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Perspektywa – rok 2030
W czerwcu mijającego roku poznaliśmy treść raportu „Polska 2030”, a w listopadzie Rada Ministrów przyjęła „Politykę 
energetyczną Polski do 2030  roku” Oba  te dokumenty,  choć bardzo  różne w  treści będą miały  znaczący wpływ na 
przyszłość Polski.

fot. StockXpert

Raport „Polska 2030”, opracowany przez zespół młodych eko-
nomistów, prawników i socjologów pod kierunkiem ministra 
Michała Boniego na ponad 300 stronach, pokazuje Polskę jako 
kraj w ciągłej przebudowie. Próbuje opisać też wyzwania, 
jakie stoją przed nami w najbliższym dwudziestoleciu. To 
diagnoza rzeczywistości oraz próba opisania najbliższej przy-
szłości, której celem jest lepsze wykorzystanie szans na roz-
wój społeczny i gospodarczy.

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” to dokument 
zupełnie inny, opisujący główne kierunki rozwoju w tak 
newralgicznej dla każdego kraju dziedzinie, jak bezpieczeń-
stwo energetyczne. Zawiera długoterminową strategię roz-
woju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania 
na paliwa i energię oraz program działań wykonawczych do  
2012 roku Strategia określa sześć podstawowych kierunków 
rozwoju polskiej energetyki, na które składają się: poprawa 
efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw 
paliw i energii oraz dywersyfikacja struktury wytwarzania 
energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądro-
wej. W strategii założono także rozwój odnawialnych źródeł 
energii (OZE), konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz 
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Oba dokumenty są o tyle ważne, że sposób ich realizacji bę-
dzie miał bezpośredni wpływ na całą branżę. Raport „Pol-
ska 2030” zakłada, że najważniejszą cechą najbliższych lat 
będzie rozwój. Motorem zmian ma być gospodarka - a pań-
stwo ma spełniać funkcję stymulującą, a dopiero w drugim 
rzędzie opiekuńczą. W tej perspektywie dla nowoczesnej go-
spodarki niezbędne jest bezpieczeństwo paliwowe, energe-
tyczne i cieplne. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” 
może być więc traktowana jako zespół celów, który należy 
osiągnąć, aby móc stworzyć podwaliny do modernizacji in-
nych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. To zadanie 

niezwykle trudne tym bardziej, że będzie one realizowane 
w warunkach zmieniających się cen nośników energii i reali-
zacji zobowiązań związanych z wdrażaniem restrykcyjnych 
norm ochrony środowiska.

Oba dokumenty różni jeszcze jedno. O ile raport jest próbą 
zdiagnozowania przyszłości i był opracowywany w zaciszu ga-
binetów, to „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” jest 
efektem pracy zespołu praktyków i naukowców oraz konsul-
tacji społecznych i przyniesie wymierne skutki. 

O znaczeniu tego dokumentu świadczy też liczba ponad 1100 
uwag, które zgłoszono w czasie konsultacji społecznych, 
w których między innymi brały udział Izba Gospodarcza Cie-
płownictwo Polskie - reprezentant branży ciepłowniczej, inne 
organizacje branżowe oraz organizacje ekologiczne, uczel-
nie, producenci, a także dostawcy paliw i energii.

W „Polityce” uwzględniono dużą część postulatów – między 
innymi obietnicę prawnego zabezpieczenia opłacalności in-
westycji i likwidacji barier w rozwoju infrastruktury liniowej. 
Zauważamy także, że rośnie zrozumienie dla wielokrotnie 
sygnalizowanej przez ciepłowników konieczności specjalne-
go traktowania naszej branży i wspierania procesów moder-
nizacyjnych, które są w niej już realizowane. Nie wszystkie 
rozwiązania zawarte w dokumencie Rady Ministrów satys-
fakcjonują jeszcze w pełni ciepłowników. Izba Gospodarcza 
Ciepłownictwo Polskie i firmy zrzeszone wokół Ciepła Syste-
mowego będą nadal kontynuowały wysiłki, których celem jest 
tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla ciepłownictwa 
zawodowego.

Ciepłownictwo i Ciepło Systemowe jako produkt, od lat za-
pewniający ponad piętnastu milionom polaków komfort ciepl-
ny, powinny zajmować ważniejsze miejsce w krajowej polity-

ce energetycznej. Polska leży w takiej strefie klimatycznej, 
gdzie przez siedem miesięcy w roku mieszkania, powierzch-
nie przemysłowe i handlowe oraz instytucje publiczne muszą 
być ogrzewane, a dostawa ciepłej wody zapewniona przez 
cały rok. Należy więc wspierać najbardziej ekonomiczne 
rozwiązania i realnie podchodzić do zobowiązań związanych 
z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, a zatem odchodzić 
od indywidualnych źródeł ogrzewania na rzecz Ciepła Syste-
mowego.

Dla ciepłownictwa perspektywa roku 2030 nie jest wcale tak 
odległa. To właśnie teraz zapadają kluczowe decyzje, których 
skutki będą odczuwalne za dziesięć czy dwadzieścia lat. Pro-
gram działań wykonawczych, będący częścią dokumentu „Po-
lityka energetyczna Polski do 2030 roku” stawia przed nami 
wiele wyzwań. Już w najbliższych miesiącach rząd planuje 
zmienić zasady regulacji cen ciepła oraz wprowadzić mecha-
nizmy pozwalające na rozwój kogeneracji, czyli najefektyw-
niejszego i najkorzystniejszego dla naszych klientów jedno-
czesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

W najbliższym czasie czeka nas jeszcze szereg działań o cha-
rakterze edukacyjnym i informacyjnym, których celem po-
winno być przybliżenie odbiorcom tematyki racjonalnego ko-
rzystania z ciepła, kalkulacji cen w kontekście zmian kosztów 
paliw oraz uwarunkowań wprowadzenia wysokich standardów 
ochrony środowiska. Wiele wysiłków będą wymagały stara-
nia o korzystne dla naszych klientów i dla branży rozwiąza-
nia prawne oraz konsekwentne wprowadzanie przyjaznych 
dla otoczenia technologii. Właśnie realizacja wymienionych 
wcześniej działań może być znacznie bardziej efektywna, je-
żeli będzie realizowana przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 
zintegrowane wokół wspólnych celów – tak, jak ma to miejsce 
w Programie Promocji Ciepła Systemowego.
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Termomodernizacja - porady dla 
właścicieli i administratorów
Ograniczanie kosztów zużycia ciepła jest w ostatnich latach zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej właściciele 
i administratorzy budynków szukają sposobów na oszczędzanie ciepła. Okazuje się, że oszczędności mogą być znaczne, 
a w przypadku budynków, które zużywają duże ilości ciepła, mogą w dużej mierze pokryć spłaty kredytu uzyskanego na 
przeprowadzenie termomodernizacji. 

Audyt 

Każdy budynek ma właściwie inne zapotrzebowanie na ciepło. 
Badania pokazują, że możliwa jest nawet 14-krotna różnica 
w zużyciu ciepła pomiędzy budynkami. Zależy to między in-
nymi od wieku budynku, stanu i wielkości okien, liczby ścian 
zewnętrznych itd. Te czynniki mają wpływ na to, w jakim 
tempie i w jakiej ilości ciepło „ucieka” na zewnątrz. Warto 
zatem zrobić audyt energetyczny budynku, w którym miesz-
kamy, aby określić, w jakiej klasie jakości energetycznej się 
on znajduje, a także określić czas i sposoby jego najbardziej 
ekonomicznej termomodernizacji.

Docieplenie stropodachu

Docieplanie należy zaczynać od stropu, gdyż jest ono o wie-
le tańsze od docieplenia ścian. Polega jedynie na rozłożeniu 
izolacji. Nie ma kosztów związanych z pracą, klejami, zamo-
cowaniami, a także elewacją zewnętrzną.

Efekty zależą w dużej mierze od jakości materiału izolacyjne-
go (jak na przykład styropian, wełna mineralna), dlatego nie 
warto tu szukać oszczędności. Grubość warstwy izolacyjnej 
ze styropianu lub wełny mineralnej powinna wynosić ok. 15-
20 cm pod dachem, ok. 10-12 cm na ścianach zewnętrznych 
i ok. 10-12 cm w podłodze na gruncie.

Docieplenie ścian zewnętrznych

Według badań, prawie 40 proc. traconego w budynku ciepła 
przenika przez jego nieocieplane ściany. Warto wiedzieć, że 
ściana jednowarstwowa z materiału o najlepszych parame-
trach termicznych posiada 3 do 6 razy gorsze właściwości 
termoizolacyjne od najlepszych na rynku materiałów termo-
izolacyjnych. Na przykład ściana wykonana z betonu o grubo-
ści 50 cm ma taką samą izolacyjność cieplną jak mur z cegły 
dziurawki o grubości ok. 35 cm lub płyta izolacyjna z wełny 
mineralnej lub styropianu o grubości 2,5 cm. Przez wełnę mi-
neralną lub styropian przenika około 20 razy mniej ciepła niż 
przez beton.

Wymiana okien

Okazuje się, że przez okna „ucieka” od 15 do 25 proc. ciepła. 
Wpływ na wielkość strat ciepła ma zarówno szczelność okien, 
jak i ich powierzchnia. Każdy, kto ma lub miał stare okna, 
wie, jak bardzo może wiać przez szczeliny. Tą samą drogą 
ucieka także ciepło, dlatego uszczelnienie okien lub wymiana 
ich na szczelne jest niezbędna, gdy ocieplamy budynek. Stra-
ty ciepła ograniczy także zamontowanie okiennic i zewnętrz-
nych rolet zamykanych na noc.

Uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej

Najczęściej stosuje się uszczelki samoprzylepne z gotową 
warstwą kleju. Uszczelnianie jest czynnością bardzo prostą 
i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. W przy-
padku starych okien i drzwi przed uszczelnieniem warto usu-
nąć warstwy starej farby i ponownie je pomalować. Obecnie 
nie ma żadnego problemu z dostępem do różnego rodzaju 
uszczelek izolacyjnych o różnej grubości i formie. Warto pa-
miętać o doborze odpowiedniej grubości uszczelek i miejscu 
ich zamontowania. W przypadku montażu nowych okien na-
leży uszczelnić styk ościeżnicy ze ścianą, stosując do tego 
piankę montażową.

Modernizacja instalacji c.o.

Duże straty ciepła mogą być spowodowane złą regulacją in-
stalacji c.o. Rury mogą być zanieczyszczone osadami stały-
mi i źle izolowane, może także brakować zaworów termo-
statycznych. Należy pamiętać również o doborze grzejników 
odpowiednich do zapotrzebowania ciepła i o umieszczeniu 
na ścianie za grzejnikiem maty ekranowej. Wymiana grzejni-
ków jest najdroższym etapem modernizacji c.o., ale poprzez 
zmniejszenie ich objętości poprawiamy sprawność obiegu 
grzewczego. To one oddają ciepło bezpośrednio do pomiesz-
czeń w naszych domach. Grzejnik o odpowiedniej bezwład-
ności cieplnej szybciej „reaguje” na zmiany: to znaczy, że 
urządzenie szybciej stygnie, gdy przepływ ciepłej wody przez 
grzejnik jest ograniczony i szybciej się nagrzewa, gdy pracuje 
z pełną mocą.

Automatyka pogodowa i inne urządzenia regulacyjne

W budynkach wielorodzinnych warto zainstalować regulator 
pogodowy, który reguluje podanie ciepła dla całego budynku 
w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych.
Zawory termostatyczne przy grzejnikach służą wówczas do 
ograniczania zużycia ciepła w poszczególnych pomieszcze-
niach, a maksymalna możliwa temperatura ograniczana jest 
przez regulator. Wysokość założonej przez odbiorcę tempera-
tury wewnętrznej ma istotny wpływ na wielkość mocy pobie-
ranej z systemu oraz wielkość zużycia energii.

Termomodernizacja i Ciepło Systemowe

Im więcej uwagi poświęci się termomodernizacji, tym więcej 
korzyści zyskać można z użytkowania Ciepła Systemowego. 
Ma to przełożenie na wszystkie aspekty funkcjonowania syste-
mu grzewczego. Najbardziej oczywistą zaletą jest obniżenie 
i tak już niewysokich kosztów stosowania Ciepła Systemowe-
go. W dobrze zaizolowanych pomieszczeniach ze szczelnymi 
oknami i drzwiami termostaty mogą być istotnie przykręcone. 
Termomodernizacja ważna jest także w kontekście bezpie-
czeństwa użytkowania i ogólnej bezobsługowości. Sprawne 
kaloryfery czy rury doprowadzające ciepło sprawią, że zosta-
nie podniesiony stopień bezawaryjności instalacji Ciepła Sys-
temowego. W zakresie wygody warto pomyśleć również o au-
tomatyce pogodowej. Wszyscy Uczestnicy Programu Promocji 
Ciepła Systemoweg mają możliwość dostarczania ciepła przez 
cały rok. Ma to wpływ nie tylko na komfort cieplny, ale do-
datkowo zapobiega zawilgoceniu i zagrzybieniu budynków, co 
prowadzić może do poważnych remontów. Jak widać, termo-
modernizacja nie tylko poprawia jakość użytkowania Ciepła 
Systemowego, ale także chroni obiekty przez dodatkowymi 
szkodami.

WS
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Świadectwa energetyczne
Świadectwa  (certyfikaty)  energetyczne  to  temat  silnie  związany  z  branżą  ciepłowniczą  i  Ciepłem  Systemowym. 
Celem  wprowadzenia  obowiązku  sporządzania  i  posiadania  świadectw  jest  promowanie  budownictwa  efektywnego  
energetycznie  i  zwiększanie  świadomości  społecznej  w  zakresie  możliwości  uzyskania  oszczędności  energii 
w budownictwie.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, 
najemca lub użytkownik obiektu może określić orienta-
cyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym 
koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na ener-
gię (a w przypadku budynku użyteczności publicznej także 
z oświetleniem).

Co to jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny budynku to dokument określający 
wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspoko-
jenia  potrzeb  związanych  z  użytkowaniem  budynku  czy 
lokalu. 

Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do:

• ogrzewania (c.o.),
• przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
• wentylacji,
• klimatyzacji,
• oświetlenia - w przypadku obiektów użyteczności  

publicznej.

Wielkość zapotrzebowania na energię zawarta w świadectwie 
wynika również z przeznaczenia i standardu budynku oraz 
wykorzystanych systemów instalacyjnych. Do wyliczeń bierze 
się zatem pod uwagę stałe, obiektywne cechy budynku, nie 
zaś pomiar zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej 
ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowni-
ków. Podstawą do sporządzenia oceny energetycznej jest 
charakterystyka energetyczna budynku określona w projek-
cie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest 
dla niego dokumentacji projektowej - wyznaczana jest w wy-
niku inwentaryzacji.

Przepisy prawne

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budyn-
ków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 roku w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. Przepisy unijne 
zostały przeniesione na prawo polskie poprzez ustawę z 19 
września 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wyko-
nawcze. 6 listopada 2008 r. minister infrastruktury podpisał 

trzy rozporządzenia niezbędne do sporządzania świadectwa 
charakterystyki energetycznej, które określają między in-
nymi metodologię obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkaniowego oraz sposób sporządzania 
i wzory świadectw energetycznych. Od 1 stycznia 2009 po-
siadanie  świadectwa  energetycznego  jest  obowiązkowe 
dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości oraz uży-
wanych, które wprowadzane są do obrotu (sprzedawanych 
lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku 
przebudowy lub remontu zmianie uległa jego charaktery-
styka energetyczna.

Kto sporządza świadectwo energetyczne?

Ustawa definiuje, że świadectwo charakterystyki energetycz-
nej budynku może sporządzać osoba, która:

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
• ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym, co najmniej:

1. studia magisterskie albo

2. studia inżynierskie na kierunkach: architektura, 
budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka 
lub pokrewnych,

• nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, 
wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub  
za przestępstwo skarbowe,

• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w spe-
cjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej 
lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wyni-
kiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do 
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej (lub ukończyła, nie mniej niż roczne, studia pody-
plomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, in-
żyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie 
audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji 
oraz oceny energetycznej budynków).

Osób uprawnionych do sporządzania świadectw należy szukać 
zatem po pierwsze wśród posiadających uprawnienia budow-
lane do projektowania w specjalności architektonicznej, kon-
strukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Osoby uprawnione 
najczęściej należą do izb samorządu zawodowego i do stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych. Naturalnie osoba sporządza-

jąca świadectwa charakterystyki energetycznej budynków 
nie musi być członkiem izby samorządu zawodowego. Oczy-
wiście także Dostawcy Ciepła Systemowego, jako eksperci 
w  dziedzinie  ogrzewania,  na  bieżąco  śledzą  temat  świa-
dectw energetycznych i otwarci są na współpracę z Klien-
tami w zakresie doradztwa dotyczącego efektywnego wy-
korzystania energii.

Kogo dotyczy obowiązek posiadania świadectwa?

Świadectwa muszą posiadać nowe budynki oddawane do użyt-
kowania, budynki/lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi 
oraz takie, które w wyniku przebudowy lub remontu zmieniły 
swoją charakterystykę energetyczną. Z posiadania świadec-
twa energetycznego zwolnione zostały budynki:

• podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami,

• używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,

• przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 
2 lata,

• niemieszkalne służące gospodarce rolnej,

• przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na ener-
gię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,

• mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 
4 miesiące w roku,

• wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Każdy inwestor zobowiązany został dołączyć świadectwo 
charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie. W przypadku, gdy budynek lub lokal miesz-
kalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy 
powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki ener-
getycznej. Jednocześnie, co ważne, brak świadectwa nie 
uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej 
przeszkody w jej zawarciu. Obecnie nie ma żadnych sankcji 
administracyjnych czy karnych za nieposiadanie świadectwa 
dla zbywanej nieruchomości, jednak zarówno kupujący, jak 
i najemca nieruchomości mogą takiego świadectwa zażądać. 
Co więcej, nabywca budynku może na przykład żądać obniże-
nia ceny sprzedaży nieruchomości, jak również naprawienia 
szkody wynikającej z tego, że sprzedający nie udostępnił mu 
świadectwa.

Podsumowując szereg opinii znawców tematu świadectw 
energetycznych można stwierdzić, że Ministerstwo Infrastruk-
tury w niedługim czasie powinno dokonać nowelizacji ustawy. 
Dzięki temu zostaną jasno określone konsekwencje sprzedaży 
budynku lub mieszkania bez świadectwa energetycznego.

Ważność świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne ważne jest 10 lat pod warunkiem 
nieprzeprowadzania w tym czasie robót budowlanych, które 
spowodowały, że zmianie uległa charakterystyka energetycz-
na budynku (w tym przypadku należy sporządzić nowe świa-
dectwo).

Efektywne  zarządzanie  energią  jest  obszarem  wiedzy, 
w który bez wątpienia wpisuje się tematyka audytów i cer-
tyfikatów energetycznych. Jest to jednocześnie podstawo-
wy  element  działań  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju, 
jakie systematycznie wdrażają przedsiębiorstwa ciepłow-
nicze - uczestnicy Programu Promocji Ciepła Systemowe-
go. Dzięki partnerskim relacjom z Klientami możliwe jest 
stałe  dostosowywanie  właściwości  Ciepła  Systemowego 
do  zmieniających  się  preferencji  Odbiorców  i warunków 
rynkowych, tak, aby optymalne określenie wielkości zapo-
trzebowania na ciepło było źródłem komfortu codziennego 
życia i zadowolenia Odbiorców.

SM, RW

fot. Osiedle Garden House - SGI Baltis (Szczecin), inwestycja w pełni certyfikowana
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Ciepło  Systemowe  zdobywa  coraz  większą  rzeszę 
zwolenników  wśród  klientów  i  konsumentów  cie-
pła,  którzy,  doceniają  bezpieczeństwo  i  komfort 
użytkowania  na  równi  z  bezobsługowością  i  nieza-
wodnością  dostaw.  Coraz większa  świadomość  kon-
sumentów idzie w parze z coraz wyższą jakością pro-
duktu. Nowe osiedle przy ul. Królewicza Kazimierza 
w Szczecinie to kompleks mieszkaniowy, składający 
się z trzech budynków wielorodzinnych. Jasny kolor 
elewacji w połączeniu z drewnianą stolarką okienną, 
zadbany trawnik, cisza i spokój - wszystko to nastra-
ja bardzo pozytywnie. Piękny, nowoczesny budynek 
ogrzewany  jest  Ciepłem  Systemowym  ze  Szczeciń-
skiej Energetyki Cieplnej. Każdy z trzech obiektów 
oddawany  był  oddzielnie,  gdyż  inwestor  -  firma  
Coliseum 2101 Sp. z o.o. - realizował inwestycję eta-
powo. Trzeci budynek oddano mieszkańcom do użyt-
ku w 2009 roku. W 113 lokalach zamieszkuje ponad 
150 mieszkańców, korzystających z Ciepła Systemo-
wego o łącznej mocy 0,42 MW na potrzeby ogrzewa-
nia i ciepłej wody.

Jednym z nowo powstałych obiektów korzystających 
z  Ciepła  Systemowego  jest  budynek  wielorodzin-
ny  położony  przy  ul.  Chałubińskiego  w  Koszalinie.  
Inwestycję  prowadziło  Przedsiębiorstwo  Budowla-
ne  „Kuncer”  Spółka  z  o.o.,  które  wybudowało  bu-
dynek mieszkalny składający się z siedmiu segmen-
tów w formie niedomkniętego kwartału. W budynku 
administrowanym  przez  Wspólnotę  Mieszkaniową  
„Cichy  Zakątek”,  wybudowano  70  lokali  mieszkal-
nych, w podpiwniczeniu znajdują się komórki  loka-
torskie, pomieszczenia wymiennikowni, gospodarcze 
oraz 70 miejsc postojowych w garażu podziemnym. 
Powierzchnia całkowita obiektu zajmuje 4248,1 m2. 
Moc  cieplna  na  potrzeby  c.o.  i  c.w.u.  wynosi  0,24 
MW. 

Do swojego mieszania zaprosił mnie Pan Dominik Szumski, który 
mieszka tu wraz żoną i rocznym synkiem.

Wprowadziliśmy się ponad rok temu. To był naprawdę wyjątko-
wy okres - pierwsze Święta Bożego Narodzenia w nowym, własnym 
mieszkaniu, z naszym synkiem, który urodził się zaledwie dwa mie-
siące wcześniej. To było wielkie przeżycie i nie mieliśmy ani czasu, 
ani głowy, aby zajmować się innymi sprawami. Całą naszą uwagę po-
chłonął nowy członek rodziny i tylko jemu chcieliśmy poświęcić swój 
czas.

Pan Dominik wspomina.

Wówczas szczególnie doceniliśmy komfort korzystania z Ciepła Sys-
temowego. Przede wszystkim bezpieczeństwo wynikające z faktu, 
że mamy w domu tylko kaloryfery i regulatory, żadnych zbędnych 
urządzeń wymagających szczególnego nadzoru, emisji gazów, spalin 
i podobnych. Na centralnym regulatorze natomiast ustawiliśmy tylko 
właściwe temperatury, indywidualnie dla każdej strefy grzania i mo-
gliśmy zapomnieć o ogrzewaniu, a w całości poświęcić się maleństwu.

Wybór mieszkania z Ciepłem Systemowym jako sposobem ogrze-
wania był świadomą i celową decyzją Państwa Szumskich. 

Od samego początku wiedzieliśmy, jakiego mieszkania szukamy. Mia-
ło być po prostu ciepło i wygodnie. Ze względu na malutkie dziecko 
nie chcieliśmy instalacji gazowej, ani takiej, która nakłada na nas 
dodatkowe obowiązki obsługi czy okresowych przeglądów. Bezpie-
czeństwo i bezobsługowość użytkowania Ciepła Systemowego miały 
decydujący wpływ na wybór mieszkania. Zależało nam także, aby nie 
było problemu z serwisem urządzeń. W przypadku Ciepła Systemowe-
go czynności te leżą po stronie dostawcy i bardzo nam to odpowiada. 
Nie musimy się o nic martwić, życie jest po prostu łatwiejsze.

O cieple Pan Dominik mówi bez chwili wahania.

Ciepło kojarzy mi się z komfortem, czymś, do czegoś się wraca, gdy 
zaczyna się szarówka za oknem, deszcz czy mróz. Wchodzimy do 
domu i od razu czujemy przyjemność i rozluźnienie. Ciepło to także 
bliskość rodziny, tak ważne poczucie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo to dla Pana Dominika także niezawodność dosta-
wy ciepła. 

Do tej pory nie mieliśmy kłopotów z ogrzewaniem. Przy małym dziec-
ku jest to bardzo istotne. Nie trzeba martwić się o jego zdrowie. 
Z radością patrzymy, jak mały bawi się lub śpi, zadowolony, zrelak-
sowany, spokojny. Nie zamieniłbym Ciepła Systemowego na inne roz-
wiązanie grzewcze, na przykład instalację gazową. Jest komfortowo, 
estetycznie, bez dodatkowych urządzeń w domu, a dyskretne grzej-
niki harmonijnie łączą się z estetyką i wystrojem wnętrza. Poza tym 
możemy zająć się istotniejszymi sprawami, jak choćby przygotowa-
niami do zbliżających się już Świąt.

Święta  Bożego  Narodzenia  to  okres  zwiększonych wydatków  na 
prezenty, zakupy świąteczne.

Mieszkamy tu już ponad rok, więc z perspektywy dłuższego czasu 
mogę ocenić, że w kwestii opłat za ciepło mamy duży komfort finan-
sowy. Rozliczamy się co miesiąc na podstawie faktur, za faktyczne 
zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
czyli wg licznika. Taki system rozliczania bardzo nam odpowiada, ale 
najważniejsze jest to, że kwoty nie obciążają szczególnie naszego 
budżetu.Nie musimy się więc martwić o zwiększone wydatki na przy-
kład w okresie przedświątecznym. 

W  jednym  z  czteropokojowych  lokali  mieszkają  Państwo  Alina 
i Józef Pawlukowiczowie oraz ich dzieci, Klaudia i Bruno. Z czym 
kojarzą się Państwu Święta Bożego Narodzenia?

Boże Narodzenie to choinka, opłatek, kolędy, prezenty - bardzo przy-
jemne klimaty z dzieciństwa. Przede wszystkim jednak Święta koja-
rzą się z tym, co nas łączy, z rodzinną, ciepłą atmosferą. To pierwsze 
Święta naszej rodziny w nowym mieszkaniu. Wprowadziliśmy się do 
niego w połowie września. Boże Narodzenie 2009 będzie więc dla nas 
czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Jak zamierzają Państwo spędzić Święta?

Tradycyjnie, czyli w szerszym gronie rodzinnym. Zwykle nie mamy 
czasu, żeby dłużej posiedzieć przy stole, porozmawiać, nacieszyć się 
obecnością najbliższych osób. Święta to najlepszy czas na to, żeby 
zapomnieć o utrapieniach i problemach życia codziennego. To też 
okazja do refleksji i przemyśleń, świetny moment, do dzielenia się 
z bliskimi radością.

Szczecin  INWESTOR: Coliseum 2101 Sp. z o.o.  NAZWA INWESTYCJI: 
osiedle „Pod Żaglami”. Data przyłączenia do Ciepła Systemowego: 
etapowo – w roku 2007, 2008, 2009 i kolejny budynek w planach.

fot. SEC Szczecin

fot. PEC Jelenia Góra

fot. MEC Koszalin

Koszalin   INWESTOR: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o. 
w Koszalinie   NAZWA INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie. Data przyłączenia do Ciepła 
Systemowego: wrzesień 2009

Budynek „A” przy ulicy Moniuszki  jest  trzy  klatko-
wym obiektem mieszkalno-usługowym zbudowanym 
przez firmę Locus Sp. z o.o. z Wrocławia. W budynku 
znajdują  się  mieszkania  z  balkonami  o  powierzch-
ni 46 do 84 m2 oraz  lokale usługowe od 45 do 162 
m2  usytuowane na  parterze.  Przewidziano  również 
podziemny  parking  dla  25  samochodów,  20  komó-
rek lokatorskich oraz parking zewnętrzny i niewiel-
ki  plac  zabaw  dla  dzieci.  Inwestycja  zlokalizowana 
jest  w  dzielnicy mieszkalnej  Zabobrze,  blisko  cen-
trów  handlowych,  szkół  i  przedszkoli  z  bardzo  do-
brym połączeniem komunikacyjnym do śródmieścia. 
Tuż obok wykańczany jest podobny obiekt, który zo-
stanie oddany nowym lokatorom z początkiem 2010 
roku.

Po  raz pierwszy Święta w nowym mieszkaniu  spędzą  razem Ma-
riusz i Agata wraz z dwójką swoich dzieci w wieku 4 i 2 lat. Kilka 
miesięcy temu kupili swoje mieszkanie. Cieszą się, bo już prawie 
skończyli urządzać swoje lokum i planują zorganizować rodzinną 
wigilię. Jak zamierzacie spędzić Wasze pierwsze Święta?

Rodzinnie i w spokoju. Planujemy zorganizować kolację wigilijną dla 
najbliższej rodziny. Przyjadą dziadkowie i kuzyni. Oczywiście jak 
w każde święta będzie trochę zamieszania, ale już podzieliśmy się 
obowiązkami, więc wszystko powinno się udać. Babcie przygotowują 
ciasta i pyszne posiłki wigilijne, dziadkowie zorganizują choinkę, my 
zaś zrobimy zakupy, przygotujemy prezenty, no i ubierzemy wspólnie 
z dziećmi świąteczne drzewko. Chcemy, by te Święta były dla nich 
wyjątkowe, tak jak i dla nas, a atmosfera była radosna i ciepła.

Ciepła dosłownie i w przenośni.

Dokładnie tak. Mieszkaliśmy wcześniej w miejscu gdzie nie było Cie-
pła Systemowego i z ogrzewaniem naszego domu było różnie, zwłasz-
cza w Święta, gdy w ferworze przygotowań zdarzało się zapomnieć 
o uzupełnieniu opału czy zadbaniu o odpowiednią temperaturę w ca-
łym mieszkaniu. Teraz mamy Ciepło Systemowe i jesteśmy zadowole-
ni. Zwłaszcza, że w tym roku zimno zrobiło się szybciej niż zazwyczaj 
i system się sprawdził. Poza tym mamy małe dzieci, więc temperatu-
ra w domu musi być odpowiednia, a możliwość jej regulacji stosun-
kowo szybka i wygodna. To samo dotyczy ciepłej wody, wiadomo, że 
przy takiej liczbie osób w mieszkaniu w Święta potrzeba jej więcej 
zarówno do zmywania, jak i kąpieli. Zresztą, tak jest wygodniej, a co 
więcej bezpieczniej.

Zwłaszcza w Święta, bo to szczególnie cenny i ważny czas.

Mamy tego świadomość, dlatego spędzamy je u nas w nowym miesz-
kaniu, gdzie nie trzeba się martwić o ogrzewanie. Wszyscy będą 
w domu, a nasze dzieci wymagają wciąż stałej opieki. Tutaj jest cie-
pło i już. Tak być powinno zawsze, nie tylko w wigilijny wieczór. 
Czas, który mielibyśmy poświecić (my lub dziadkowie) na organizo-
wanie opału i ogrzewanie, wolimy poświęcić dzieciom. Dlatego też 
podzieliliśmy pozostałą część obowiązków, by było łatwiej i przyjem-
niej. Taka po prostu powinna być świąteczna atmosfera - ciepła, ro-
dzinna i nastrojowa.

Jelenia Góra   INWESTOR: Locus Sp. z o.o. z Wrocławia NAZWA 
INWESTYCJI: Budynek „A” – ul. Moniuszki w Jeleniej Górze. Data 
przyłączenia do Ciepła Systemowego: grudzień 2008

fot. Od lewej: Pan Dominik
Szumski ze Szczecina wraz
z synkiem; Państwo Alina i Józef
Pawlukowiczowie z Koszalina z córką.
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Mieszkańcy opolskiego Osiedla  Słonecznego od pra-
wie  roku  cieszyć  się  mogą  Ciepłem  Systemowym. 
W  kompleksie  wybudowanym  przez  Przedsiębior-
stwo Budowlane REMBUD z Kluczborka stanęły cztery 
budynki wielorodzinne, w których znalazło się około 
140 mieszkań.

Pan Jan zdecydował  się  rok  temu na zakup mieszkania. Skorzy-
stał  z  oferty  jednego  z  opolskich  developerów  i  własne M  ode-
brał we wrześniu. Teraz, właśnie przed nadchodzącymi Świętami, 
wraz z żoną i synem dokonują ostatnich zakupów mebli. Spotkanie 
w jednym z opolskich salonów meblowych było okazją do krótkiej 
rozmowy na temat powodów kupienia mieszkania na rynku pier-
wotnym. Dotychczas mieszkali Państwo w wynajmowanym miesz-
kaniu w śródmieściu. Co skłoniło was do zakupu własnego?

Sprawa jest prosta. Pojawiła się możliwość zakupu, wystarczyło prze-
kalkulować koszty wynajmu i zestawić je z ratą kredytu. Nie trzeba 
było się zastanawiać zbyt długo.

Czy mieszkanie, które dotychczas Pan wynajmował, miało podob-
ny standard?

Nieporównywalnie gorszy. Mimo że położone było bliżej centrum, to 
„stare budownictwo” oferowało niezbyt schludną klatkę, kamienicę 
ze starą instalacją wodną, huczący junkers na ciepłą wodę i piec, 
a właściwie dwa piece kaflowe.

Jak wygląda to teraz?

Jak to w nowym - wszystko dzieje się samo. Poza tym mieszkanie jest 
moje i w końcu wiem, za co płacę.

Wracając do opłat to czy również widać różnicę?

Tak, ostatnio przyglądaliśmy się z żoną naszym rachunkom i okazuje 
się na przykład, że znacznie mniej płacimy za prąd. Poprzednio mie-
liśmy wkładkę elektryczną do jednego pieca kaflowego, a w drugim 
paliliśmy normalnie. Teraz ciepło płynie do nas z miasta.

Czyli obecnie korzystają Państwo z Ciepła Systemowego.

Dokładnie. Wystarczy odkręcić zawór na grzejniku i jest ciepło. Także 
z ciepłą wodą nie ma najmniejszych problemów, wreszcie nie wywo-
łuje to stresu. Poza tym nie musimy martwić się czadem, o którym 
ostatnio tyle się słyszy. Jeśli chodzi o koszty jest również znaczenie 
lepiej.

A czy przy zakupie mieszkania zwracał Pan uwagę na to, jak będą 
kształtowały się opłaty? Co składa się na miesięczny koszt utrzy-
mania?

Przyznam, że nie było to najważniejsze, niemniej nie mogę narzekać 
z powodu wydatków. Przy wyborze mieszkania koncentrowałem się 
bardziej na kwestiach bankowych i ogólnie kredytowych. Mimo to, 
wydaje się, że jest całkiem nieźle, mój znajomy płaci więcej. Je-
stem w każdym razie zadowolony, mam swój własny kąt i przed nami 
pierwsze Święta na swoim.

Jak zamierzają Państwo je spędzić?

Przede wszystkim rodzinnie. Zaprosimy rodziców i teściów, którzy 
także cieszą się naszym szczęściem, wspierając nas jak mogą. Dla 
mnie i żony nowe mieszkanie jest największym prezentem i pewnie 
starczy nam na wiele Świąt.

Zatem życzę ciepłych i spokojnych Świąt.

Dziękuję.

Do swojego mieszkania zaprosiła nas Pani Alina Adamus. Z czym 
kojarzą się Pani Święta?

Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych dni w roku. 
Okres ten jest czasem szczególnym przez wzgląd na wspomnienie 
ważnego wydarzenia religijnego, ale także dzięki temu, iż są to 
Święta bardzo rodzinne. Nastój świąteczny nieodłącznie kojarzy mi 
się z radością, życzliwością, ciepłem, bezpieczeństwem, obecnością 
bliskich osób.

Jak zamierza Pani spędzić Święta?

Oczywiście sam wieczór wigilijny spędzę w domu rodzinnym, ale miło 
będzie na część okresu świątecznego przyjechać do swojego nowego 
mieszkania. Postaram się, aby panowała w nim wyjątkowa atmosfe-
ra. Już dziś zastanawiam się, w którym miejscu będzie stała choinka. 
Oczywiście żywa!

Boże Narodzenie to okres wielu przygotowań. Czy fakt, że Ciepło 
Systemowe jest obecne w Pani mieszkaniu ma tu jakieś znaczenie?

To, że moje mieszkanie ogrzewane jest przez Ciepło Systemowe, po-
woduje, że nie mam w tym czasie zmartwień związanych z zapew-
nieniem ciepła w mieszkaniu ani problemów z regulacją temperatury. 
Mogę się skupić na zakupach świątecznych.

W  jednym  z  nowo  oddanych  do  użytku  budynków  zamieszkała 
w październiku tego roku Pani Agnieszka z mężem. Jakie skoja-
rzenia ma Pani ze słowem „ciepło”?

Oczywiście, same przyjemne. Ciepło, czyli przytulnie: kanapa, ko-
cyk, mąż, dobry napój, kominek, rodzinna atmosfera.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak zamierza je Pani spę-
dzić, czy będzie to czas jak z życzeń, „ciepły i rodzinny”?

Święta te będą wyjątkowe, jak każde. Zawsze dobrze jest spotkać 
się w dobrym zdrowiu z kochanymi osobami. Ciepłe, rodzinne świę-
ta to takie, które na szczęście zwykle obchodzimy. Jest to spotka-
nie wszystkich ważnych dla nas osób, serdeczna atmosfera, spokój, 
wspólne lenistwo i długie rozmowy. Do tego spacery, radość i świeże 
powietrze.

Ciepło to też ogrzewanie. Jakie Pani zdaniem powinno ono być? 
Czy Ciepło Systemowe spełnia Pani oczekiwania? 

Ogrzewanie w mieszkaniu powinno być z GPEC lub innej tego typu 
firmy. Tak, żeby mieszkanie było w jak największym stopniu bezob-
sługowe. Ciepło w budynku, w którym mieszkam, odpowiada moim 
wymaganiom. W mieszkaniu jest ciepło, termostaty w grzejnikach 
mam ustawione na trójce, więc w razie chłodniejszych dni mam jesz-
cze zapas ciepła do wykorzystania. Ale wiem też, że na moim osiedlu 
jest jakieś dodatkowe sterowanie dostarczaniem ciepła do mieszkań 
- w cieplejsze dni mniej, w zimniejsze więcej. Sądzę, że to bardzo 
dobry pomysł, oszczędnościowy i komfortowy.

Jak oceniają Państwo bezobsługowość oraz pewność dostaw Cie-
pła Systemowego? 

Mamy bardzo dużo obowiązków. Generalnie żyje się coraz szybciej 
i gdybyśmy mieli się jeszcze zajmować ogrzewaniem, czasu byłoby 
jeszcze mniej. Szczególnie w okresie świątecznym chcemy wykorzy-
stać czas na sprawy naprawdę dla nas ważne. Ciepło Systemowe to 
duży komfort. Nie musimy niczego pilnować i obsługiwać. Musimy 
jedynie pamiętać o tym, żeby w razie potrzeby przykręcać lub od-
kręcać grzejniki. Nasz kontakt z urządzeniami ciepłowniczymi ogra-
nicza się do kontaktu z pokrętłem termostatu, nie interesuje nas nic 
więcej. Mamy ciepło i już. Tych korzyści nie zauważa się na co dzień.

Jakie korzyści, zdaniem Państwa, ma Ciepło Systemowe w odnie-
sieniu do innych źródeł energii cieplnej?

Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. W przypadku Ciepła Sys-
temowego nie ma spalin, żadnego dymu, zagrożeń związanych z wy-
buchami, zatruciami czadem czy porażeniem prądem. Warto także 
wspomnieć o bezpieczeństwie związanym z naszymi wydatkami. Jest 
to ważna kwestia w kontekście zwiększonych świątecznych wydat-
ków. Ciepło Systemowe jest stabilne i przewidywalne cenowo. Na 
pewno nie będzie żadnych rewolucji cenowych. Ciepło Systemowe 
z całą pewnością daje największy spokój.

Mieszkańcy  kompleksu  trzech  budynków  mieszkal-
nych  położonych  przy  ulicy  Smardzewskiej  18/24 
w Poznaniu korzystają z Ciepła Systemowego od paź-
dziernika 2007 roku.

Osiedle Nad Wodą położone jest w atrakcyjnej części 
Gdańska (Gdańsk Morena) na prawie siedmiu hekta-
rach ziemi i obejmuje zespół 18 budynków wieloro-
dzinnych. Atrakcyjności osiedlu dodają usytuowane 
w jego granicach oczka wodne oraz pobliski strumień 
i  niewielkie  jezioro.  Integralnym elementem krajo-
brazu  jest  duża  ilość  naturalnej  zieleni,  poczyna-
jąc od lasu porastającego wzgórze, poprzez drzewa 
rosnące wzdłuż  granic  działki,  aż  po  projektowane 
nasadzenia  nowych  drzew  i  krzewów.  Inwestycja 
została  zrealizowana przez firmę deweloperską Ar-
skom Sp. z o.o, a ostatnie budynki oddano w połowie  
br.  Całość  inwestycji  przyłączona  została  do Ciepła 
Systemowego.

fot. ECO SA Opole

fot. Dalkia Poznań

 fot. Internet

Gdańsk INWESTOR: Arskom Sp. z o.o  NAZWA INWESTYCJI: Osiedle nad 
Wodą, zespół 18 budynków zlokalizowanych przy ulicy Myśliwskiej. Data 
przyłączenia do Ciepła Systemowego: luty-marzec 2009

Poznań  INWESTOR: PWD Jeżycka Sp. z o.o.  NAZWA INWESTYCJI: 
kompleks trzech budynków mieszkalnych położonych przy ulicy 
Smardzewskiej 18/24 w Poznaniu. Data przyłączenia do Ciepła 
Systemowego: październik 2007

Opole   INWESTOR: REMBUD - Kluczbork   NAZWA INWESTYCJI: osiedle 
Słoneczne w Opolu ul. Krzemieniecka. Data przyłączenia do Ciepła 
Systemowego: styczeń 2009
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WIĘCEJ NIŻ CIEPŁO

Ciepło Systemowe odpowiedzialne 
społecznie
Bardzo  często  w  mediach  słyszymy  o  biznesie  odpowiedzialnym  społecznie,  o  firmach  zaangażowanych  w  życie 
mieszkańców,  przedsiębiorstwach wspierających  akcje  charytatywne  i  różnego  rodzaju  inicjatywy.  Mimo  że  często 
podkreślany jest ów społeczny wymiar działalności gospodarczej, nie wszyscy zdają sobie sprawę, czym tak naprawdę 
jest CSR. Kto może go realizować? Do kogo jest skierowany i co obejmuje?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB, BOS, CSR) opar-
ta jest o koncepcję interesariuszy (ang. stakeholders), czyli 
wszystkich uczestników rynku, którzy mają lub mogą mieć 
wpływ na przedsiębiorstwo, lub na których dane przedsię-
biorstwo oddziałuje. Istotą tej koncepcji jest uwzględnia-
nie aspektów ekonomicznych, społecznych, ekologicznych 
i etycznych interesariuszy w działalności gospodarczej firmy. 
Biznes odpowiedzialny społecznie jest zatem czymś więcej 
niż tylko przestrzeganiem prawa, dostarczaniem dobrych 
produktów i usług czy zachowaniem etyki w relacjach z klien-
tami. Jest to filozofia działania polegająca na dobrowolnym 
zaangażowaniu się w życie społeczności lokalnej i wspieraniu 
jej rozwoju, podnoszeniu poziomu życia i zadowolenia. Inny-
mi słowy, celem CSR jest wspieranie zrównoważonego rozwo-
ju i dążenie do właściwej równowagi pomiędzy efektywnością 
i dochodami przedsiębiorstwa a interesem społecznym.

Powyższa idea w praktyce najczęściej wyraża się w dobro-
wolnym przyjęciu i wdrażaniu przez firmy strategii/polityki 
SOB. Wśród przedsiębiorstw oferujących Ciepło Systemowe 
realizowanych jest wiele działań w ramach poniżej wymie-
nionych obszarów. W artykule przedstawiono jedynie kilka 
przykładów takiej aktywności.

Pracownicy

Każda firma zaangażowana w Program Promocji Ciepła Sys-
temowego rozwija lub umożliwia podnoszenie kwalifika-
cji swoich pracowników w rozmaity sposób. PEC Gliwice, 
przykładowo, poszerza kompetencje swoich pracowników 
poprzez finansowanie kursów dla operatorów maszyn, spa-
waczy, współfinansowanie studiów wyższych oraz udział 
pracowników w szkoleniach i konferencjach tematycznych 
i branżowych. Z kolei MPEC Tarnów wspiera rowerową druży-
nę pracowników - MPEC Bike Team. Podobnie czynią to inne 
przedsiębiorstwa ciepłownicze, które organizują spotkania 
integracyjne dla pracowników i ich rodzin na przykład z oka-
zji Dnia Ciepłownika, Dnia Dziecka czy Mikołajek. Działania te 
oprócz integracji pracowników mają na celu zapewnienie sta-
bilności zatrudnienia. Obejmują również wiele innych świad-
czeń pozapłacowych, między innymi wynajem sal sportowych 
czy organizację spływów kajakowych.

Sport i rekreacja

Ta dziedzina skupia zarówno działania lokalne, jak i ogól-
nopolskie i międzynarodowe. Do pierwszej kategorii należą 

choćby sponsoring miejskich lodowisk i konkursów dla dzieci, 
jak w przypadku PEC Bełchatów, mitingów lekkoatletycznych, 
turniejów na przykład Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego 
PEC OPEN (PEC Wałbrzych), wspieranie osiedlowych festy-
nów, miejsc rekreacji (w tym placów zabaw dla dzieci), za-
wodowych i amatorskich drużyn sportowych, stowarzyszeń 
i fundacji czy zakup sprzętu. Wymienić należy także działa-
nia o charakterze krajowym i międzynarodowym: sponsoring 
zespołów pierwszoligowych, a nawet reprezentacji Polski. 
W ramach tego obszaru CSR obejmuje również stypendia 
i programy rozwojowe dla sportowców na przykład Akademię 
Talentów Dalkii.

Edukacja

Uczestnicy Programu Ciepła Systemowego równie aktywnie 
angażują się w kształcenie i edukację lokalną (na przykład 
pomoc w organizacji praktyk - MPEC Rzeszów) i ogólnokrajo-
wą. Poruszają zagadnienia związane między innymi z efek-
tywnym korzystaniem z Ciepła Systemowego czy prawidłową 
wentylacją mieszkań i budynków. Niejednokrotnie umożliwia-
ją zwiedzanie i poznanie sposobu funkcjonowania ciepłowni 
czy elektrociepłowni, angażują się finansowo oraz meryto-

rycznie w seminaria i wykłady promujące przedsiębiorczość, 
konkursy rozwijające zdolności twórcze, jak chodźby Odyseja 
Umysłów (GPEC Gdańsk), konferencje naukowe poświęcone 
ochronie środowiska i budowie świadomości ekologicznej, 
między innymi pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNE-
SCO (PEC Jelenia Góra) i wiele innych.

Kultura 

To kolejny obszar skierowany do młodzieży i dorosłych, w ra-
mach którego udzielają się dostawcy Ciepła Systemowego. 
Obejmuje on działalność na rzecz domów kultury, muzeów 
(na przykład zakup eksponatów przez PEC Stargard Szcze-
ciński) czy teatrów (sponsoring tych obiektów i ich działań: 
zawodów, wystaw, spotkań teatralnych, na przykład Kaliskie 
Spotkania Teatralne, PEC Kalisz). Wspierane są konkursy, kon-
certy i festiwale muzyczne (chodźby Międzynarodowy Koncert 
Skrzypków przez LPEC Lublin), filmowe i teatralne zarówno 
o charakterze regionalnym, jak i międzynarodowym (między 
innymi we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego).

Filantropia

Uczestnictwo branży ciepłowniczej w życiu społeczności lo-
kalnych widać również w działalności charytatywnej, która 
przekłada się na wsparcie dzieci i młodzieży, osób w trudnej 
sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych. Wśród roz-
maitych przedsięwzięć warto wspomnieć o zaangażowaniu 
w ramach Ogólnopolskiego Programu Pajacyk (SPEC Warsza-
wa), wspieraniu Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych (PEC 
Żyrardów), seminaria przeciwwypadkowe, zakup sprzętu me-
dycznego i specjalistycznego oraz wiele innych działań, jak 
na przykład remont szpitalnego Oddziału Rehabilitacji przez 
pracowników MEC Kołobrzeg czy Przychodni dla osób niepeł-
nosprawnych Stowarzyszenia „Serce” przez SEC Szczecin.

Istotnym elementem realizacji wszystkich podejmowanych 
działań jest integracja przedsiębiorstwa ze społecznością lo-
kalną, budowanie partnerskich relacji i wzajemnego zaufa-
nia. Oczywiście powyższe działania wpływają pozytywnie na 
wizerunek i dochody firmy, jednak nie stanowią one wyłącz-
nie sposobu komunikacji (PR) czy kanału dotarcia do klienta 
(Marketing), ale mają pokazać „ludzką twarz” biznesu.

PS

fot. StockXpert

Źródło: Gerhard Bodenstein,  
„Relationship-Marketing: Alter Wein in neuen Schläuchen?” 1997
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Co  Pana  zdaniem wyróżnia  Ciepło  Systemowe  od  innych 
źródeł wytwarzania ciepła?

Z mojego punktu widzenia Ciepło Systemowe jest produk-
tem zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania. 
Jest to system sprawdzony, oparty na nowoczesnych techno-
logiach z wypracowanymi wzorcami i standardami. Stanowi 
uporządkowany i scentralizowany system, realizowany przez 
dobrze zorganizowane specjalistyczne przedsiębiorstwo. Cie-
pło jest dostępne przez cały rok, w zależności od potrzeb. To 
wszystko sprawia, że jest produktem nowoczesnym, dającym 
wiele możliwości. Nie bez znaczenia jest opcja skorzystania 
z doradztwa technicznego oraz stała fachowa opieka nad 
urządzeniami. Jasny i czytelny sposób rozliczania stanowi do-
datkowy atut, wzbudza zaufanie Odbiorców.

Będąc w roli inwestora, dlaczego wybiera Pan Ciepło Syste-
mowe jako sposób ogrzewania?

W 2006 roku, jako nowo powstały deweloper, przystąpiliśmy 
do przygotowania sporej inwestycji budownictwa wieloro-
dzinnego obejmującej 113 mieszkań o łącznej powierzchni 
ponad 6,8 tys. m2, zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Kró-
lewicza Kazimierza. Misją Coliseum 2101 Sp. z o.o. jest za-
pewnienie przyszłym Klientom najwyższej jakości produktu, 
mieszkań o wysokim standardzie wykończonych „pod klucz”. 
Starannie sprawdzaliśmy wszelkie aspekty przyszłej budowy, 
w tym również źródła ciepła. Ciepło Systemowe wybraliśmy 
świadomie, po pełnej analizie kosztów inwestycji i eksploata-
cji oraz komfortu realizacji i użytkowania. Uznaliśmy taki sys-
tem za optymalny - szeroko dostępny, nowoczesny, oszczęd-
ny, komfortowy dla Odbiorców, ekologiczny. Liczyliśmy, że 
poprzez kontakt z jednym podmiotem znacznie uproszczony 
zostanie proces inwestycji. Czas pokazał, że decyzja była 
słuszna. Pozytywne opinie naszych Klientów, dotyczące mię-
dzy innymi wygody użytkowania oraz opłat za rzeczywiście 
zużyte ciepło, utwierdzają nas w przekonaniu, że warto ko-
rzystać z Ciepła Systemowego.

Czy może Pan wskazać najważniejsze cechy Ciepła Syste-
mowego jako produktu, który użytkują Odbiorcy końcowi 
(Konsumenci ciepła)?

Z pewnością łatwość i czystość eksploatacji oraz wygoda 
użytkowania. Nie trzeba obsługiwać, czyścić, konserwować 
urządzeń, wymieniać części, co wymaga pewnej wiedzy, na-
kładu czasu i generuje dodatkowe koszty. Poza tym bezpie-
czeństwo. Nie ma zagrożenia wybuchem lub zaczadzeniem. 
Bardzo istotny jest również aspekt ekonomiczny. Z różnych 
badań wynika, że Ciepło Systemowe jest tańszym źródłem 
ciepła od innych. Klienci zwłaszcza doceniają to, że płacą za 
tyle ciepła, ile faktycznie zużyją. Istotna jest również stabil-
ność cenowa.

Co  Pana  zdaniem wyróżnia  Ciepło  Systemowe  od  innych 
źródeł wytwarzania ciepła?

Ciepło Systemowe to kilkadziesiąt lat funkcjonowania, po-
partego wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, 
to uporządkowany sposób działania oraz ceny kontrolowane 
przez Urząd Regulacji Energetyki. Inaczej niż w przypadku in-
nych rozwiązań, usługa Ciepła Systemowego jest komplekso-
wa i realizowana przez jeden podmiot, co daje poczucie bez-
pieczeństwa. Ciepło Systemowe to także gwarancja stałego 
rozwoju organizacyjnego i technologicznego oraz stosowania 
rozwiązań mających na celu poprawę jakości środowiska na-
turalnego. Odczuwają to przede wszystkim mieszkańcy osie-
dli, na których jeszcze kilkanaście lat temu obecna była tak 
zwana „niska emisja”. 

Będąc w roli inwestora, dlaczego wybiera Pan Ciepło Syste-
mowe, jako sposób ogrzewania?

Zarząd spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za zapewnie-
nie dostaw ciepła do naszych budynków, musi wybrać naj-
korzystniejszy dla lokatorów sposób dostawy i rozliczenia 
ciepła. Decydujące są niskie koszty budowy infrastruktury 
technicznej przy realizacji konkretnych projektów, a także 
niskie koszty eksploatacji. To w sposób oczywisty przekłada 
się na finanse Konsumentów energii cieplnej. Decydując się 
na Ciepło Systemowe, mamy świadomość, że wszystko, od 
fazy projektowania po końcowy montaż, zostanie zrealizowa-
ne przez dostawcę. Wybierając sposób ogrzewania, staramy 
się myśleć także o bezpieczeństwie i komforcie przyszłych 
użytkowników. Ciepło Systemowe to brak realnego zagroże-
nia dla zdrowia i życia, to również duża wygoda. Wszystkie 
urządzenia są poza lokalem Odbiorcy i nie wymagają od niego 
żadnej obsługi.

Czy może Pan wskazać najważniejsze cechy Ciepła Syste-
mowego jako produktu, który użytkują Odbiorcy końcowi 
(Konsumenci ciepła)?

Najważniejszymi cechami Ciepła Systemowego są jego kom-
pleksowość, wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowania 
i pewność dostaw energii cieplnej. Takie źródło ciepła nie 
daje możliwości prowadzenia samodzielnych napraw i regu-
lacji urządzeń sterujących i kontrolujących. Wielu ludzi ma 
skłonności, by „poprawiać” po fachowcach, a w przypadku 
Ciepła Systemowego wszystkie urządzenia, poza grzejnikami, 
umiejscowione są poza lokalem Klienta, w węźle cieplnym. 
Istotnymi cechami są także łatwość indywidualnej regulacji 
przy pomocy termostatów grzejnikowych i dostępność ciepłej 
wody. Ciepło Systemowe jest rozwiązaniem zautomatyzowa-
nym oraz, co ważne, w pełni kontrolowanym przez wykwali-
fikowaną kadrę techniczną. Jest to system, który w dłuższej 
perspektywie czasu jest także najbardziej przewidywalny 
ekonomicznie.

Co  Pana  zdaniem wyróżnia  Ciepło  Systemowe  od  innych 
źródeł wytwarzania ciepła?

Z perspektywy naszej firmy Ciepło Systemowe to przede 
wszystkim pewne i niezawodne rozwiązanie grzewcze. Dosko-
nale sprawdza się w naszym przypadku, gdy chodzi o rzetelną 
i terminową usługę dla setek przyszłych mieszkańców. Jest 
to bardzo istotne zważywszy, że tylko w Białymstoku w tym 
roku planujemy przekazać ponad 260 mieszkań, w roku 2010 
kolejne 450. Inwestycje warszawskie prawie podwajają te 
wskaźniki. Skala przedsięwzięcia zmusza nas do starannego 
doboru partnerów w procesie inwestycyjnym, a przedsiębior-
stwa dostarczające Ciepło Systemowe spełniają nasze oczeki-
wania w tym względzie.

Będąc w roli inwestora, dlaczego wybiera Pan Ciepło Syste-
mowe jako sposób ogrzewania?

Ciepło Systemowe to rozwiązanie doskonale dopasowane do 
naszego modelu biznesowego. MPEC w Białymstoku współpra-
cuje z inwestorem w sposób partnerski. Zapewnia finansowa-
nie części inwestycji - budowy sieci cieplnych, węzłów ciepl-
nych. To pozwala nam koncentrować się na innych aspektach 
inwestycji z przekonaniem, że prace nad ogrzewaniem są 
prowadzone sprawnie i terminowo.

Ciepło Systemowe oznacza również szeroką dostępność, po-
nieważ miasto jest w pełni pokryte siecią ciepłowniczą. Nie 
musimy martwić się o niezawodność dostaw czy serwis eks-
ploatacyjny. Dla naszych Klientów jednym z ważniejszych ar-
gumentów są ceny. Ciepło Systemowe to ogrzewanie bardzo 
korzystne w tym względzie. Budowa kotłowni oraz węzłów 
i sieci we własnym zakresie powoduje, że w otoczeniu inwe-
stycji znajduje się infrastruktura, która nie wpływa korzyst-
nie na komfort mieszkańców.

Rolą developera jest nie tylko zrealizowanie osiedli, ale 
również zapewnienie im bezproblemowego funkcjonowania 
przez długie lata. Tylko dopracowane inwestycje zapewniają 
zadowolenie Klientów i świadczą o potencjale firmy. Są naszą 
wizytówką i najlepszą reklamą. Mamy bardzo dobrą opinię na 
rynkach, na których działamy również ze względu na staranny 
dobór partnerów biznesowych.

Czy może Pan wskazać najważniejsze cechy Ciepła Syste-
mowego jako produktu, który użytkują Odbiorcy końcowi 
(Konsumenci ciepła)?

Podsumowując najważniejsze dla nas atuty, wymieniłbym 
atrakcyjne ceny ogrzewania budynków, jasne i proste zasady 
współpracy i partycypacji w kosztach inwestycji oraz niena-
ganną opinię dostawcy ciepła - Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Ciepło Systemowe to pro-
dukt, który doskonale współgra z naszą ofertą: jest nowocze-
sny, tani, zapewnia łatwą kontrolę nad procesami technolo-
gicznymi i inwestycyjnymi.

FORUM

Ciepło Systemowe? Jestem ZA!
Ciepło Systemowe zdobywa kolejnych zwolenników nie tylko wśród firm z branży ciepłowniczej. Po życzliwych opiniach 
ludzi nauk, władz miast i zarządców nowa marka zyskuje coraz szersze uznanie także wśród deweloperów.

Kazimierz Krzemiński

Inżynier Kontraktu Coliseum 2101 Sp. z o.o. 
w Szczecinie

Remigiusz Rogowski

Założyciel i Prezes Grupy Kapitałowej 
Rogowski Development w Białymstoku

Waldemar Grzybowski

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
Jutrzenka w Koszalinie
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PROGRAM

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)
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
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) 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
Lubuskie:
Dalkia Świebodzin Sp. z o.o. (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) 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Mazowieckie:
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Warszawa 
Dalkia Polska SA, Warszawa (Grupa Dalkia)
Dalkia term 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) 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
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) 
ECO Malbork sp. z o.o.
Śląskie:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z .o.o.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
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)
Dalkia Wągrowiec 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.

Dobry rok
Dobiega końca drugi rok funkcjonowania Programu Promocji Ciepła Systemowego. Zainteresowanie ze strony Klientów 
oraz firm, które w tym roku przystąpiły do Programu, pokazuje, że idea promocji najwyższych standardów była koncepcją 
trafioną zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i wizerunkowym. O uznaniu w oczach ekspertów świadczy także laur 
„Teraz Polska”.

Przyznanie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” usłudze, jaką 
jest dostawa ciepła i ciepłej wody, jest wydarzeniem bez pre-
cedensu w historii tego konkursu. Po raz pierwszy bowiem 
uhonorowana został produkt oferowany jednocześnie przez 
wiele przedsiębiorstw w Polsce. Nagroda ta jest niewątpli-
wie największym sukcesem mijającego roku i potwierdze-
niem wysokiej jakości usług oferowanych przez firmy będące 
w Programie.

Miarą popularności i sukcesu jest również fakt, iż w Progra-
mie uczestniczy w tej chwili ponad 80 firm z całego kraju. 
Większość z nich dołączyła właśnie w ostatnich 12 miesią-
cach, a kolejne zdecydowane są przystąpić wraz z począt-
kiem 2010 roku. Fakt ten jest bardzo ważny, oznacza bowiem 
chęć świadczenia usług z zachowaniem najwyższych standar-
dów przez wytwórców i dostawców ciepła na rzecz swoich 
Klientów.

Ważnymi wydarzeniami były także dwie kampanie reklamo-
we, realizowane wiosną i jesienią tego roku. To pierwsze kroki 
nowej marki na drodze ku jej zrozumieniu i zaakceptowaniu 
przez Konsumentów. Aby jednak dojść do tego celu, Ciepło 
Systemowe musi najpierw być zauważone i wzbudzić zainte-
resowanie. O tym, że tak się stało świadczy niewątpliwie licz-
ba użytkowników strony internetowej www.cieplosystemo-
we.pl, która w okresie kampanii na Onet.pl notowała rekordy 
swojej oglądalności. Najczęściej poszukiwane były informa-
cje o produkcie, co pozwala sądzić, że Ciepło Systemowe 
wzbudziło zainteresowanie wśród uczestników grupy docelo-
wej kampanii. Głównym narzędziem kampanii był profesjo-
nalny spot reklamowy, emitowany w stacjach TVP i w TVN24, 
którego produkcja także została zrealizowana w tym roku.

Wzrost zainteresowania marką Ciepła Systemowego był za-
uważalny także wśród mediów. Przedstawiciele Izby Gospo-
darczej Ciepłownictwo Polskie oraz lokalnych przedsiębiorstw 

- dostawców Ciepła Systemowego - chętnie zapraszani byli do 
dyskusji poświęconych problematyce branży. Odnotować na-
leży także liczne publikacje na temat nowej marki produkto-
wej w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że był to dobry rok 
dla marki Ciepło Systemowe, a zainteresowanie projektem 
w branży pozwala śmiało kreślić plany kolejnych działań. 
Planowane są następne kampanie mediowe już na początku 
2010 roku. Zmiany dotyczyć będą także portalu interneto-
wego www.cieplosystemowe.pl oraz Magazynu Ciepła Syste-
mowego, który od nowego roku trafiał będzie do ponad 7000 
czytelników.

Mamy nadzieję, że mijający rok był dobry także dla Państwa - 
naszych czytelników. Pozostaje nam życzyć, aby nadchodzący 
był jeszcze lepszy dla nas wszystkich.

SP

UCZESTNICY I PARTNERZY W PROGRAMIE (stan na 1 listopada 2009):

fot. Od lewej: Jacek Szymczak Prezes IGCP odbiera nagrodę Teraz Polska; Na planie spotu reklamowego; Kampania reklamowa na portalu Onet.pl


