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22 stycznia 2018 r. w przemyskim Urzędzie 
Miejskim dr inż. Adolf Mirowski z krakowskiego 
Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o. 
wręczył Prezesowi Zarządu MPEC w Przemyślu 
Sp. z o.o. Kazimierzowi Stecowi Certyfikat 
Jakości dla Ciepła Systemowego dostarczanego 
przez Spółkę, jako potwierdzenie krajowych klas 
redukcji i krotności obniżenia niskiej i ogólnej 
emisji zanieczyszczeń do powietrza w odniesieniu 
do referencyjnej, lokalnej kotłowni węglowej.

Analogiczne certyfikaty otrzymali z rąk 
Kazimierza Steca przedstawiciele najwięk-
szych odbiorców ciepła systemowego do-
starczanego przez naszą Spółkę: Gminy 
Miejskiej Przemyśl, Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. w Przemyślu, Zespołu Zarządców Nie-
ruchomości Przemyśl-Żurawica oraz dwóch 
największych spółdzielni mieszkaniowych: 
Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Wręczenie certyfikatów zostało poprze-
dzone prelekcją wygłoszoną przez pana Adol- 
fa Mirowskiego, dotyczącą problematyki  

Adolf Mirowski (w środku) oraz Kazimierz Stec i Maciej Patoczka - Zarząd 
MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. z otrzymanymi przed chwilą Certyfikatami 
Jakości dla dostarczanego przez przemyski MPEC Ciepła Systemowego
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  niskiej emisji, jej źródeł, oddziaływania za-
nieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie 
ludzi i porównania różnych sposobów ogrze-
wania pod kątem emisyjności. Szczegółowo 
omówił on również procedurę certyfikacji 
systemów ciepłowniczych, metodologię po-
zwalającą w sposób obiektywny policzyć rze-
czywiste krotności redukcji zanieczyszczeń 
oraz przedstawił sytuację przemyskiego sys-
temu ciepłowniczego na tle analogicznych 
systemów w innych polskich miastach. 

Duże wrażenie na wszystkich słucha-
czach zrobiły konkretne liczby – krotności 
redukcji emisji poszczególnych związków 
obliczone dla przemyskiego systemu cie-
płowniczego. I to pomimo tego, że zasilające 
wspomniany system kotły opalane są wę-
glem (miałem węglowym), więc w powszech-
nym odczuciu ich ekologiczny charakter 
i energetyczna efektywność pozostawiają 
wiele do życzenia. 

Sama idea certyfikacji systemów cie-
płowniczych powstała jako jedno z narzę-
dzi walki z zanieczyszczeniem powietrza, 
na fali ogłaszanych w kolejnych polskich 
miastach alarmów smogowych. Podstawo-
wym jej celem jest wykazanie w przejrzy-
sty sposób wpływu produkcji i dystrybucji 
ciepła systemowego na środowisko, w po-
równaniu do innych sposobów ogrzewania. 

Certyfikacja przemyskiego systemu 
ciepłowniczego, podobnie jak systemów 
ciepłowniczych w innych miastach, pro-
wadzona jest przez niezależny podmiot – 
wspomniany już Instytut Certyfikacji Emi-
sji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie, 
posiadający własny, wypracowany proces 
oceny oraz związane z nim certyfikaty, co 
gwarantuje obiektywną ocenę producentów 
i dostawców ciepła systemowego. 

Pomimo, że wygląd certyfikatu budzi sko-
jarzenia z dobrze każdemu znanymi klasami 
energetycznymi urządzeń elektrycznych czy 
też świadectwami charakterystyki energe-
tycznej budynków, jednak zawarte w nich in-
formacje odwołują się do zupełnie innych wiel-
kości. O ile klasy energetyczne, czy to urządzeń 
elektrycznych czy też budynków informują 
o ich energochłonności, czyli ilości zużywa-
nej energii do osiągnięcia określonego efektu 
energetycznego, o tyle certyfikaty wydawane 
dla systemów ciepłowniczych oraz budynków 
informują o tym, ile razy została zredukowana 
emisja konkretnego związku (zanieczyszcze-
nia) w przypadku, gdy dany obiekt jest ogrze-
wany ciepłem systemowym (wytwarzanym 
i przesyłanym przez konkretny system cie-
płowniczy), w porównaniu do sytuacji, gdyby 
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Emisja benzo(a)pirenu (B(a)P) przez MPEC w Przemyślu w porównaniu z kotłownią lokalną i innymi przedsiębiorstwami 

ciepłowniczymi.

Emisja całkowitego pyłu zawieszonego (TSP) przez MPEC w Przemyślu w porównaniu z kotłownią lokalną i innymi 

przedsiębiorstwami ciepłowniczymi.
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do ogrzewania tego samego obiektu wykorzy-
stywana była średnioważona, statystyczna ko-
tłownia węglowa. W zależności od tego, ile razy 
zmniejszono emisję do atmosfery szkodliwych 
substancji: całkowitego pyłu zawieszonego 
(TSP), rakotwórczego beznoapirenu (B(a)P), 
dwutlenku węgla (CO2), tlenków siarki (SO2/SOX), 
tlenków azotu (NOX) oraz tleneku węgla (CO) 
w  porównaniu do obiektu referencyjnego, 
przyznawane są konkretne klasy redukcji emi-
sji zanieczyszczeń.

Co więc można wyczytać z certyfikatu re-
dukcji i krotności obniżenia ogólnej emisji za-
nieczyszczeń do powietrza Nr.: PL-KR 000169 
OE/01/2018 przyznanego dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Prze-
myślu Sp. z o.o i dostarczanego przez to przed-
siębiorstwo Ciepła Systemowego? Wbrew 
pozorom znajduje się tam bardzo wiele istot-
nych informacji, m.in. o wykorzystywanych 
paliwach, udziale energii odnawialnej, rodza-
ju uzyskanego znaku NO SMOG, itp. Najważ-
niejsze z nich dotyczą jednak zmiany sposobu 
ogrzewania budynków, z węglowego na Cie-
pło Systemowe dostarczane przez przemyski 
MPEC i skutków tej zmiany dla środowiska 
naturalnego. W wyniku wspomnianej zmia-
ny emitowane przy ogrzewaniu węglowym 
pyły całkowite zostają zredukowane 51,5 
razy (nie o 51,5 % ale 51,5 razy!), benzoapiren 
444 razy, dwutlenek węgla 1,13 razy, dwutle-
nek siarki – 6,44 razy, tlenki azotu 2,73 razy 
oraz tlenek węgla aż 239 razy! 

Jak można jednak łatwo zauważyć, za-
równo naszej Spółce, obsługującej przemyski 
system ciepłowniczy, jak i odbiorcom ogrzewa-
jącym swoje obiekty Ciepłem Systemowym, 
został przyznany nie jeden ale po dwa certy-
fikaty. O ile bowiem pierwszy certyfikat infor-
mował o redukcji i krotności obniżenia ogólnej 
emisji zanieczyszczeń, to drugi z nich informu-
je również o redukcji, tyle że niskiej emisji. 

Wbrew intuicyjnym odczuciom owa „ni-
ska emisja” nie oznacza wcale emisji „mniej-
szej”, czyli zredukowanej w stosunku do „wy-
sokiej emisji” a przez to mniej szkodliwej. Jest 
wprost przeciwnie. Owa „niskość” odnosi się 
jedynie do wysokości kominów (poniżej 40 
m), przy pomocy których zanieczyszczenia 
są wyprowadzane do atmosfery. Wówczas to 
inwersja temperaturowa i inne niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne bardzo często bloku-
ją wznoszenie do wyższych warstw atmosfe-
ry wyemitowanych na zbyt małą wysokość 
zanieczyszczeń, powodując ich koncentrację 
i rosnące stężenie w strefie przebywania ludzi. 

Przy „wysokiej emisji” zanieczyszczenia 
wprowadzane są do atmosfery na o wie-

le większej wysokości (wysokość komina 
MPEC - 123,5 m wysokości), co w połączeniu 
z dużą prędkością wylotową spalin zapobie-
ga ich koncentracji w pobliżu źródła emisji. 
Dodatkowo przy wysokiej emisji, tempera-
tury spalania paliw są o wiele wyższe, dzię-
ki czemu powstają inne, mniej szkodliwe dla 
zdrowia związki chemiczne a same spaliny 
są dodatkowo oczyszczane. 

Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej 
emisji przyznaje Ciepłu Systemowemu po-
chodzącemu z przemyskiego MPEC-u kla-
sę A i znak  „NE” (NIE EMITUJE lub też NO 
EMISSION), co świadczy o istotnych krot-
nościach obniżenia emisji w porównaniu do 
lokalnej kotłowni węglowej. Tak więc można 
przyjąć, że budynki zasilane w całości Cie-

płem Systemowym są neutralne w zakresie 
niskiej emisji, gdyż w zasadzie nie potrzebują  
kominów. Zgodnie z procedurą certyfikacji 
mogą na nich zostać umieszczone zewnętrz-
ne tabliczki informacyjne ze znakiem „NO 
SMOG”, poświadczające otrzymane certyfi-
katy PreQurs.

Mamy nadzieje, że tego typu oznaczenia 
już w niedalekiej przyszłości będzie moż-
na ujrzeć na coraz większej ilości a docelo-
wo na wszystkich przemyskich budynkach. 
Świadczyłoby to o tym, że Przemyśl staje się 
miastem o coraz czystszym powietrzu, stop-
niowo redukującym niską emisję powierzch-
niową a brudne ciepło zastępuje Ciepłem Sys-
temowym. Należy dodać – ciepłem z klasą!  

MK
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Na temat zanieczyszczeń po-
wietrza, niskiej emisji oraz przyczyn i skut-
ków powstawania smogu napisano i powie-
dziano w ostatnich miesiącach już tak wiele, 
że nawet osoby średnio zainteresowane mia-
ły szansę zostać w tej dziedzinie ekspertami. 
Nie będziemy więc po raz kolejny powtarzać 
tych informacji. Tym bardziej, że problemowi 
smogu poświęciliśmy m.in. sążnisty artykuł 
w przedostatnim Magazynie Ciepła Systemo-
wego. Chcielibyśmy się natomiast przyjrzeć 
temu, jak w rzeczywistości realizowany jest 
ogłoszony w styczniu 2017r. przez Minister-
stwo Rozwoju 14 punktowy program „Czyste 

powietrze”. Postawiona w nim diagnoza była 
prawidłowa a zamierzenia bardzo ambitne 
ale już ich realizacja idzie dużo gorzej i wol-
niej niż zakładano. O wiele za wolno. I to po-
mimo, że działania na rzecz poprawy powie-
trza zostały uwzględnione w sztandarowym 
dokumencie rządowym – „Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju” a Premier RP 
Mateusz Morawiecki poświęcił temu proble-
mowi znaczny fragment swojego expose.  

Po roku od ogłoszenia z 14 punktów  pro-
gramu udało się zrealizować jeden. Rozporzą-
dzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla ko-
tłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017 poz. 1690), 
podniesiono standardy dotyczące sprzeda-

wanych i uruchamianych kotłów węglowych. 
Trwają też prace nad nowymi regulacjami 
dotyczącymi kontroli jakości paliw. Jednak 
wszelkie ambitniejsze propozycje zmian spo-
tykają się ze sprzeciwem nie tylko lobby gór-
niczego ale i samorządowców z uboższych 
regionów Polski obawiających się przerzuce-
nia finansowego ciężaru walki ze smogiem na 
barki niezamożnych samorządów i mieszkań-
ców tych miejscowości, dla których wzrost 
rocznych kosztów ogrzewania o kilkaset zło-
tych to poważny problem. Nie mówiąc o kil-
ku czy kilkunastu tysiącach jakie musieliby 
zainwestować w wymianę źródła ciepła czy 
termomodernizację budynków. 

Jak się wydaje doskonale rozumie to 
wiceminister przedsiębiorczości i techno-
logii Piotr Woźny, którego resort przejął od 
ministra środowiska nadzór nad realizacją 
programu „Czyste powietrze”. Stwierdził on 
wprost, że „w Polsce nie da się skutecznie 
walczyć ze smogiem bez bardzo intensyw-
nego zajęcia się ubóstwem energetycznym”. 
A jak wynika z najnowszych opracowań, pro-
blem ubóstwa energetycznego dotyka w Pol-
sce ok. 4,6 mln. osób a 2,1 mln osób mieszka 
w niedogrzanych mieszkaniach lub nie stać 
ich na zapłacenie rachunków. Prace nad re-
gulacjami zmierzającymi do ograniczenia 
ubóstwa energetycznego są dopiero na eta-
pie założeń koncepcyjnych.

Jednak działania antysmogowe muszą 
mieć charakter kompleksowy i być realizo-
wane równolegle na kilku płaszczyznach. 
Nie wystarczy udzielanie, czy to z kasy 
państwowej czy gminnej celowego zasiłku 
na pokrycie rachunków za ogrzewanie, je-
śli szwankuje nawet podstawowa izolacja 
a straty ciepła z tego powodu skutecznie 
windują koszty ogrzewania. Wymiana drzwi 
i okien na charakteryzujące się radykalnie 
niższą przenikalnością cieplną oraz termo-
izolacja ścian to absolutne minimum w ta-
kiej sytuacji. Jak jednak słusznie konstatu-
je wiceminister Woźny, „bądźmy realistami, 
mieszkańcy tych budynków z własnych pie-
niędzy termomodernizacji nie przeprowa-
dzą. Nawet jeśli państwo wprowadza normy 
na paleniska, wprowadzi normy jakościowe 
na paliwa stałe, to doprowadzimy tylko do 
tego, że ludzie będą palić droższym paliwem 
w droższych piecach. Bez termomoderniza-
cji, sprawy jakości powietrza w Polsce nie 
rozwiążemy. Choć termomodernizacja jest 
narzędziem najdroższym, to bez zderzenia 

WALKA ZE SMOGIEM 
– DUŻO SŁÓW, NIEWIELE EFEKTÓW
Pomimo, że tegoroczna zima nie należała do 
najostrzejszych a warunki atmosferyczne nie sprzyjały 
powstawaniu smogu, jednak jak się można było przekonać 
temat ten wcale nie zniknął z agendy. Zarówno gazety 
jak i środki masowego przekazu niemal dzień w dzień 
przypominają nam o tym problemie i jego zdrowotnych 
skutkach. Głos na ten temat zabrali nawet najważniejsi 
politycy i urzędnicy,  łącznie z Prezesem Rady Ministrów 
Mateuszem Morawieckim i Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą. Z reguły problemy bagatelizowane i spychane przez 
całe lata na margines mają tendencję do powracania, i to 
ze wzmożoną siłą. Tak jest i w przypadku smogu.

Przemyśl w smogu

fot. Marek Król
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cie energią elektryczną (Dz.U. 2017 poz. 2500). 
Jednak zdaniem specjalistów, niewielu sko-
rzysta z tej oferty, gdyż rzeczywiste koszty 
ogrzewania energią elektryczną, nawet wg. 
dedykowanej taryfy, są dwukrotnie wyższe 
niż ogrzewanie gazowe czy też Ciepłem Sys-
temowym.  A to zdecydowanie za dużo. 

Z innych interesujących projektów war-
to zauważyć tworzenie bazy danych w której 
gromadzone byłyby wszelkie informacje do-
tyczące infrastruktury energetycznej, emisji 
zanieczyszczeń, stanu izolacji poszczegól-
nych budynków a więc ich energochłonności, 
itp. Stworzenie tego typu systemu informa-
tycznego z pewnością nie rozwiąże proble-
mu smogu ani nie ograniczy niskiej emisji, 
ale pozwoli zinwentaryzować i sprofilować 
nieruchomości pod tym kątem oraz w spo-
sób optymalny zaadresować nie tylko środki 
finansowe ale i inne, dopiero projektowane 
antysmogowe przedsięwzięcia. Faktyczne 
działania w tym kierunku mógłby wesprzeć 
dobrze przemyślany pakiet zachęt - wprowa-
dzenie termomodernizacyjnej ulgi podatko-
wej, czy też oferta preferencyjnych kredytów 
i pożyczek na ten cel, z możliwością umorze-
nia znacznej części kapitału lub odsetek.

Realne działania w tym kierunku wymusi 
z pewnością na polskich władzach wyrok Try-
bunału Sprawiedliwości UE z 22.02.2018 r., który 
poza stwierdzeniem oczywistych dla każde-
go faktów, że Polska naruszyła unijne normy 
czystości powietrza, nałożyła na nasz kraj wie-
lomilionowe kary za wieloletnie zaniedbania 
we wdrażaniu programów naprawczych. Na 
szczęście póki co to „wyrok w zawieszeniu”.

Ograniczenie niskiej emisji powierzchnio-
wej to najważniejszy obszar walki ze smogiem. 
Ale nie jedyny. Sposobem na ograniczenie emi-
sji komunikacyjnej ma być stopniowe zastępo-
wanie samochodów z silnikiem spalinowym 
autami elektrycznymi lub hybrydowymi, bu-
dowa obwodnic, pozwalająca na wyprowa-
dzenie ruchu kołowego na obrzeża miast oraz 

wprowadzanie ograniczeń wjazdu samocho-
dów z bardziej emisyjnymi silnikami do cen-
trów miast połączone z lepszym wykorzysta-
niem transportu publicznego. Wszystko to są 
jednak działania długofalowe i dosyć kosztow-
ne. Dodatkowo, na etapie abstrakcyjnych za-
łożeń i ogólnikowych projektów uzyskują one 
dosyć powszechny poklask, jednak gdy zaczy-
nają przybierać realne kształty, a do tego wiążą 
się z konkretnymi wyrzeczeniami, zaczynają 
budzić społeczny opór.

Oprócz władz centralnych, działania an-
tysmogowe starają się prowadzić także samo-
rządy. Nowelizacje ustawy „Prawo ochrony 
środowiska” umożliwiły sejmikom wojewódz-
kim podejmowanie uchwał antysmogowych, 
nakładających na mieszkańców ograniczenia 
w zakresie korzystania z określonych paliw 
i urządzeń. Regulacje te będą jednak wchodzi-
ły w życie stopniowo przez kilka – kilkanaście 
najbliższych lat a na odczuwalne efekty ich 
działania trzeba będzie poczekać jeszcze dłu-
żej. A i to pod warunkiem że okażą się skutecz-
ne i możliwe do wyegzekwowania. 

Prowadzone są także prace rządowe nad 
określeniem norm jakościowych dla węgla, 
jednak dopuszczenie do sprzedaży i spala-
nia w przydomowych kotłowniach i piecach 
mocno zasiarczonego surowca na poziomie 
nawet 1,8% (a taką sytuację przewiduje pro-
jekt ustawy o jakości paliw)  z pewnością 
sytuacji nie poprawi. Z kolei postulowane 
przez organizacje ekologiczne radykalne 
zaostrzenie norm jakościowych sprzedawa-
nego węgla spowodowałoby wyeliminowa-
nie z rynku znacznej części wydobywanego 
w Polsce węgla, który nie spełnia tych norm. 
Skutki cenowe takiej operacji dosyć łatwo 
przewidzieć. 

Tak więc na chwilę obecną walka ze smo-
giem przypomina próby godzenia ognia z wodą 
a stopień realizacji ambitnego programu „Czy-
ste powietrze” trudno uznać za sukces. 

MK

się z termomodernizacją dedykowaną oso-
bom ubogim, problemu jakości powietrza 
w Polsce nie rozwiążemy”. 

Wg pobieżnych szacunków w Polsce 
blisko 4 mln domów wymaga docieplenia 
i wymiany okien, co może pochłonąć kilka-
dziesiąt miliardów złotych. Całość kosztów 
związanych z termomodernizacją i wymianą 
systemów grzewczych szacuje się na ok. 100 – 
200 mld zł. To astronomiczna kwota. Ok. 10 % 
z tej kwoty ( 10 – 20 mld zł) będzie musiało być 
dotowane ze środków publicznych. Tymcza-
sem w roku 2018 na działania termomoderni-
zacyjne zostało przeznaczonych w budżecie 
państwa 180 mln zł. To kropla w morzu po-
trzeb. Równie niewielką kwotę zarezerwowa-
no na walkę z ubóstwem energetycznym. 

Pojawiają się też inne interesujące projek-
ty, jak antysmogowa taryfa dla energii elek-
trycznej wprowadzona na mocy Rozporzą-
dzenia  Ministra  Energii z 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowa-
nia i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obro-

pyły
zawieszone

benzo(a)piren tlenek
węgla

dwutlenek
węgla

TSP

B(a)P CO
CO2

TSP
CO2

Ogrzewanie indywidualnymi, niskoemisyjnymi źródłami ciepła Ogrzewanie Ciepłem Systemowym
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Już na wstępnym etapie przygoto-
wań do akcji, podczas dyskusji toczonych 
na ten temat z kpt. Marcinem Lachnikiem 
z PSP i Janem Słowakiem z Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu, zorientowaliśmy się, jak obszer-
ne i wielowątkowe jest to zagadnienie. Tym 
bardziej, że naszym celem nie było strasze-
nie czy epatowanie tragicznymi statystykami 
i wydarzeniami: pożarami, zaczadzeniami, itd. 
Prowadząc tę akcję chcieliśmy przede wszyst-
kim zwrócić uwagę jej adresatów na przyczy-
ny, niefrasobliwe i bezmyślne zachowania 

prowadzące do tragicznych zdarzeń, których 
skutków najczęściej nie można już cofnąć, ale 
można je było przewidzieć i im zapobiec.

Jak ujął to Prezes Zarządu MPEC Kazi-
mierz Stec „akcja ma służyć przede wszyst-
kim temu, aby refleksja przychodziła przed, 
a nie po szkodzie”. Dlatego też zaprosiliśmy 
do współpracy Stanisława Witkę – mistrza 
kominiarskiego, Tomasza Zaleszczyka – Pre-
zesa PGM-u, Ewę Jagiełło – Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego, Agnieszkę 
Mercik – Ratownika Medycznego z Grupy 
Ratownictwa PCK Przemyśl, Jana Geneję – 
Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu 

oraz Norberta Jackowicza z firmy AISKO, 
zajmującej się m.in. dystrybucją czujników 
tlenku węgla. Owocem współpracy był wy-
dany pod koniec sierpnia ub.r. Magazyn Cie-
pła Systemowego Nr 5 – zawierający wiele 
interesujących artykułów, w których wspo-
mniani autorzy przedstawili nie tylko suche 
fakty, liczby i przepisy ale też szereg uwag 
i informacji wypływających bezpośrednio 
z ich zawodowych i osobistych doświadczeń 
popartych wieloletnią praktyką. 

Wspomniane wydawnictwo, stanowiące 
podstawowy nośnik informacji o akcji, które-
go łączny nakład wyniósł 3 tys. egz. kolporto-
wane było m.in. podczas odbywającego się 10 
września 2017 r. Święta Ulic, na stoiskach fir-
mowych MPEC, PGM i firmy AISKO. O akcji 
przypominały także banery zawieszone w kil-
ku najbardziej ruchliwych punktach miasta.

10 września, w ramach wspomnianej 
akcji, na przemyskim Rynku zostało zorga-
nizowane atrakcyjne widowisko w wykona-
niu jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
z Przemyśla i strażaków z Rzeszowa, podczas 
którego kilkuset przemyślan obserwowało 
m.in. w  jaki sposób prawidłowo zapobiegać 
powstaniu pożaru w  przypadku zapalenia 
się tłuszczu oraz jak tragiczne skutki może 
wywołać próba gaszenia płonącego oleju 
wodą. Dalszą część pokazu zdominowały wi-
dowiskowe doświadczenia z ciekłym tlenem 
oraz akcja ratownicza kierowcy samochodu, 
który uległ wypadkowi, w wykonaniu Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Wszystkie 
czynności wykonywane przez strażaków na 
bieżąco i bardzo profesjonalnie komentował 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP w Przemyślu kpt. Marcin Lachnik.

24 listopada 2017r. została zorganizowana 
„II Konferencja Ciepła Systemowego  - Czad 
i ogień! Obudź czujność!”, która, pomimo 
o wiele szerszej formuły, stanowiła równo-
cześnie podsumowanie tytułowej akcji. 

W Konferencji, oprócz przedstawicieli 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, admi-
nistratorów i  zarządców nieruchomości oraz 
osób zawodowo związanych z  szeroko rozu-
mianą obsługą przemyskiego rynku nierucho-
mości, udział wzięli również przedstawiciele 
władz samorządowych Przemyśla – Zastępcy 
Prezydenta M. Przemyśla  Janusz Hamrysz-
czak oraz Grzegorz Hayder, Komendant Miej-
ski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu 
bryg. mgr. Inż. Adam Sosnowski, przedsta-
wiciele przemyskiego Urzędu Miejskiego 

Podsumowanie akcji 
„Czad i ogień! Obudź czujność!”

Przez kilka miesięcy ubiegłego roku MPEC wspólnie 
z kilkoma partnerskimi instytucjami i organizacjami: 
Państwową Strażą Pożarną w Przemyślu, PGM Sp. 
z o.o. w Przemyślu, Gminą Miejską Przemyśl, Strażą 
Miejską w Przemyślu i Szkołą Podstawową Nr 1 im. 
H. Sienkiewicza w Przemyślu, prowadził kolejną już 
w ostatnich latach społeczną akcję informacyjną, 
zwracającą uwagę na istotne zagrożenia. Tym razem 
pn. „Czad i ogień! Obudź czujność!”. Patronat nad akcją 
objęli Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma 
oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Przemyślu bryg. mgr inż. Adam Sosnowski.

Baner informacyjny akcji „Czad i ogień! Obudź czujność!” przy ul. Kopernika

fot. Marek Król
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a także Andrzej Kulig – Dyrektor Departa-
mentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego w Rzeszowie, Adam Janusz z Biura 
Informacji o  Funduszach Europejskich, Ewa 
Krzysztoń, Jerzy Janiec i  Kinga Kalandyk 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Rzeszowie  oraz  Daniel Markiewicz 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Podczas konferencji kpt. Marcin Lachnik 
z PSP wygłosił prelekcję pt. „Czad! – Cichy 
zabójca”, Agnieszka Mercik z Grupy Ratow-
nictwa PCK Przemyśl omówiła m.in. objawy 
zatrucia tlenkiem węgla i zasady udzielania 
osobom poszkodowanym przez czad pierw-
szej pomocy, zaś Paweł Życzkowski i Łukasz 
Maksym – pracownicy przemyskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
w prezentacji pt. „Bezpieczny dom” pokazali 
m.in. najczęściej spotykane przykłady niefra-
sobliwych zachowań mieszkańców, stwarza-
jących dla nich samych i ich sąsiadów realne 

zagrożenia pożarowe. W drugiej części Kon-
ferencji zaproszeni goście przedstawili reali-
zowane i projektowane dopiero programy, 
dzięki którym właściciele nieruchomości 
ogrzewanych nieekologicznymi źródłami 
ciepła będą mieli możliwość uzyskania dofi-
nansowania na wymianę systemów grzew-
czych na bardziej ekologiczne.  

W tym miejscu w imieniu Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu Sp. z o.o. oraz pozostałych 
organizatorów akcji „Czad i ogień! Obudź 
czujność!” chcielibyśmy raz jeszcze bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim insty-
tucjom, urzędom, spółkom i poszczególnym 
osobom, z którymi mieliśmy przyjemność 
współpracować przy wspomnianej akcji. 
Mamy również nadzieję, że przy realizacji 
kolejnych kampanii informacyjnych rów-
nież będziemy mogli liczyć na Państwa po-
moc i współpracę. 

MK

II Konferencja Ciepło Systemowe dla Przemyśla

fot. Marek Król

Kapitan PSP Marcin Lachnik podczas prelekcji o czadzie

fot. Marek Król

Łukasz Maksym z PGM-u prezentuje „Bezpieczny dom”

fot. Marek Król

Pokaz w wykonaniu Straży Pożarnej na 
przemyskim Rynku.

fot. Marek Król
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W roku 2017 przemyski MPEC zrealizo-
wał niemal wszystkie z zaplanowanych in-
westycji, łącznie z wprowadzanymi do planu 
w ostatniej chwili. Najważniejszą i najkosz-
towniejszą inwestycją była rozbudowa sys-
temu ciepłowniczego i doprowadzenie Cie-
pła Systemowego do budynków kompleksu 
dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej położonych w obrębie 
Parku Lubomirskich: Kolegium Wschodnie-
go, Kolegium Nowego i Pałacu Lubomirskich, 
ogrzewanych dotychczas przy pomocy 3 od-
rębnych kotłowni gazowych. Realizacja tej in-
westycji wymagała wybudowania łącznie 476 
m sieci ciepłowniczej i zainstalowania dwóch 
węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (na cele 
grzewcze i przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej) oraz jednego trzyfunkcyjnego. Łączny 
koszt realizacji tego zadania wyniósł ok. 720 
tys. zł, co zaowocowało przyrostem zamówio-
nej mocy cieplnej o 0,6 MW.

Kolejną dużą ubiegłoroczną inwestycją 
naszej Spółki było przyłączenie do systemu 
ciepłowniczego 5 budynków na terenie Biesz-
czadzkiego Oddziału Straży Granicznej przy 
ul. Mickiewicza. Realizacja tej inwestycji, której 
łączny koszt wyniósł ok. 230 tys. zł i zaowoco-
wał przyrostem mocy o ponad 0,3 MW, wyma-
gała wybudowania 129 m przyłącza ciepłow-
niczego oraz montażu dwufunkcyjnego węzła 
cieplnego w miejscu ogrzewającej dotychczas 
wspomniane obiekty kotłowni olejowej. 

Inwestycje 2017-2018

Tradycyjnie już w zimowo/wiosennym numerze 
Magazynu Ciepła Systemowego chcielibyśmy Państwu 
przedstawić garść najważniejszych informacji 
o naszych inwestycjach rozwojowych, dotyczących 
rozbudowy systemu ciepłowniczego, zarówno tych 
już zakończonych, będących w trakcie realizacji, jak 
i planowanych do wykonania w roku 2018.

Wieża Zegarowa - Władycze 3

fot. Marek Król

Prace przygotowawcze przed ułożeniem ciepłociągu

fot. Marek Król

Prace montażowe ciepłociągu

fot. Marek Król
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Jedną z większych inwestycji, której 
I etap został zrealizowany w roku 2017 była 
budowa sieci ciepłowniczej do powstające-
go pomiędzy ulicami Goszczyńskiego i Do-
lińskiego osiedla mieszkaniowego „Infores 
Park”. Drugi etap tej inwestycji realizowany 
będzie w roku 2018. Wówczas to ogrzewanie 
systemowe zostanie doprowadzone do kolej-
nego budynku wspomnianego osiedla oraz 
budynku przy ul. Goszczyńskiego 7. Otworzy 
to także możliwości przyłączenia do syste-
mu ciepłowniczego innych, sąsiednich bu-
dynków, np budynku przy ul. Dolińskiego 6. 
Łączny koszt realizacji tej dwuetapowej inwe-
stycji szacujemy na ok. 1 mln zł W jej ramach 
zostanie wybudowanych ok. 230 m przyłącza 
i 4 węzły cieplne. Wielkość mocy zamówionej 
dla wszystkich nieruchomości przyłączonych 
do systemu ciepłowniczego w ramach realiza-
cji tej inwestycji wyniesie ok. 0,6 – 0,7 MW.

W roku 2017 do systemu ciepłowniczego 
zostały przyłączone także leżące po sąsiedz-
ku budynki dwóch szkół: ZSO Nr 2 przy ul. 
Smolki 10 oraz I LO przy ul. Słowackiego 21.

Ponadto Ciepło Systemowe zostało do-
prowadzone do budynków przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego 12, Kopernika 12, Grunwaldzkiej 
28, Dworskiego 12, 16, 78 i 96, Frankowskiego 
2, P. Skargi 16, Grodzkiej 17 i Chopina 2, jednak 
włączanie dostaw ciepła do poszczególnych lo-
kali w ww budynkach odbywa się stopniowo 
i jest uzależnione od terminowości wykonania 
przez wspólnoty mieszkaniowe lub użytkow-
ników lokali instalacji odbiorczych. 

Jesienią 2017r. rozebrany został także 
znajdujący się na terenie osiedla mieszkanio-
wego przy ul. Ofiar Katynia i straszący jego 
mieszkańców budynek węzła rozdzielczo-
-pomiarowego. W jego miejsce wybudowana 
została podziemna komora ciepłownicza, co 
nie tylko poprawiło estetykę tego miejsca, ale 
i zmniejszyło straty ciepła oraz zwiększyło 
niezawodność i bezpieczeństwo pracy sieci 

29 Listopada 17

fot. Marek Król

Budynki osiedla „Infores Park” wznoszone przy ul. Goszczyńskiego.

fot. Marek Król

Ratuszowa 7 Rybi Plac 1 i 2

fot. Marek Król

Św Jana 3

fot. Marek Król

Barska 3

fot. Marek Król

ciepłowniczej. Całkowity koszt tej inwestycji 
wyniósł ok. 160 tys. zł. 

Łącznie w roku 2017 na inwestycje roz-
wojowe MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. prze-
znaczył 3,3 mln zł.

Nie mniej ambitnie prezentują się plany 
inwestycyjne naszego przedsiębiorstwa na 
rok 2018 i to  pomimo niełatwej sytuacji fi-
nansowej spowodowanej znaczną podwyż-
ką cen opału. Oprócz wspomnianego już 
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  II etapu rozbudowy sieci ciepłowniczej w 
rejonie ul. Goszczyńskiego, największą i naj-
bardziej prestiżową z inwestycji które chcie-
libyśmy wykonać w roku 2018 byłaby roz-
budowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. 
Władycze i doprowadzenie Ciepła Systemo-
wego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 
i Wieży Zegarowej. Realizacja wspomnianej 
inwestycji jest jednak ściśle uzależniona od 
wcześniejszego uzyskania wszystkich nie-
zbędnych zgód, decyzji i pozwoleń oraz pozy-
skania zewnętrznych środków na jej sfinan-
sowanie, natomiast już po jej wykonaniu w 
przyszłości możliwe będzie przyłączenie do 
systemu ciepłowniczego kolejnych budyn-
ków w rejonie ulic: Władycze, Plac na Bramie, 
Słowackiego, Basztowa i Komisji Edukacji 
Narodowej.

Najważniejszymi planowanymi na 2018r. 
inwestycjami, z punktu widzenia ochrony 
powietrza, będzie przyłączenie do systemu 
ciepłowniczego budynków ogrzewanych do-
tychczas w całości lub znacznej części nisko-
emisyjnymi źródłami ciepła, głównie piecami 
węglowymi, przy ul.: Mickiewicza 11A, 29-go Li-
stopada 17, Barskiej 3, Traugutta 3, Ratuszowej 
7 oraz Rybim Placu 1 i 2. Gruntownej moderni-
zacji zostaną także poddane dwa węzły ciepl-
ne przy ul. Barskiej 10 i Poniatowskiego 13.

Na rok 2018 MPEC zaplanował przyłącze-
nie do systemu ciepłowniczego łącznie 16 bu-
dynków, na co zostanie przeznaczanych ok. 
3,45 mln. zł, w tym 1,75 ze środków własnych 
Spółki. Efektem realizacji wszystkich uję-
tych w planie zadań inwestycyjnych będzie 
przyrost zamówionej przez nowych odbior-
ców mocy cieplnej o ok. 1,2 MW.  

Oprócz tego prowadzone są prace nad 
przygotowaniem dokumentacji technicznej 
dotyczącej budowy sieci ciepłowniczej w mo-
ście Brama Przemyska oraz rozbudowy sieci 
ciepłowniczej w kierunku osiedla mieszka-
niowego przy ul. Lwowskiej. 

MK i SP

Traugutta 3

fot. Marek Król

Kraszewskiego 7

fot. Marek Król

Szkoła Podstawowa Nr 11 Władycze 5

fot. Marek Król

Tarnawskiego 14

fot. Marek Król

INWESTYCJE
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Od XIV do połowy XIXw. na terenie Ba-
kończyc, stanowiących wówczas odrębną 
wioskę, funkcjonowały m.in. hodowla zwie-
rzyny łownej, folwark rolniczy, cieplarnie 
z egzotycznymi gatunkami roślin a całą po-
siadłość ochraniał wzniesiony na jej terenie 
dwór obronny. Na niewiele się to jednak zda-
ło, bo zarówno bakończycki folwark jak i wio-
ska wielokrotnie padały łupem najeźdźców. 
W roku 1778 Bakończyce, pełniące wówczas 
funkcję rezydencji letniej przemyskich sta-
rostów, podobnie jak cały Przemyśl, zostały 
sprzedane przez zaborczy rząd austriacki hr. 
Ignacemu Cetnerowi. Przez kolejnych kilka-
dziesiąt lat dobra bakończyckie przechodziły 
z rąk do rąk, aż w 1868r. nabył je książę Hie-
ronim Lubomirski. W latach 1885-87 w miej-
scu dawnych zabudowań dworskich został 
wzniesiony na planie prostokąta dwukondy-
gnacyjny eklektyczny pałac, mieszczący ok. 
30 pomieszczeń, który w niewiele zmienionej 
formie zachował się do dnia dzisiejszego. 

Architektura pałacu, zaprojektowanego 
przez krakowskiego architekta Maksymiliana 
Nitschego, łączy w sobie elementy neobaro-
kowe, neogotyckie i neoromańskie. Północną 

elewację pałacu otaczają ośmioboczne basz-
ty, pomiędzy którymi znajduje się arkadowa 
loggia z tarasem. Centralną część południo-
wej elewacji zajmuje natomiast ryzalit z dwu-
kondygnacyjną rotundą. Charakteru całości 
budowli nadaje cylindryczna wieża z gloriet-
tą widokową wznosząca się w południo-
wo-wschodnim narożniku pałacu. Ponadto 
pałacowe elewacje zdobią liczne pilastry, pół-
kolumny, balustrady i gzymsy. 

Brak środków finansowych spowodo-
wał, że wnętrza pałacu nigdy nie zostały wy-
kończone zgodnie z pierwotnym projektem. 
W 1909 r. pałac  wraz z folwarkiem i browarem 
odziedziczyła córka Hieronima Lubomirskie-
go – Karolina, która słynęła z prowadzonej na 
szeroką skalę działalności charytatywnej. 

Podczas I wojny światowej pałac uległ 
pożarowi, w wyniku którego zniszczeniu 
uległ dach, zaś wnętrza i ich wyposażenie zo-
stały splądrowane. Do 1939r. nie udało się do-
prowadzić pałacu do stanu z okresu świetno-
ści. W latach II wojny światowej pałac zajęły 
wojska sowieckie a latem 1941r. niemieckie. 
W 1944r. ostatni prawowity właściciel tych 
dóbr – brat księżniczki Karoliny książe Jerzy 

Ignacy Lubomirski został aresztowany przez 
NKWD, po czym słuch po nim zaginął. 

We wrześniu 1944r. w znacjonalizowanym 
zespole folwarczno-pałacowym została urucho-
miona Państwowa Szkoła Ogrodnicza funkcjo-
nująca pod różnymi nazwami do końca lat 90, 
kiedy to odrestaurowany pałac stał się siedzibą 
Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Na-
uki w Przemyślu, Wyższej Szkoły Administracji 
i Zarządzania a od 2006r. Państwowej Wyższej 
Szkoły Wschodnioeuropejskiej. W roku 1954, po 
opuszczeniu pałacu przez zajmujące go wojsko 
a następnie w 1963 w pałacu przeprowadzane 
zostały prace remontowe. Wówczas to zosta-
ła założona instalacja centralnego ogrzewania 
zasilana z lokalnej kotłowni. Podczas ostatnie-
go z remontów przebudowano nie tylko układ 
pomieszczeń wewnątrz pałacu ale i instalację 
grzewczą oraz zamontowano kotłownię gazo-
wą. Zachowana na szczęście została pierwotna 
forma architektoniczna obiektu. Od paździer-
nika 2017r. Pałac Lubomirskich, podobnie jak 
sąsiednie obiekty PWSW ogrzewany jest Cie-
płem Systemowym, wykorzystywanym także 
do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Od 1969 r. Pałac Lubomirskich wypisany 
do Rejestru Zabytków pod nr rej. A-362 pod-
lega ochronie konserwatorskiej.

Na uwagę zasługuje jednak nie tylko sam 
pałac ale i okalający go kilkuhektarowy park 
z odtworzonym w ostatnich latach  stawem 
i odremontowaną neogotycką bramą wjazdo-
wą. Nie można tego niestety powiedzieć o de-
wastowanych i popadających w coraz więk-
szą ruinę XIX wiecznych zabudowaniach 
mieszkalnych i gospodarczych, kontrastują-
cych z zadbanymi budynkami uczelnianymi.

MK

ZABYTKI

Przemyskie zabytki ogrzewane 
Ciepłem Systemowym
Położony w obrębie dzielnicy Bakończyce Pałac 
Lubomirskich, z racji swojej nieco peryferyjnej lokalizacji, 
jest stosunkowo rzadko odwiedzany przez zwiedzających 
nasz gród turystów i samych przemyślan. A szkoda. Dla 
miłośników historii Przemyśla interesujące są bowiem nie 
tylko pałac i jego architektura oraz pozostałe zabudowania 
położone w obrębie kilkuhektarowego parku, ale przede 
wszystkim kilkusetletnia historia tego miejsca.



CIEPŁOWNIA ZASANIE

12 nr 1 (6) / 2018

Laboratorium wykonuje badania fizycz-
ne i chemiczne paliw stałych, analizy odpa-
dów paleniskowych a także analizy wody 
kotłowej oraz sieciowej, ścieków przemy-
słowych i wód opadowych. Co prawda la-

boratorium nie posiada jeszcze akredytacji 
potwierdzającej wiarygodność badań i kom-
petencji, niemniej jednak prowadzone są 
starania o poddanie laboratorium procesowi 
akredytacji przez Polskie Centrum Akredyta-

cji wg. normy  ISO/IEC 17025 „Ogólne wyma-
gania dotyczące laboratoriów badawczych 
i wzorcujących”.

Na dzień dzisiejszy wszystkie pomia-
ry i badania realizowane są w oparciu 
 o obowiązujące normy krajowe i międzynaro-
dowe a także własne procedury badawcze jak 
 i stosowne przepisy prawne. Pomimo braku 
certyfikatu działalność laboratorium opar-
ta jest całkowicie o normę PN-EN ISO/IEC 
17025:2005.  

W Laboratorium Ciepłowni Zasanie rocz-
nie wykonuje się ponad 800 analiz węgla wy-
korzystywanego w procesie produkcji ciepła 
w zakresie:
 oznaczania wilgoci w próbce do analizy 

ogólnej,
 oznaczanie wilgoci analitycznej metodą 

suszenia w azocie,
 oznaczanie zawartości popiołu metodą 

wagową,
 oznaczanie zawartości części lotnych me-

todą wagową,
 oznaczanie zawartości siarki całkowitej 

automatycznymi analizatorami,
 oznaczanie zawartości węgla,
 oznaczanie ciepła spalania metodą 

spalania w bombie kalorymetrycznej 
i obliczanie  wartości opałowej.

Po przeprowadzonym w ciągu ostatnich 
kilku latach doposażeniu sprzętowym, labo-
ratorium może pochwalić się wyposażeniem 
spełniającym surowe normy jakościowe oraz 
regularnym uczestnictwem w badaniach 
międzylaboratoryjnych realizowanych przez 
firmę SGS, w zakresie analiz węgla. Dodat-
kowo wykonywane są analizy odpadów pa-

Laboratorium Ochrony Środowiska
Integralną częścią Wydziału Ciepłownia Zasanie 
przemyskiego MPEC-u jest funkcjonujące w jego ramach 
Laboratorium ochrony środowiska wzbudzające zawsze 
największe zainteresowanie wśród zwiedzających 
ciepłownię uczniów przemyskich szkół.

Badania laboratoryjne

fotografie  Tomasz G0łąb

Analiza wody sieciowej przy użyciu 
spektrofotometru

Laboratorium przy ciepłowni Zasanie

fot. Tomasz Gołąb
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leniskowych na zawartość części palnych, 
a także analizy chemiczne wody kotłowej 
i sieciowej. 

Laboratorium wykonuje badania wody 
w zakresie następujących parametrów:
 tlen rozpuszczony,
 odczyn pH,
 twardość ogólną,
 twardość szczątkową,
 dwutlenek węgla wolny,
 zasadowość, 
 siarczki, 
 potencjał redox,
 kwasowość,
 zawiesina ogólna i łatwo opadająca,
 przewodność
 siarczyny,
 siarczany,
 siarczki,
 żelazo (III),
 chlorki,
 fosforany,
 krzemionka.

Rocznie funkcjonujące w ramach cie-
płowni Zasanie laboratorium wykonuje 
ponad 4500 oznaczeń fizyko-chemicznych 
wody do celów energetycznych w tym rów-
nież ścieków.

Jako jedno z nielicznych laboratoriów 
funkcjonujących w strukturze przedsiębior-
stwa ciepłowniczego przemyskie laborato-
rium może się pochwalić najlepiej przygo-
towaną wodą wykorzystywaną do celów 
energetycznych, co potwierdza rekomenda-
cja renomowanej gdańskiej firmy Marcor, 

która w ramach współpraca z naszym labo-
ratorium przeprowadziła kompleksową ana-
lizę wody podawanej do sieci ciepłowniczej 
pod kątem korozji. 

W ubiegłym roku system uzdatniania 
wody do celów energetycznych ciepłowni 
Zasanie został rozbudowany o moduł odwró-
conej osmozy, służącej do przygotowywania 

wody wykorzystywanej do uzupełnienia 
ubytków w sieci ciepłowniczej. 

Dzięki współpracy laboratorium ze 
wspomnianą firmą Marcor, w stosunko-
wo krótkim czasie przeprowadzono pro-
ces identyfikacji przyczyn korozji sieci 
ciepłowniczej oraz zastosowano nowocze-
sne metody uzdatniania wody tak, aby po-
wstrzymać proces korozji i ochronić pra-
cujące w systemie urządzenia. Obecnie 
prowadzony jest stały monitoring sieci 
ciepłowniczej a badania wody prowadzo-
ne są z najwyższą dokładnością i w oparciu 
 o nowoczesne technologie.

Do prawidłowego wykonywania badań 
wykorzystywany jest m.in. następujący 
sprzęt pomiarowo-badawczy:
 młynki , kruszarki do wstępnego przygo-

towania próbki węgla,
 suszarki laboratoryjne do suszenia w at-

mosferze powietrza i azotu ,
 uniwersalny dzielnik prób,
 kalorymetr,
 piec do oznaczania zawartości węgla 

i siarki,
 spektrofotometr,
 konduktometr,
 wagi analityczne i precyzyjne,
 biurety cyfrowe,
 pipety automatyczne,
 piece muflowe,
 itp.

AB i PS

Moduł odwróconej osmozy

fot. Marek Król

Urządzenia do przygotowywania opału do badań

fot. Marek Król



Od kilkunastu lat ogrzewanie podłogo-
we staje się coraz popularniejszym sposo-
bem ogrzewania naszych domów i mieszkań. 
Jeszcze do niedawna tego typu instalacja 
montowana była głównie w łazienkach, 
gdzie oprócz ogrzewania powietrza niwelo-
wała chłód zimnej z natury terakoty. Obecnie 
coraz częściej ogrzewanie podłogowe monto-
wane jest także w innych pomieszczeniach, 
uzupełniając albo i zastępując tradycyjną in-
stalację grzejnikową. 

ZALETY
Trudno się dziwić rosnącej popularno-

ści ogrzewania podłogowego, gdy weźmie-
my pod uwagę jego zalety, zarówno natury 
estetycznej, użytkowej, jak i ekonomicznej. 
Przy tym sposobie ogrzewania instalacja 
grzewcza z rurami, zaworami i grzejnikami 
staje się znacznie mniejsza (mniejsza liczba 
grzejników) a nawet znika całkowicie z pola 
widzenia, poprawiając estetykę i możliwości 
aranżacyjne wnętrz. Ogrzewanie podłogowe 
zwiększa także odczucie komfortu termicz-
nego, spłaszczając charakterystykę rozkładu 
temperatur w pomieszczeniu w zależności od 
wysokości i odległości od grzejnika a dodat-
kowo do jego uzyskania zużywa mniej ciepła, 
co przekłada się na niższe koszty eksploata-
cji. Zamontowane w łazience przyczynia się 
do szybszego odparowywania wody i wy-
suszania podłogi. Dla wielu zwolenników 
ogrzewania podłogowego ma ono jeszcze jed-
ną, bardzo istotną zaletę – pomaga alergikom 
uczulonym na kurz i roztocza. Ciepło dostar-
czane jest bowiem całą powierzchnią podło-
gi przez jego wypromieniowywanie, co nie 
tylko ogranicza ruch powietrza w pomiesz-
czeniu a przez to rozprzestrzenianie się aler-

genów ale i zmniejsza wilgotność względną 
nad powierzchnią podłogi poniżej 45%, ogra-
niczając tym samym rozwój roztoczy.

WADY
Oprócz wszystkich tych zalet, ogrzewanie 

podłogowe ma też kilka istotnych mankamen-
tów i  wad. Jego duża bezwładność w porów-
naniu z systemem grzejnikowym powoduje 
o wiele wolniejsze nagrzewanie i wychładzanie 
pomieszczeń. W przypadku pomieszczeń uży-
wanych sporadycznie (np. pokoi gościnnych) 
musimy z odpowiednio dużym wyprzedze-
niem rozpocząć ich ogrzewanie aby uzyskać 
wymaganą temperaturę, co może nastręczać 
sporych trudności. Podobne problemy wystą-
pią np. w pokojach sypialnych, w których na 
noc, dla zapewnienia zdrowego snu, tempera-
tura jest z reguły obniżana o kilka stopni. Mu-
simy także pamiętać o tym aby nie zastawiać 
zbyt dużej powierzchni grzewczej meblami 
i nie obniżać tym samym ponad miarę wydaj-
ności systemu ogrzewania podłogowego. 

Największe wady i ograniczenia syste-
mu ogrzewania powierzchniowego wynika-
ją z samej jego natury i technologii montażu. 
Założenie instalacji grzejnikowej jest sto-
sunkowo proste i mało inwazyjne, podobnie 
jak korekta skutków jej niewłaściwego za-
projektowania czy wykonania przeprowa-
dzona w trakcie eksploatacji. W przypadku 
niedogrzewania pomieszczenia, wystarczy 
wymienić grzejnik na większy lub zmienić 
wstępne nastawy na grzejnikach. Także awa-
rie poszczególnych elementów instalacji, jej 
rozszczelnienie i wycieki wody grzewczej są 
stosunkowo łatwe do usunięcia. Przy insta-
lacjach ogrzewania podłogowego wszystko 
to stanowi ogromny problem i wiąże się z re-

guły z koniecznością rozkuwania całej pod-
łogi w jednym albo i kilku pomieszczeniach. 
Dlatego też o założeniu ogrzewania podłogo-
wego powinniśmy zdecydować na etapie pla-
nowania gruntownego remontu domu lub 
mieszkania a najlepiej na etapie jego budowy. 
Dla przykładu, w budynkach wznoszonych 
przez firmę Infores przy ul. Skorupki i Biel-
skiego a obecnie przy ul. Goszczyńskiego, wła-
ściciele mieszkań na etapie budowy bu-
dynków i ich uzbrajania w instalacje mogli 
dokonać wyboru czy i w których pomiesz-
czeniach mieszkania chcą mieć zainstalo-
wane ogrzewanie podłogowe. Równie waż-
ne jak wykonanie tego typu instalacji jest jej 
wcześniejsze prawidłowe zaprojektowanie, 
uwzględniające zapotrzebowanie cieplne, pa-
rametry techniczne materiałów, itp. Bez tego 
łatwo popełnić błędy, których korekta jest kło-
potliwa i kosztowna.

RODZAJE  
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Ogrzewanie podłogowe realizowane jest 
najczęściej jako elektryczne lub wodne. Przy 
pierwszym rodzaju, ułożone w podłodze pod 
warstwą wylewki przewody lub maty grzej-
ne zasilane są energią elektryczną. Przy 
ogrzewaniu wodnym, ciepła woda – nośnik 
ciepła przetłaczana jest przez system rur uło-
żony w podłodze. Ciepło odebrane od nośni-
ka ciepła, na zasadzie przenikania nagrzewa 
rury, poszczególne materiały i warstwy two-
rzące podłogę a następnie jest wypromienio-
wywane do pomieszczenia nagrzewając je. 
Brzmi to stosunkowo prosto, jednak wyko-
nanie, uzbrojenie i regulacja tego typu insta-
lacji jest o wiele bardziej skomplikowane np. 
od wariantu elektrycznego ale góruje nad 
nim o wiele niższymi kosztami eksploatacji.

UŻYWANE MATERIAŁY
Najważniejszym elementem są oczy-

wiście rury z których układa się instala-
cję (pętle grzejne) na wcześniej wykonanej 
warstwie izolacyjnej. Do tego celu wykorzy-
stywane są trzy ich typy: wielowarstwowe 
(dwie warstwy polietylenu i ułożona pomię-
dzy nimi folia aluminiowa), polietylenowe 
(PEX lub PERT) oraz miedziane powleczone 
powłoką ochronną z tworzywa sztucznego, 
o średnicach 12 – 25 mm. Oprócz odporno-
ści na dyfuzję (przenikanie) tlenu i dobrego 
przewodnictwa cieplnego, każdy z nich cha-

W poprzednich numerach naszego Magazynu 
zajmowaliśmy się instalacją grzewczą, rodzajem 
materiałów używanych przy jej budowie, grzejnikami 
i ich modelami a także rekuperacją jako sposobem 
ograniczania strat ciepła oraz inteligentnymi sposobami 
sterowania ogrzewaniem mieszkań. Dzisiaj zajmiemy 
się ogrzewaniem płaszczyznowym, częściej określanym 
jako ogrzewanie podłogowe, zasadami na jakich taki 
system grzewczy funkcjonuje, jego wadami i zaletami, 
kosztami wykonania itd. 

Ogrzewanie podłogowe
– nowoczesne rozwiązanie

ALTERNATYWA
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rakteryzuje się nieco innymi właściwościami 
i ceną. Obecnie, ze względu na najlepszą re-
lację ceny do właściwości, najczęściej wyko-
rzystywane są rury wielowarstwowe.

Tak ułożoną instalację grzejną pokrywa 
się wylewką cementową, gipsową lub masą sa-
mopoziomującą (metoda mokra) albo też spe-
cjalnymi płytami gipsowymi lub wiórowymi 
z domieszką aluminiowych drobin, poprawia-
jących przewodność cieplną (metoda sucha). 

Tak wykonaną podłogę z instalacją grzew-
czą możemy przykryć, wieloma materiałami 
wykończeniowymi, oznaczonymi przez pro-
ducentów jako dopuszczone do montażu na 
ogrzewanych podłogach. Pomimo, że teore-
tycznie mogą to być zarówno  drewno, wykła-
dziny, terakota, panele, itd., to jednak należy 
mieć na uwadze, że niektóre z tych materia-
łów (np. drewno) charakteryzują się niskimi 
współczynnikami przewodzenia ciepła, sta-
nowiąc bardziej jego izolator niż przewodnik.

PARAMETRY PRACY I ARMATURA
Instalacja ogrzewania podłogowego, ze 

względu na swoje właściwości oraz sposób 
użytkowania ogrzewanych w ten sposób po-
mieszczeń, zasilana jest za pośrednictwem 
nośnika ciepła o stosunkowo niskiej tempe-
raturze – 35-45oC.  Dzięki temu warstwy pod-
łogi w których ułożona jest instalacja grzejna 
nie ulegają zniszczeniu a sama powierzchnia 
podłogi jest przyjemnie ciepła a nie gorąca. 

Nośnik ciepła może być przygotowywany 
w kotle lub za pośrednictwem węzła cieplne-
go. Dostępne obecnie na rynku niektóre mo-
dele indywidualnych mieszkaniowych stacji 

cieplnych umożliwiają bezpośrednie zasila-
nie z nich instalacji ogrzewania podłogowe-
go, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

W sytuacji, gdy instalacja ogrzewania pod-
łogowego i instalacja grzejnikowa zasilana 
jest z jednego źródła ciepła (najczęściej wystę-
pująca sytuacja), musi ona zostać wyposażona 
w dodatkowe urządzenia: ograniczniki tem-
peratury, termostatyczne zawory mieszające 
i pompy obiegowe. Temperatura nośnika cie-
pła podawanego do grzejników jest bowiem 
o wiele wyższa (65 – 90oC) od temperatury 
zasilającej ogrzewanie podłogowe (35-45oC), 
co wymaga uprzedniego jej obniżenia, np. po-
przez zmieszanie strumienia wody zasilającej 
z  wracającym z instalacji lub bezpośrednie 
skierowanie do instalacji ogrzewania podło-
gowego nośnika ciepła wracającego z instala-
cji grzejnikowej. Dostosowanie temperatury 
zasilania odbywa się z reguły w sposób au-
tomatyczny przez niewielkie, kompaktowe 
zestawy mieszające połączone bezpośrednio 
z rozdzielaczami instalacji.

ILE TO KOSZTUJE
Koszty wykonania instalacji ogrzewania 

podłogowego są stosunkowo wysokie w po-
równaniu z instalacją grzejnikową. Co prawda 
koszt rur jest porównywalny z kosztami grzej-
ników ściennych, jednak droższy jest osprzęt 
hydrauliczny i automatyka sterująca pracą 
instalacji. Termostatyczny zawór mieszający, 
rozdzielacz na kilka obwodów i siłownik, to 
łączny koszt ok. 2 – 2,5 tys. zł. Znacząco wyższy 
jest także koszt robocizny i materiałów. Skala 
obniżki kosztów eksploatacji ogrzewania po-

wierzchniowego w stosunku do grzejnikowe-
go z pewnością nie zrekompensuje wyższych 
wydatków związanych z montażem nowego 
systemu grzewczego w krótkim czy nawet 
średnim terminie. 

Na koniec spróbujemy odpowiedzieć, czy 
tego typu system ogrzewania mieszkań ma 
szansę zastąpić klasyczne instalacje grzej-
nikowe. Biorąc pod uwagę charakterystykę 
pracy, ograniczenia regulacyjne oraz szereg 
innych czynników wydaje się, że najbardziej 
optymalnym z użytkowego punktu widze-
nia jest system mieszany: w części pomiesz-
czeń ogrzewanie grzejnikowe, w części po-
wierzchniowe a np. w łazienkach obydwa. 
Rozwiązanie takie umożliwia bowiem korzy-
stanie z zalet obydwu systemów grzewczych 
przy równoczesnej niwelacji ich wad.                

Idealny rozkład temperatur
Rozkład temperatur – ogrzewanie podłogowe
Rozkład temperatur – ogrzewanie grzejnikowe

PORÓWNANIE  
SPOSOBÓW NA CIEPŁO

Masz wątpliwości jaki sposób ogrzewania 
 jest najlepszym rozwiązaniem? 

Sprawdź jak wygląda nasze porównanie.
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W SKRÓCIE

LEKCJE CIEPŁA

W styczniu i lutym b.r. w przemyskich szko-
łach podstawowych zostały zorganizowane lek-
cje ciepła dla klas I i II, podczas których ucznio-
wie mogli się dowiedzieć m.in. jak powstaje, 
skąd się bierze i co to jest ciepło, jak ogrzewali się 
ludzie w dawnych czasach i obecnie, jak racjo-
nalnie korzystać z Ciepła Systemowego oraz co 
to jest smog, skąd się bierze, czym grozi i w jaki 
sposób można z nim skutecznie walczyć.

Trochę młodszym dzieciom problema-
tykę smogu lepiej przybliży bajka pt. „Czer-
wony Kapturek Misja Czarny Smog” z którą 
udamy się w najbliższym czasie do przemy-
skich przedszkolaków.                                           

EKODRONY  
W WALCE  
Z NISKĄ EMISJĄ

Już ponad rok temu został zaprezentowa-
ny w Bytomiu testowy dron, będący właściwie 
latającym laboratorium, którego głównym za-
daniem jest dotarcie nad komin, pobór próbki 
wydobywającego się z komina dymu oraz na-
tychmiastowa analiza jego składu, ujawniają-
ca jakiego rodzaju paliwa używa mieszkaniec. 
Wszystkie dane zapisywane są w specjalnej 
bazie oraz przekazywane online operatorowi 
drona. Błyskawiczna analiza i przepływ in-
formacji pozwalają na przeprowadzenie kon-
troli w konkretnym lokalu i nałożenie kary 
na niefrasobliwego „palacza”. Od stycznia b.r. 
testy mobilnej platformy   monitoringu wy-
branych parametrów niskiej emisji, przepro-
wadzane są m.in. w Katowicach i Toruniu. 
W nieodległej przyszłości tego typu mobilne 
laboratoria mogą pojawić się w wielu polskich 
miastach, w tym w Przemyślu.                               

Wg danych GUS i Instytutu Ekonomii 
Środowiska, w Polsce niespełna 1 na 10 do-
mów posiada dobry lub bardzo dobry po-
ziom termoizolacji, zaś niski lub bardzo ni-
ski standard izolacyjności cechuje 7 na 10 
budynków. Łącznie to ponad 3,6 mln budyn-
ków, które kwalifikują się do ocieplenia lub 
docieplenia. Często jest to czynnik niedo-
ceniany, tymczasem dobrze przeprowadzo-
na termomodernizacja niemal natychmiast 
przekłada się na ilość zużywanego ciepła 
a przez to na koszty ogrzewania. Aby uświa-
domić sobie skalę problemu i potencjalne, 
możliwe do uzyskania oszczędności warto 
zauważyć, że energochłonność budynków 
z lat 60 i 70 bez izolacji termicznej może 
przekraczać nawet 300 kWh/m2, podczas 
gdy określony przez prawo limit dla budyn-
ków wielorodzinnych oddanych do użyt-
ku w 2017r. wynosi 85 kWh/m2, zaś dla tych 
wybudowanych po roku 2020 - 65 kWh/m2. 
Przekładając to na pieniądze – koszty ogrza-
nia mieszkania w nieocieplonych budyn-
kach z lat 60 i 70, przy tych samych cenach 
nośnika ciepła, może być kilkukrotnie wyż-
szy  niż mieszkań w budynkach z dobrze do-
braną i ułożoną izolacją termiczną, szczelną 
stolarką okienną, itd.                                            

• 38 proc. - domy o bardzo niskim standardzie izola-
cyjności cieplnej (brak ocieplenia ścian – energo-
chłonność 240 – 350 kWh/m2/rok),

• 34 proc. - domy o niskim standardzie izolacyjno-
ści cieplnej (ocieplenie ścian o grubości do 8 cm 
– energochłonność 160 – 240 kWh/m2/rok),

• 20 proc. - domy o średnim standardzie izola-
cyjności cieplnej (zmodernizowana instalacja 
grzewcza, ocieplenie ścian o grubości min. 8-10 
cm, okna z szybami zespolonymi – energochłon-
ność 120 – 160  kWh/m2/rok),

• 7 proc. - domy o wysokim standardzie izolacyjno-
ści cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana in-
stalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie 
ścian o grubości min. 11 cm, okna z szybami zespo-
lonymi – energochłonność 80 – 120 kWh/m2/rok ),

•  1 proc. - domy o bardzo wysoki, standardzie izola-
cyjności cieplnej (nowoczesna instalacja grzewcza, 
ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości 
min. 15 cm, energooszczędne okna trzyszybo-
we – energochłonność poniżej 80 kWh/m2/rok) 

Wiele wspólnot mieszkaniowych, szcze-
gólnie tych ze starszymi instalacjami grzew-
czymi, wyposażonymi w jeden licznik ciepła 
dla całego budynku, boryka się z „Eskimo-
sami”, czyli użytkownikami lokali, którzy 
chcąc zaoszczędzić na kosztach ogrzewania 
skręcają grzejniki na minimum. Tym samym 
nie tylko wychładzają mieszkanie ale i zmu-
szają sąsiadów do dogrzewania takiego loka-
lu przez ścianę a co za tym idzie ponoszenia 
wyższych kosztów z tego tytułu. Dotych-
czas takie, często „cwaniackie” postępowa-
nie pozostawało bezkarne. Ostatnio jednak 
łódzki Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, 

KONIEC Z OGRZEWANIEM MIESZKAŃ 
NA KOSZT SĄSIADÓW

że właściciel danego lokalu ma prawo do 
jego oszczędnego ogrzewania, jednak musi 
się liczyć z  tym, że takie działanie wkra-
cza w  uprawnienia właścicieli sąsiednich 
lokali, zmuszając ich do ponoszenia wyż-
szych opłat za ciepło, którym są zmusze-
ni ogrzewać lokal oszczędnego sąsiada 
„przez ścianę”. W efekcie sąd przyznał rację 
wspólnocie mieszkaniowej zarządzającej 
budynkiem, która zobowiązała wszystkich 
właścicieli mieszkań do poniesienia kosz-
tów centralnego ogrzewania stanowiących 
równowartość minimum 10 GJ na lokal za 
sezon grzewczy, plus koszty stałe.                     

TERMOMODERNIZACJA  
– NIŻSZE RACHUNKI ZA OGRZEWANIE
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20%
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80-120kWh/m2/rok

1%
80kWh/m2/rok

34%
160-240kWh/m2/rok

Energochłonność domów w Polsce
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