystali i po kolejne aplikują Uczestnicy Programu 
Ciepła Systemowego. Źródła finansowania, oprócz Programu 
Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO czy Regio-
nalnych Programów Operacyjnych (RPO), obejmują także 
dofinansowania z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, środków partnerów prywatnych w oparciu o formułę 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) lub preferencyjnych 
kredytów i dotacji.

Zakres inwestycji w ten sposób współfinansowanych dotyczyć 
może usprawnień wytwarzania energii (np. w skojarzeniu, 
czyli produkcji w jednym źródle energii elektrycznej i ciepła), 
poprawy niezawodności zasilania i ograniczenia strat w prze-
syle czy rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawial-
nych (np. energia geotermalna, energia zawarta w wodzie, 
słoneczna, biomasa). Poziom dofinansowania, który uzyskać 
mogą przedsiębiorstwa ciepłownicze, oscyluje w granicach 
40-85 proc. wartości inwestycji i uzależniony jest od źródła 
pochodzenia dotacji i celu jej realizacji.

Warto podkreślić, że każde z tych działań - poprzez unowo-
cześnianie infrastruktury - zmierza do wzrostu bezpieczeń-
stwa dostaw ciepła, wpływa na stabilizację kosztów działal-
ności i tym samym na konkurencyjność cen. Przedsięwzięcia 
modernizacyjne są także pozytywnie odczuwane przez oto-
czenie zewnętrzne przedsiębiorstw, w tym środowisko natu-
ralne.

Na podstawie wybranych przykładów możemy stwierdzić, że 
programami cieszącym się największą popularnością wśród 
pozyskujących dotacje są:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki • 
Wodnej (Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODO-
WISKO),

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki • 
Wodnej,

Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska  • 
i Gospodarki Wodnej,

fundusze Agencji Rozwoju Regionalnego,• 

fundusze Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.• 

Tylko przedsiębiorstwa energetyki cieplnej z Gliwic, Zabrza, 
Jeleniej Góry, Pabianic, Szczecina, Kołobrzegu, Stargardu 
Szczecińskiego, Łobza i Barlinka uzyskały razem w latach 
2004-2009 dotacje sięgające 50 mln złotych. Łączna wartość 
inwestycji wynosiła niemal 100 mln zł, co daje średnie dofi-
nansowanie na poziomie ok. 50 proc. W ramach tych działań 
dostawcy Ciepła Systemowego wykonali, bądź nadal realizu-
ją, inwestycje w zakresie:

modernizacji źródeł wytwarzania (wymiana kotłów,  • 
budowa instalacji odpylania),

budowy sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, stacji • 
paliw, laboratoriów i stacji uzdatniania wody,

termomodernizacji obiektów i uciepłownienia osiedli • 
mieszkalnych,

doskonalenia systemów jakości.• 

Przedsiębiorstwa te nie pozostają bezczynne i nadal aplikują 
po kolejne środki finansowe. Aktywne w tym zakresie są już 
firmy ciepłownicze z Gliwic, Jeleniej Góry, Pabianic, Lublina, 
Zabrza i Kalisza. Przedsiębiorstwa z dwóch ostatnich miast 
składają dokumenty także do Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy.

Podsumowując, jednoznacznie stwierdzić można, że produkt 
Ciepło Systemowe coraz bardziej zyskuje na jakości nie tylko 
poprzez działania organizacyjne czy techniczne, ale i ekono-
miczne. Bez dostepności środków unijnych część inwestycji 
modernizujących infrastrukturę mogłaby okazać się niemoż-
liwa do realizacji.

Z technicznego punktu widzenia energię elektryczną i ciepło, 
można produkować w układach rozdzielonych (tzn. w elek-
trowniach oraz ciepłowniach) i w układach skojarzonych (ko-
generacyjnych). Celowość stosowania produkcji skojarzonej 
w układach cieplnych wynika przede wszystkim ze zwiększo-
nej efektywności i sprawności procesu jednoczesnego wytwa-
rzania ciepła i prądu w porównaniu z produkcją rozdzieloną.

Współczesne technologie stosowane w energetyce powin-
ny charakteryzować się kilkoma cechami. Przede wszystkim 
należy dbać, aby w możliwie najmniejszym stopniu szkodzić 
środowisku naturalnemu (emisje szkodliwych gazów, pyłów, 
hałasu, zużycie wody i zrzut ścieków itp.). Ponadto, budowa 
i eksploatacja powinny być zgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, a więc wywoływać minimalne zużycie paliw nieod-
nawialnych i surowców. Trzeci wyznacznik ma charakter eko-
nomiczny i oznacza korzystne wskaźniki opłacalności przed-
sięwzięcia.

W ostatnich latach w świecie obserwuje się dynamiczny 
rozwój technologii kogeneracyjnych małych mocy, opartych 
o turbiny gazowe lub zasilane gazem silniki spalinowe. Jed-
ną z możliwości wykorzystania takich układów jest ich bu-
dowa w tradycyjnych ciepłowniach komunalnych, które do 
produkcji ciepła wykorzystują kotły wodne opalane paliwem 
stałym.

Część pracujących kotłów, ze względu na stopień wyeksplo-
atowania, wymagać będzie kapitalnych remontów w przecią-
gu najbliższych kilku lat. W obliczu znacznego zaostrzenia 
norm emisji pyłów i SO2 wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych 
stoi również przed koniecznością poniesienia nakładów inwe-
stycyjnych, związanych z budową kosztownych instalacji od-
pylania i odsiarczania spalin.

W takim przypadku interesującą alternatywą może być zain-
stalowanie w ciepłowni układu CHP na bazie turbiny gazowej 
z kotłem odzysknicowym lub silnika spalinowego z układem 
wymienników. Pozwala to na wyeliminowanie wyeksplo-
atowanych kotłów węglowych oraz umożliwia zwiększenie 
sprawności produkcji ciepła w okresie letnim. 

Ze względu na wysoką skuteczność w ograniczaniu emisji 
produktów spalania do atmosfery, promowanie kogeneracji 
o wysokiej sprawności stanowi również priorytet dla Unii Eu-
ropejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wspierania kogeneracji została wdrożona, w polskim prawie, 
w znowelizowanej ustawie prawo energetyczne. W efek-
cie wprowadzonych zmian, producenci energii elektrycznej 
wytworzonej w skojarzeniu z ciepłem, otrzymują za każdą 
wyprodukowaną MWh prądu tzw. „świadectwo pochodzenia”, 

które jest formą papieru wartościowego podlegającego ob-
rotowi. Jest to realne wsparcie, dające dodatkowe efekty 
finansowe, które rekompensują wyższe nakłady inwestycyjne 
związane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technolo-
gii.

Jeden z pierwszych w kraju wysoko sprawnych układów ko-
generacyjnych, pracujących w oparciu o turbinę gazową 
wprowadziła Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Uczestnik 
Programu Promocji Ciepła Systemowego. Układ ten z powo-
dzeniem pracuje od kilku lat, dostarczając ciepło do systemu 
ciepłowniczego zaopatrującego miasto Opole. Wytworzona 
w nim energia elektryczna całkowicie pokrywa potrzeby wła-
sne opolskiej elektrociepłowni, dodatkowo Spółka ECO SA do-
starcza prąd do lokalnego dystrybutora energii elektrycznej. 
Moc cieplna układu wynosi 14,2 MWt, zaś elektryczna równa 
jest 7,4 MWe. Parametry zostały dobrane tak, aby układ po 
stronie cieplnej zaspokajał w 100 proc. potrzeby przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej dla Opola. Dzięki temu roz-
wiązaniu system pracuje niemal przez cały rok z pełnym ob-
ciążeniem, co pozwala na osiągnięcie całkowitej sprawności 
na poziomie 85 proc. Energia cieplna pochodząca z układu 
kogeneracyjnego ma ponad 25 proc. udziału w całkowitej ilo-
ści ciepła dostarczonego do opolskiego sytemu.

Jak widać, argumenty przemawiające za stosowaniem ko-
generacji nie pozostawiają wątpliwości, co do opłacalności 
takiego rozwiązania. Jeśli dodać do tego ekologiczny wymiar 
kogeneracji i wsparcie, jakiego udziela jej unijne prawo-
dawstwo, możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości 
istotnych zmian na gruncie polskiego ciepłownictwa. Warto 
pamiętać, że do grupy pionierów w tym obszarze należą firmy 
uczestniczące w Programie Promocji Ciepła Systemowego.

TP

Kogeneracja lub Układ CHP - skojarzona gospodarka energetyczna (Combined Heat 
and Power) to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej 
i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie pali-
wa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod 
względem ekologicznym w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej 
ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

RO
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Jakie okoliczności 
przemawiają za Cie-
płem Systemowym 
z naukowego punktu 
widzenia? 

W polskich warunkach 
klimatycznych i pali-
wowych rozwój syste-
mów dostarczających 
Ciepło Systemowe 
miejskim odbiorcom 
energii uzasadniony 
jest wieloma prze-
słankami. 

Po pierwsze, ogromne 
znaczenie ma bezpie-
czeństwo energetycz-
ne, oceniane zarówno 

w krótkim, jak i długim okresie i obejmujące dostawę nie 
tylko ciepła dla celów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 
czy klimatyzacji, ale również w dużym stopniu energii elek-
trycznej wytwarzanej w elektrociepłowniach.

Po drugie, za Ciepłem Systemowym przemawiają czynniki 
ekonomiczne. Wynika to z analizy porównawczej cen ciepła 
wytwarzanego z energii elektrycznej czy gazu oraz uciążli-
wościami związanymi ze spalaniem węgla w kotłach małych 
mocy lub nakazami administracyjnymi wymuszającymi likwi-
dację tzw. „niskich węglowych emitorów” zanieczyszczeń 
powietrza.

Trzecim argumentem jest konieczność ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i pyłu zarówno w skali globalnej, jak 
i w miejskich warunkach lokalnych.

Wiemy, że szczególnie w ostatnim czasie regulacje Unii  
Europejskiej mają duże znaczenie dla branży ciepłow-
niczej w Polsce. Jak wyglądają te kwestie w kontekście  
Ciepła Systemowego?

Z dyrektyw europejskich dotyczących ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń powietrza wynika, że w niedalekiej przyszłości 
w źródłach ciepłowniczych nie będzie można korzystać z ko-
tłów węglowych o sprawnościach niższych niż 85 proc. Ponad-
to, po roku 2015 wszystkie ciepłownicze kotły węglowe będą 
musiały być wyposażone w instalacje odsiarczania i odazoto-
wania spalin. 

Pamiętamy przy tym, że w latach 80. i 90. problem odsiar-
czania spalin został w dużym stopniu odsunięty w wyniku za-
stosowania węgli o niskiej zawartości siarki. Z drugiej strony, 
wiadomo, że do 2015 roku ze względów technicznych i eko-
nomicznych nie da się wymienić większości rozpatrywanych 
kotłów na konstrukcje nowej generacji. 

Jak zatem poradzić sobie z tym problemem? Czy Uczestni-
cy Programu Promocji Ciepła Systemowego mogą już teraz 
przygotować się na zmiany, o których Pan mówi?

Tak, wiedząc o zbliżającej się transformacji można prowadzić 
przede wszystkich działania modernizacyjne. W trakcie pro-
wadzonych prac remontowych możliwe jest znaczące podnie-
sienie sprawności istniejących kotłów wytwarzających Ciepło 
Systemowe i tą drogą ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego. Z technicznego punktu widzenia 
w wyniku modernizacji można osiągnąć sprawności energe-
tyczne ciepłowniczych kotłów węglowych na poziomie 90-92 
proc.

Co przesądziło o wy-
borze Ciepła Syste-
mowego jako tech-
nologii ogrzewającej 
Manufakturę?

W procesie inwesty-
cyjnym Manufaktury 
wybór technologii sys-
temów grzewczych, 
medium oraz dostaw-
cy został poddany 
gruntownej analizie. 
Brano pod uwagę 
wiele czynników - od 
ekonomii (z punktu 
widzenia inwestora 
oraz późniejszego za-
rządcy) po pewność 

dostaw oraz elastyczność systemu grzewczego zapewniające-
go komfort cieplny przyszłym odbiorcom, czyli konsumentom 
ciepła. Wybór padł na Ciepło Systemowe. 

Które z cech Ciepła Systemowego okazały się decydujące?

Główne argumenty, które miały wpływ na taką decyzję, to ni-
skie koszty budowy infrastruktury energetycznej, sfinansowa-
nej przez dostawcę medium, dostępność infrastruktury tech-
nicznej w miejscu planowanej inwestycji oraz niższe koszty 
eksploatacji dla zarządcy Centrum, co w sposób bezpośredni 
przekłada się na finanse konsumentów ciepła. Dodatkowo, 
biorąc pod uwagę zmiany, jakie w ostatnich latach nastąpiły 
w bezpieczeństwie oraz elastyczności dostaw, wybór Ciepła 
Systemowego okazał się jak najbardziej trafny dla naszych 
najemców. 

Jakie zmiany w branży ciepłowniczej ma Pan dokładnie na 
myśli?

Przede wszystkim jest to nowe rozumienie pojęcia „sezon 
grzewczy”, które nie jest już sztywno definiowane i ogra-
niczane ramami czasowymi. Ma to niebagatelne znaczenie 
dla odbiorców ciepła, zużywających je tylko do ogrzewania 
obiektów. Nowe standardy pozwalają na podejmowanie in-
dywidualnych decyzji o terminie uruchamiania i wyłączania 
systemów grzewczych, co powoduje, że Ciepło Systemowe 
jest produktem konkurencyjnym do indywidualnych kotłowni 
gazowych lub olejowych. Ponadto, ze względu na specyficz-
ny charakter Manufaktury, składającej się z wielu obiektów, 
wybudowanie kilku węzłów cieplnych pozwala zarządcy na 
dostarczanie energii tylko do tych obiektów, gdzie jest ona 
niezbędna. W znacznym stopniu ułatwia to racjonalne wyko-
rzystanie energii, jak również optymalizację kosztów pono-
szonych przez zarządcę i najemców.

Czy konkurencyjność cenowa jest również atutem Ciepła 
Systemowego?

Jest wiele cech wyróżniających Ciepło Systemowe na tle 
innych źródeł ciepła. Nie do przecenienia z ekonomicznego 
punktu widzenia odbiorcy jest stabilna cena, której dynamika 
wzrostu w ostatnich latach była znacznie mniejsza niż innych 
źródeł energii. Dodatkowo odbiorca Ciepła Systemowego nie 
musi ponosić wysokich kosztów utrzymania i eksploatacji wła-
snych kotłowni, jak również składowania i magazynowania su-
rowca. Wszystkie powyższe argumenty oraz bezpieczeństwo 
i pewność, potwierdzona ciągłością dostaw na przestrzeni 
trzech lat funkcjonowania Manufaktury, przedstawiają Ciepło 
Systemowe jako jeden z najlepszych produktów zapewniają-
cych komfort cieplny.

Utytułowanie Ciepła 
Systemowego Go-
dłem “Teraz Polska” 
jest wydarzeniem 
bezprecedensowym. 
Proszę wyjaśnić dla-
czego.

Przez 19 lat trwania 
Konkursu i uhonoro-
waniu przeszło 400 
firm, nie zdarzyło się, 
aby Godło wywalczyła 
jakakolwiek Izba Go-
spodarcza.

Podobnie historia 
Konkursu nie zna 

przypadku oferowania nagrodzonej usługi przez wiele firm. 
Samo to świadczy o wyjątkowości Ciepła Systemowego, ale 
ostatecznie decydują przecież względy merytoryczne. In-
nymi słowy, otwarcie nowej karty Konkursu “Teraz Polska” 
było konsekwencją znakomitej usługi. Zaznaczyć trzeba, że 
zdobycie Godła Promocyjnego “Teraz Polska” nie jest łatwym 
zadaniem. Wystarczy porównać liczbę zgłoszeń, nominacji 
i Laureatów. Grono ekspertów do rozpatrzenia otrzymało 125 
wniosków weryfikacyjnych.

Po zakończonych 31 marca ocenach, przyznano łącznie nie-
mal 100 nominacji zgłoszonym produktom, usługom, innowa-
cjom i gminom. Liczba Laureatów nie przekroczyła natomiast 
w tym roku 40. Dla mnie oczywistym jest, że Konkurs “Teraz 
Polska” naprawdę wyłania najlepszych z najlepszych. Ciepło 
Systemowe ma więc czym się chwalić.

Jakie walory Ciepła Systemowego uważa Pan za najważ-
niejsze?

Przede wszystkim wyjątkowa jest wspomniana wcześniej 
strona organizacyjna całego Programu. Już to wskazuje na 
znaczne zaawansowanie przedsięwzięcia oraz jego profesjo-
nalne przygotowanie. Jeśli chodzi o samą usługę, na pierwszy 
plan wysuwają się pewność i bezpieczeństwo użytkowania, 
troska o ekologię oraz strona finansowa. Jeśli usługa funkcjo-
nuje jak należy, nie zagraża ani konsumentowi, ani środowi-
sku i do tego jest atrakcyjna cenowo trudno nie uznać jej za 
wzorową. Kluczowymi zagadnieniami są również nowe stan-
dardy obsługi Klienta oraz działania modernizacyjne branży. 
W końcu - jak mówi maksyma - ‘kto się nie rozwija, ten się 
cofa”.

Jakich korzyści z tytułu uhonorowania Godłem “Teraz Pol-
ska” spodziewać się może Ciepło Systemowe?

W przypadku każdego Laureata kwestią o podstawowym 
znaczeniu jest sposób posługiwania się Godłem. Firmy, któ-
re aktywnie komunikują otoczeniu zwycięstwo w Konkursie, 
często w widoczny sposób przekuwają je w kolejne sukcesy 
biznesowe. 

Z badań wynika, że ok. 75 proc. Polaków prawidłowo rozpo-
znaje znak “Teraz Polska”. Prawie 70 proc. uważa, że Godło 
jest gwarancją najwyższej jakości, a 60 proc. uznaje produk-
ty i usługi oznaczone biało-czerwoną flagą za lepsze od in-
nych. Wszystkie profity mogą stać się udziałem Ciepła Syste-
mowego. Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój Programu, 
nie mam wątpliwości, że tak właśnie się stanie.

FORUM

Ciepło Systemowe? Jestem ZA!
Niezawodność, bezpieczeństwo, ekonomiczność i ekologiczność - to tylko niektóre z walorów Ciepła Systemowego. 
Coraz więcej inwestorów, ludzi nauki, zarządców i użytkowników przekonuje się do zalet produktu. O opinię na temat 
Ciepła poprosiliśmy osoby związane z branżą ciepłowniczą w Polsce.

Dariusz Jańczyk

Dyrektor Techniczny Centrum 
Handlowego Manufaktura w Łodzi

Krzysztof Przybył

Prezes Zarządu Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego

Prof. dr hab. Stanisław Mańkowski             

Rektor Politechniki Warszawskiej 2002-2005 
Pracownik Uczelnianego Centrum Badawczego 
Energetyki i Ochrony Środowiska PW
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Bytom
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Katowice
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Tarnowskie Góry (Grupa Dalkia)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Chrzanów 
- lokalizacje Sosnowiec, Poręba (Grupa Dalkia) 
LOGSTOR Ror Polska Sp. z o.o.
Świętokrzyskie:
Dalkia Polska SA, Jędrzejów (Grupa Dalkia)
Dalkia Polska SA, Małogoszcz (Grupa Dalkia)
Wielkopolskie:
Dalkia Poznań SA (Grupa Dalkia)
Dalkia Poznań ZEC SA (Grupa Dalkia) 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Kaliszu 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jarocinie (Grupa Dalkia) 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie SA (Grupa Dalkia)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrześni SA (Grupa Dalkia)
Dalkia Poznań SA, Opalenica (Grupa Dalkia)
Dalkia Poznań SA, Buk (Grupa Dalkia)
Dalkia Poznań SA, Pniewy (Grupa Dalkia)
„PRESSTERM” Sp. z o.o , Owińska (Grupa Dalkia)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wągrowcu Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)  
E.ON edis energia Sp. z o.o. 
Zachodniopomorskie:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Stargard Szczeciński
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie 
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Policach 
Łobeska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Głównym narzędziem pierwszej kampanii reklamowej były 
spoty telewizyjne i radiowe. Przekazy te przygotowane zo-
stały w sposób podkreślający zalety Ciepła Systemowego: 
niezawodność,pewność, bezobsługowość, komfort i bez-
pieczeństwo użytkowania. Konstrukcja spotów umożliwiła 

Uczestnikom komunikowanie także innych cech produkto-
wych nowej marki. W związku z okresem, w jakim realizowa-
na była kampania, najczęściej podkreślaną funkcjonalnością 
produktu była możliwość jego dostawy przez cały rok.

Działania promocyjne i reklamowe prowadzone były w róż-
nych obszarach na terenie całego kraju. Jako media do dzia-
łań lokalnych wykorzystane zostały Regionalne Ośrodki TVP 
w pięciu województwach, lokalne stacje telewizyjne i roz-
głośnie radiowe w trzech województwach oraz regionalne 
tytuły prasowe. Całość wsparta została działaniami Public 
Relations. Kampanię zainaugurowały spoty telewizyjne emi-
towane we wszystkich Ośrodkach Regionalnych Telewizji Pol-
skiej. Jako główne pasmo kampanii wybrane zostały godziny 
18:00-18:30, gwarantujące najlepszą oglądalność ze względu 
na wspólną emisję programów regionalnych zarówno w TVP3 
jak i TVP2.

Termin premiery kampanii zaplanowany został zgodnie z wy-
tycznymi strategii Programu. Uwzględniono okres zmniejsza-
nia zapotrzebowania na ciepło (koniec tzw. „sezonu grzew-
czego”), kiedy wahania temperatur zewnętrznych sprawiają, 
że nieogrzewane już pomieszczenia nie zapewniają komfortu 
cieplnego. Ciepło Systemowe gwarantuje natomiast odpo-
wiednią temperaturę przez cały rok.

Głównym celem przeprowadzonych działań w pierwszym eta-
pie było wzbudzenie zainteresowania. Punktem odniesienia 
dla widzów był adres internetowy www.cieplosystemowe.pl, 
pojawiający się w spotach telewizyjnych i radiowych jako 
jedyne wskazanie teleadresowe. Już w pierwszych sześciu 
dniach emisji kampanii stronę Ciepła Systemowego odwiedzi-
ło o 360 proc. więcej internautów niż w tygodniu poprzednim. 
Nowe odwiedziny stanowiły aż 75 proc. wszystkich wejść, 
a średni czas spędzony na witrynie wzrósł niemal o połowę. 
Największym sukcesem okazała się jednak liczba odwiedzin 
podstrony z informacjami o produkcie, gdzie wzrost sięgnął 
ponad 2000 proc. Przekaz skłonił także widzów do poszukiwa-
nia informacji o produkcie, o czym świadczą statystyki oglą-
dalności www w tym zakresie. Biorąc pod uwagę statystyki, 
można z powodzeniem uznać, że kampania zrealizowała po-
stawione przed nią cele.

Kolejne działania reklamowe zaplanowane zostały na począ-
tek jesieni 2009 roku, kiedy Ciepło Systemowe będzie jeszcze 
bardziej oczekiwane. Kampania telewizyjna koordynowana 
będzie zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. 
Planowane są także działania PR. Mając na uwadze efekty 
kampanii wiosennej, koniec lata wygląda naprawdę obiecu-
jąco.

MM

Wydawca: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Opracowanie graficzne i skład: KONCEPTLAB. Kontakt z redakcją: redakcja@konceptlab.pl

PROGRAM

Pierwsza kampania reklamowa 
Ciepła Systemowego
Na przełomie kwietnia i maja tego roku zrealizowana została pierwsza kampania reklamowa w skali ogólnopolskiej. 
Czas na jej realizację wybrany został zgodnie z założeniami strategii Programu Promocji Ciepła Systemowego. Oprócz 
wizerunku nowej marki Uczestnicy w swoich działaniach komunikowali także zaletę Ciepła Systemowego, jaką jest 
dostępność przez cały rok.

Uczestnicy i Partnerzy 
Programu
Program Promocji Ciepła Systemowe-
go zyskuje kolejnych Uczestników. 
Firmy z całego kraju decydują się na 
promowanie wspólnej marki produk-
towej.

fot. Stockxpert

Do wyjątkowego grona Uczestników Programu Promocji Cie-
pła Systemowego dołączyło w ostatnim czasie kilkadziesiąt 
przedsiębiorstw. Obecnie we wspólnym przedsięwzięciu bie-
rze udział już 70 firm. Nie ma wątpliwości, że krąg ten w naj-
bliższym czasie się powiększy.

Za sprawą przede wszystkim zdobycia Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”, a także kampanii reklamowej, idea nowej 
marki produktowej spotyka się z coraz szerszym zrozumie-
niem. Obecność w telewizji, radiu i prasie oraz działania PR 
budują pozytywny obraz marki na szeroką, ogólnopolską ska-
lę. Tym samym z optymizmem patrzeć można na przyszłość 
projektu zarówno w kwestiach akwizycyjnych, jak i ogólnego 
promowania Ciepła Systemowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy decydując się na przystąpienie 
do Programu, działają na rzecz nowej marki i całej branży 
ciepłowniczej. Wierzymy, że wspólne przedsięwzięcie przy-
sporzy zaangażowanym firmom wielu korzyści biznesowych. 

Uczestnikom, Partnerom, Klientom, przedstawicielom władz 
lokalnych oraz wszystkim zainteresowanym rozwojem Pro-
gramu polecamy stronę projektu www.igcp.pl/cs oraz portal 
marki produktowej www.cieplosystemowe.pl.
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FIRMY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE (stan na 31.05.2009):

Dolnośląskie:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. 
Kujawsko-Pomorskie:
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC Sp. z o.o., Żnin (Grupa Dalkia)
Praterm Północ Sp. z o.o., Świecie (Grupa Dalkia)
Lubelskie:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Puławy
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Giga Sp. z o.o, Świdnik (Grupa Dalkia)
Praterm, Międzyrzec Podlaski Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)
„Praterm Kraśnik” Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kraśniku (Grupa Dalkia)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zamość Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o, Zamość (Grupa Dalkia)
Lubuskie:
Zakład Energetyki Cieplnej w Świebodzinie Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„CIEPŁOWNIA” Sp. z o.o, Świebodzin (Grupa Dalkia)
Łódzkie:
Dalkia Łódź SA (Grupa Dalkia)
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o Pabianice
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o, Piotrków Trybunalski
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Bełchatów 
Dalkia Polska SA, Radomsko (Grupa Dalkia)
Małopolskie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Chrzanów 
oraz lokalizacje: Libiąż, Trzebinia – (Grupa Dalkia)
Mazowieckie:
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Warszawa 
Dalkia Polska SA, Warszawa (Grupa Dalkia)
Praterm SA, Warszawa (Grupa Dalkia)
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przasnysz oraz 
lokalizacja Nowy Dwór Mazowiecki (Grupa Dalkia)
Warmińsko-Mazurskie:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Lidzbark Warmiński 
oraz lokalizacje Orneta, Dobre Miasto (Grupa Dalkia)
Praterm Szczytno Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)
„BIO ENERGIA” Sp. z o.o., Tolkmicko (Grupa Dalkia)
Praterm Północ Sp. z o.o., Pasłęk (Grupa Dalkia)
AGROLAND Sp. z o.o., Braniewo (Grupa Dalkia)
GRABOFARM Sp. z o.o., Braniewo (Grupa Dalkia)
Gospodarstwo Rolne „Młoteczno” Spółka z o.o., Braniewo (Grupa Dalkia)
Opolskie:
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Opole
Podkarpackie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o.
Podlaskie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku
Pomorskie:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
„EUROBIOMASS (POLSKA)” Sp. z o.o. Gdańsk (Grupa Dalkia) 
Praterm Północ Sp. z o.o., Bytów (Grupa Dalkia)
Praterm Północ Sp. z o.o., Gniew (Grupa Dalkia) 
Praterm Północ Sp. z o.o., Sztum (Grupa Dalkia)
Śląskie:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z .o.o.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 


