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W drodze do porozumienia
Każdego dnia przekonujemy się o ro-
snącym wpływie regulacji unijnych na 
nasze codzienne życie. Energetyka nie 
jest w tym sensie sektorem wyjątko-
wym, choć wyjątkowy jest rozdźwięk 
między oczekiwaniami Brukseli a pol-
skimi możliwościami.

Biorąc pod uwagę znaczenie ciepłownictwa dla funkcjonowa-
nia gospodarki i społeczeństwa, udział w procesach legisla-
cyjnych na szczeblu wspólnotowym oraz profesjonalna ana-
liza dyrektyw tworzonych w Parlamencie Europejskim stają 
się jednymi z najważniejszych zadań związanych z rozwojem 
branży. Jednym z najważniejszych dokumentów, które okre-
ślą przyszłość ciepłownictwa, jest pakiet energetyczno-kli-
matyczny, zawierający dyrektywy, decyzje oraz rozporządze-
nia.

Unijne prawodawstwo w zakresie energetyki zmierza głów-
nie do celu określanego jako 3 x 20 w 2020 roku. Chodzi tu 
o obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., popra-
wę efektywności energetycznej o 20 proc. oraz zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowite-
go zużycia energii (dla Polski próg wyznaczony został tutaj na 
15 proc.). W niejednym wypadku założenia pakietu energe-
tyczno-klimatycznego w ogóle nie biorą pod uwagę specyfiki 
rodzimych uwarunkowań.

Na przykład, zgodnie z dyrektywą EU ETS, przydziały nieod-
płatnych pozwoleń na emisję CO2 dla jednostek wysokospraw-
nej kogeneracji i ciepła produkowanego w ciepłowniach do 
systemów ciepłowniczych będą z roku na rok redukowane. 
Jako punkt odniesienia do określania liczby nieodpłatnych 
uprawnień przyjęto 10 proc. najefektywniejszych instalacji 
w Unii Europejskiej, co w efekcie oznacza porównania do in-
stalacji gazowych. W związku z tym, że polskie ciepłownic-
two oparte jest w 80 proc. na węglu kamiennym, krajowe 
ciepłownie i elektrociepłownie zmuszone będą w 2013 roku 
kupować nie 20, a około 60 proc. pozwoleń na emisję CO2. 
Dużo rozsądniejsze i zarazem skuteczniejsze z puntu widze-
nia ochrony środowiska byłoby zatem przyjęcie paliwowego 
układu odniesienia, który uwzględnia indywidualne wskaźniki 
emisji dla poszczególnych nośników energii.

Ciekawą kwestią jest także dyrektywa OZE, stanowiąca 
o zwiększaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych. Każdy 
kraj członkowski zobowiązany jest do przedstawienia narodo-
wego planu działania. Polska jest w tej materii dość specy-
ficznym krajem, ponieważ nie tylko brakuje nam ukształto-
wanego rynku paliw odnawialnych, ale nie posiadamy również 
efektywnych systemów wsparcia w tym zakresie dla ciepłow-
nictwa. Ograniczają nas także kwestie technologiczne oraz, 
bardzo istotny w tego typu przedsięwzięciach, brak świado-

mości, jak racjonalnie wykorzystywać paliwa odnawialne. Pa-
radoksalnie nie mamy nawet pewności, czy redukcja CO2 bę-
dzie wystarczająco kompensowała wzrost kosztów produkcji, 
związany ze stosowania energii odnawialnej. Bariery zwią-
zane z pakietem energetyczno-klimatycznym spotkać mogą 
polskie ciepłownictwo także na gruncie rozpowszechniania 
kogeneracji, efektywności końcowego wykorzystania energii 
czy jakości energetycznej budynków.

Reakcje na założenia pakietu energetyczno-klimatycznego 
podzielić można na dwie kategorie: rządową i pozarządową. 
Z jednej strony polskie prawodawstwo dostosowuje się do dy-
rektyw unijnych. Jednym z ważniejszych dokumentów w tej 
materii jest projekt Polityki energetycznej Polski do 2030 
roku, zawierający punkty wprost odnoszące się do zapisów 
pakietu. Uznać należy, że jest to krok w dobrym kierunku, 
niemniej wymaga jeszcze wielu poprawek. Warto zwrócić 
tutaj uwagę także na sam sposób ustanawiania prawa, tym 
razem na szczeblu europejskim. Nie sposób zauważyć, że 
charakter polskiego ciepłownictwa powinien być aktywniej 
prezentowany na unijnym forum, w przeciwnym zaś wypadku 
pole oddawane jest bez najmniejszej walki. Solidne przygo-
towanie systemów wsparcia w zakresie inwestycji, zwolnień 
z podatków, różnego rodzaju ulg czy premii opcyjnych stano-

wiłyby również istotne przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
pakietu. Drugim torem idą działania samych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych oraz innych podmiotów branżowych. Strate-
gie firm powinny uwzględniać między innymi modernizację 
infrastruktury, analizę rynku w duchu konkurencyjności, ana-
lizę nowych obszarów funkcjonowania czy polityki taryfowej. 
Do tej kategorii należy także Program Promocji Ciepła Syste-
mowego, który nie tylko konsoliduje branżę, ale także wspie-
ra Uczestników w ich lokalnych działaniach marketingowych 
czy edukacyjnych.

Analiza pakietu energetyczno-klimatycznego i jego przewi-
dywanych skutków dla polskiego ciepłownictwa stanowić ma 
w zamyśle impuls do poważnej debaty. Jak wiadomo, zapisy 
pakietu zaczną obowiązywać w 2013 roku. Można by stwier-
dzić, że to dopiero za trzy lata, ale w tym przypadku “dopie-
ro” bez wątpienia znaczy “już”.

JS

Zapraszamy na stronę www.cieplosystemowe.pl,  
gdzie dostępna jest pełna wersja artykułu.

Zasady racjonalnego ogrzewania Przyszłość ciepłownictwa 
w Międzyzdrojach

Sport i rozrywka w towarzystwie 
Ciepła Systemowego s>4s>3 s>6

ilu. StockXpert
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PROJEKTY

Ciepło Systemowe to nie tylko najwyższej próby komfort cieplny, gwarantowany przez cały rok. To także bardzo 
bezpieczne w użyciu i atrakcyjne cenowo rozwiązanie grzewcze, które stosować można w różnych kategoriach obiektów, 
między innymi w galeriach handlowych. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

Białystok
Galeria Alfa

Centrum Handlowe 
“Forum Koszalin”

Nie samym ciepłem... 
interesuje się Klient

Sieć ciepłownicza obejmuje wszystkie najważniejsze obszary 
Białegostoku, także te, w których w ostatnich latach powstają 
galerie handlowe. Ciepło dostarczane jest do potężnych obiek-
tów takich jak: Galeria Biała, Galeria Alfa, dwie Galerie Auchan, 
Galeria Zielone Wzgórza, hipermarkety Selgros i Makro. 

Największym i najciekawszym obiektem jest bez wątpienia Ga-
leria Alfa, znajdująca się przy ul. Świętojańskiej, niemal w cen-
trum miasta, w pobliżu zabytkowego parku i Pałacu Branickich. 
Ten atrakcyjny obiekt handlowy, powstały w miejscu starej  
XIX-wiecznej fabryki Beckera (1895), po części zaadoptowanej 
na potrzeby centrum, również uzyskał nieco zabytkowy charak-
ter. Do 2006 roku budynek zajmowany był przez Fabrykę Wyro-
bów Runowych Biruna. Później obiekt został przejęty przez firmę 
JWK Invest, która w marcu 2007 r. rozpoczęła budowę. Część bu-
dynków została zburzona, część odrestaurowana. Wykorzystano 
też fragmenty murów starej fabryki, łącząc je z nowoczesnymi 
elementami.

Obiekt został doceniony przez architektów związanych z maga-
zynem „Constructions & Investment Journal”, jednym z najważ-
niejszych pism w branży nieruchomości. Jesienią 2008 roku, tuż 
po otwarciu, uznali oni galerię za najładniejszy obiekt handlowy 
w Europie Środkowej. Ekspertom spodobała się atrakcyjna archi-
tektura, jakość wykończenia wnętrza i wygodna komunikacja.

Z pewnością duże znaczenie w kwestii komfortu robienia zaku-
pów, rekreacji i pracy ma zastosowanie Ciepła Systemowego na 
potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, które dostar-
cza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Moc zamó-
wiona obiektu wynosi 3,3 MW i jest to największe zapotrzebo-
wanie na energię cieplną wśród galerii handlowych Białegostoku.  
Bez wątpienia jest co ogrzewać - Alfa zajmuje 86 tys. m2, z czego 
35 tys. m2 stanowi powierzchnię handlową. Kubatura obiektu to 
ponad 383 tys. m3. W galerii znajduje się 150 sklepów, 7-salowe 
kino i dwupiętrowy, podziemny parking na 700 samochodów.

Jak dotąd Alfa jest największym obiektem handlowym w Bia-
łymstoku, ale do inwestycji szykuje się już kolejny inwestor, 
który zamierza zbudować jeszcze większą galerię, Jagiellonia,  
która usytuowana będzie w samym centrum miasta. Ma ona mieć  
powierzchnię 100 tys. m2 i oczywiście będzie ogrzewana Ciepłem 
Systemowym.

Obiekt tej wielkości, w skład którego wchodzi 170 sklepów, klub 
fitness i plac zabaw dla dzieci, to także spore zapotrzebowanie 
na moc cieplną. Wynosi ono około 8 MW ciepła, w tym 0,3 MW 
ciepłej wody użytkowej na potrzeby centrum fitness. Dostawa 
Ciepła Systemowego dla tego Klienta to w tym przypadku jednak 
nie koniec, a dopiero początek współpracy.

Umowę na dostawę Ciepła Systemowego do galerii Malta podpi-
sano w 2005 roku, natomiast zakończenie inwestycji i włączenie 
obiektu do sieci ciepłowniczej Dalkii miało miejsce cztery lata 
później. W tym czasie w innych miastach na terenie całego kraju, 
inwestor wybudował jeszcze kilka mniejszych obiektów o charak-
terze outlet i liczył na szeroko zakrojoną współpracę z wiarygod-
nym usługodawcą.

Kluczem do sukcesu okazała się możliwość świadczenia Klientowi 
usług technicznych w całym obiekcie, związanych między inny-
mi z utrzymaniem instalacji. Wyspecjalizowana spółka z Grupy 
Dalkia przejmowała w obsługę kolejne obiekty, gwarantując 
Klientowi profesjonalizm, najwyższą jakość usługi i niezakłócone 
funkcjonowanie budynków. Gdy rozpoczęły się prace inwestycyj-
ne przy budowie Galerii Malta, Klient otrzymał kolejne wsparcie 
- pomoc przy nadzorach inwestycyjnych, a następnie przejęcie 
w obsługę całej galerii po zakończeniu budowy. Kompleksowe po-
dejście do Klienta oznacza poszukiwanie wszystkich obszarów, 
w których można, poprzez świadczenie usługi, zapewnić mu nie 
tylko komfort cieplny, ale także optymalne warunki do osiągania 
innych celów. Dlatego kolejną propozycją skierowaną do inwe-
stora była oferta sprzedaży w ramach TPA energii elektrycznej  
(udostępniania jej stronom trzecim) oraz jej dostawy bezpośred-
nio do Klientów.

Obecnie trwają negocjacje dotyczące rozszerzenia portfela 
usług. Przypadek Galerii Malta, poza typową dostawą Ciepła Sys-
temowego, jest również przykładem elastycznego reagowania na 
oczekiwania Klienta, któremu można pomóc w zaspokojeniu nie 
tylko jednej potrzeby, czyli dostawy ciepła.

Centrum otwarto w listopadzie 2008 roku. Jest to wspólne przed-
sięwzięcie holenderskiego dewelopera Multi Development oraz 
Atrium European Real Estate. Wartość inwestycji wyniosła ponad 
138 mln euro, a pracę w centrum znalazło około 2000 osób.

W galerii znajdują się: market ze sprzętem AGD i RTV Media-
Markt, hipermarket Tesco, market budowlany Castorama, fit-
ness club, Multikino, 48 sklepów z modną odzieżą, 8 sklepów 
z artykułami sportowymi, 6 sklepów z artykułami dziecięcymi,  
12 sklepów obuwniczych i ze skórzaną galanterią, 7 sklepów 
z AGD, elektroniką użytkową oraz wyposażeniem wnętrz, 14 lo-
kali gastronomicznych, 11 lokali usługowych oraz 5 sklepów z bi-
żuterią i upominkami.

CH Forum Koszalin, z szacowaną roczną sprzedażą na poziomie 
25 tysięcy GJ, jest jednym z większych w mieście, pojedynczych 
odbiorców Ciepła Systemowego, dostarczanego przez Miejską 
Energetykę Cieplną w Koszalinie.

Właściciele galerii handlowych w Białym-
stoku nie eksperymentują z ogrzewaniem. 
Korzystają z Ciepła Systemowego, które  
dostarczane jest przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej. Doskonale 
zdają sobie sprawę, że to najpewniejszy 
i najbardziej komfortowy sposób ogrzewa-
nia i przygotowania ciepłej wody, jaki jest 
dostępny na rynku.

Galeria Malta w Poznaniu to największy 
obiekt handlowy należący do hiszpańskiej 
grupy Neinver w Polsce. Powierzchnia  
całkowita budynku wynosi 162 tys. m2, 
w tym 54 tys. m2 placów handlowo-rozryw-
kowych.

Centrum Handlowe Forum Koszalin jest 
kompleksem handlowo-usługowym o naj-
większej powierzchni całkowitej na Pomo-
rzu Środkowym. W obiekcie znajduje się 
120 sklepów oraz 6 sal kinowych. Obiekt 
zajmuje 55 000 m² powierzchni handlowej 
i 86 000 m² powierzchni całkowitej.

Galeria ALFA - Białystok, fot. Zbigniew Gołębiewski

Centrum Handlowe Forum - Koszalin, fot. Waldemar Smoła

Galeria Malta - Poznań, fot. Grzegorz Celiński
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Sport i rozrywka w towarzystwie 
Ciepła Systemowego
Sport w naszym kraju jest ważnym elementem stylu życia współczesnego społeczeństwa i staje się coraz istotniejszym 
obszarem rozwoju gospodarczego Polski. Wszystko to za sprawą międzynarodowych imprez sportowych i widowiskowych, 
organizowanych w nowoczesnych obiektach, w których zastosowane są najefektywniejsze rozwiązania technologiczne, 
m.in. ogrzewanie Ciepłem Systemowym.

Obsługa grzewcza obiektów sportowych i widowiskowych jest 
zawsze poważnym wyzwaniem, któremu niezmiennie potra-
fią sprostać przedsiębiorstwa ciepłownicze dostarczające 
Ciepło Systemowe. Bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjne 
ceny oraz kompleksowa obsługa eksploatacyjna to zalety Cie-
pła Systemowego najczęściej podkreślane przez inwestorów 
wielkich obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących czę-
sto wizytówką miasta i powodem dumy jego mieszkańców. 
Doświadczenie dostawców Ciepła Systemowego w zakresie 
ogrzewania obiektów wielkokubaturowych i skala dotychczas 
zrealizowanych przedsięwzięć przyłączeniowych są istotnymi 
atutami przy wyborze medium grzewczego i w wielu przy-
padkach dają inwestorowi niezbędne na etapie projektowym 
i później wykonawczym gwarancje terminowej realizacji in-
westycji.

Ciepło Systemowe na polskich stadionach

Ciepło Systemowe spotkać można na największych stadionach 
w kraju. Najlepszym przykładem na potwierdzenie tej tezy 
są obiekty, na których w 2012 roku rozgrywane będą mecze 
Mistrzostw Europy w piłce nożnej - modernizowany Stadion 
Miejski w Poznaniu, ogrzewany przez Dalkię, na którym obec-
nie mecze piłkarskie rozgrywa KKS Lech Poznań, oraz nowo 
powstający gdański stadion Baltic Arena, gdzie działa GPEC 
Gdańsk. Szczecińska Energetyka Cieplna już od 1999 roku 
współpracuje z klubem piłkarskim Pogoń, ogrzewając pły-
tę stadionu, halę oraz pawilon odnowy biologicznej. Dalkia 
Łódź dostarcza energię cieplną dla Widzewa, a Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dba o obiekty sporto-
we Górnika Zabrze, jednego z najbardziej zasłużonych klu-
bów sportowych w Polsce. Także największe hale sportowe 
w wielu miastach zapewniają komfort swoim gościom dzięki 
Ciepłu Systemowemu. Dzieje się tak mi.in. w Gdańsku, Łodzi, 
Poznaniu, Kołobrzegu, Szczecinie, Lublinie, Kaliszu, Stargar-
dzie Szczecińskim, Jeleniej Górze czy Pabianicach. Z Ciepła 
Systemowego korzystają również uczelnie wyższe, inwestują-
ce w rozbudowę swojej sportowej infrastruktury. W Poznaniu 
od 2003 roku Ciepło Systemowe dostarczane jest do pływalni 
i hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego. W Lublinie 
tamtejsze przedsiębiorstwo ciepłownicze dostarcza ciepło do 
sportowych hal uniwersytetów Przyrodniczego i Medycznego. 
Oba obiekty oferują między innymi zespoły siłowni, sale gim-

nastyczne oraz sauny. W Gdańsku Ciepło Systemowe towarzy-
szy rozgrywkom odbywającym się w hali sportowej Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz odczuwalne jest na pły-
walni Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki 
Gdańskiej.

Widowiskowo i ciepło

Jedną z najbardziej spektakularnych hal sportowo-widowisko-
wych zbudowaną w ostatnim czasie jest Atlas Arena w Łodzi, 
obsługiwana przez Dalkię Łódź. To najnowocześniejszy obiekt 
tego typu w Polsce z przeszło 13 tysiącami miejsc dla kibiców. 
W hali odbywają się nie tylko największe imprezy sportowe, 
jak np. mecze tegorocznych Mistrzostw Europy Koszykarzy 
czy spotkania Ligi Światowej w siatkówce, ale także koncer-
ty, spektakle kabaretowe i różnego rodzaju pokazy. Podobna 
hala powstaje również na granicy Gdańska i Sopotu. Obiekt, 
ogrzewany w niedalekiej przyszłości przez GPEC, pomieści do 
15 tysięcy widzów, którzy będą mogli uczestniczyć w szere-
gu wydarzeń sportowo-widowiskowych i kulturalnych. Ciepło 
Systemowe ogrzewa też jedną z pierwszych hal w regionie 
pomorskim zdolną pomieścić do 5 tysięcy widzów - Halę Oli-
via, w której na co dzień trenują hokeiści zespołu ekstrakla-
sy GKS Stoczniowiec Gdańsk. Zbliżone przeznaczenie, choć 
w nieco mniejszej skali, posiadają hale w Stargardzie Szcze-
cińskim oraz Poznaniu i Lublinie. Przy zachodniopomorskim 
obiekcie usytuowany jest dodatkowo hotel, również zaopa-
trywany w Ciepło Systemowe. Kompleks w Lublinie znakomi-
cie sprawdza się jako miejsce zarówno rozmaitych turniejów 
sportowych, jak i wydarzeń artystycznych. Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju sprawuje natomiast 
pieczę nad ciekawym kompleksem sportowo-rekreacyjnym 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Już przeszło 20 lat 
Ciepło Systemowe dostarczane jest do trzech obiektów: sta-
dionu miejskiego, basenu Omega oraz lodowiska Jastor.

Ciepło podczas rekreacji

Interesującą kategorię stanowią obiekty masowej rozrywki 
i rekreacji. Jednym z ciekawszych jest lodowisko Bombonier-
ka w Łodzi, będące bazą sportów zimowych i miejscem roz-
maitej aktywności fizycznej łodzian. Odbywają się tu m.in. 
zawody w łyżwiarstwie figurowym o randze ogólnokrajowej. 

Pod skrzydłami Dalkii znajduje się również największy kom-
pleks wodny w Polsce - łódzki Aqua Park Fala z basenami, sau-
nami i centrum odnowy biologicznej oraz obiekty znajdujące 
się w obszarze Toru Regatowego Malta w Poznaniu, na którym 
odbywają się m.in. wioślarskie mistrzostwa świata i Europy. 
W Gdańsku dostawy Ciepła Systemowego realizowane są do 
szeregu basenów zlokalizowanych w różnego rodzaju placów-
kach oświatowych. O rozmiarach przedsięwzięć świadczy za-
potrzebowanie na ciepło tylko pięciu największych basenów, 
które wynosi 4,9 MW. Równie poważnym wyzwaniem jest ob-
sługa Basenu Leśnego w Gliwicach przez tamtejsze przedsię-
biorstwo ciepłownicze. Pływalnia o wymiarach olimpijskich 
i zaawansowanym zapleczu wykazuje zapotrzebowanie na 
1,6 MW mocy cieplnej. Interesującym obiektem zasilanym 
Ciepłem Systemowym jest także łaźnia miejska w Zabrzu. 
Od przeszło 35 lat Miejski Zakład Kąpielowy korzysta z usług 
zabrzańskiej spółki ciepłowniczej. Ciepło Systemowe obecne 
jest także w mniejszych obiektach, a dobrym przykładem jest 
sala treningowa jednej z jeleniogórskich szkół tańca.

Produkt, jakiego potrzebuje teraz Polska

Stadiony, hale sportowe, baseny, sale koncertowe - wszędzie 
tam obecne jest Ciepło Systemowe. Jego popularność nie po-
winna dziwić, biorąc pod uwagę znakomite właściwości pro-
duktu oraz profesjonalną obsługę zapewnianą przez przedsię-
biorstwa ciepłownicze. Warto jednak zwrócić również uwagę 
na wysoką elastyczność, z jaką stosowane jest Ciepło Syste-
mowe. Produkt świetnie sprawdza się zarówno w odkrytych 
przestrzeniach, podgrzewając trawiaste boisko, jak i w za-
mkniętych halach. Zapewnia komfort cieplny podczas wie-
lotysięcznych koncertów rockowych oraz zabaw w parkach 
wodnych. Patrząc na zalety Ciepła Systemowego z tej per-
spektywy, trudno znaleźć dla niego poważną alternatywę.

Dodać należy do tego fakt, że Ciepło Systemowe jest produk-
tem i usługą, które zostały uhonorowane niezwykle presti-
żowym Godłem “Teraz Polska”. Biorąc to pod uwagę, jasne 
staje się, że wraz z rozwojem sportu w naszym kraju i wie-
loma osiągnięciami polskich zawodników, Ciepło Systemowe 
wpisuje się w wizerunek szeroko rozumianego sukcesu.

RW, MM

Stadion Miejski w Poznaniu (stan docelowy na 2012 rok), fot. archiwum Euro Poznań 2012 Sp. z o.o.

Atlas Arena - Łódź, fot. archiwum Dalkii Łódź

Aqua Park Fala - Łódź, fot. archiwum Dalkii Łódź
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Pomieszczenia 
należy wietrzyć 
krótko i intensywnie, 
zakręcając przy 
tym zawory 
przygrzejnikowe.

Podczas nieobecności w domu, 
w nocy oraz w pomieszczeniach 
rzadko używanych 
temperatura może być niższa 
– warto zatem ustawić zawory 
przygrzejnikowe na minimalny 
poziom poboru ciepła.

Nie należy 
zasłaniać 
grzejników 
zasłonami lub 
meblami.

Należy dbać o zamykanie drzwi 
i okien w pomieszczeniach 
wspólnych, takich jak klatki 
schodowe, piwnice czy suszarnie.
Zbytnie wychłodzenie budynku, 
szczególnie w okresach 
przejściowych, powoduje 
zwiększony pobór ciepła przy 
uruchomieniu ogrzewania - dlatego 
dbać należy o utrzymanie stałej 
temperatury ścian (zapewnienie 
całorocznej dostawy Ciepła 
Systemowego w warunkach 
automatycznej regulacji 
gwarantuje taką możliwość bez 
konieczności myślenia o tym). 

Warto korzystać z energii 
słonecznej w ciągu dnia 
i nie zasłaniać okien 
w budynku usytuowanym 
w nasłonecznionym 
miejscu.

Zasady racjonalnego ogrzewania
Po ulubionym przez większość lecie doczekaliśmy kolejnej jesieni. Wszyscy liczymy, że będzie to nasza piękna złota 
polska jesień, ale zdajemy sobie też sprawę, że na upalne dni i ciepłe noce musimy poczekać wiele miesięcy. Dlatego 
w tym czasie pora zadbać o ogrzewanie. Ciepło Systemowe dostępne jest przez cały rok, ale oczywiście najczęściej o nim 
myślimy i najbardziej go potrzebujemy w porze jesienno-zimowej. Warto zatem przypomnieć też sobie i mieszkańcom 
budynków o zasadach racjonalnego korzystania z ciepła.

KLIENT

Racjonalnie znaczy ekonomicznie

Racjonalnym oszczędzaniem można nazwać działania, pro-
wadzące do obniżania kosztów ogrzewania przy zachowaniu 
odpowiedniego komfortu cieplnego, który dla każdego jest 
inny. Jednocześnie, racjonalne oszczędzanie nie powinno 
wpływać negatywnie swoim działaniem na komfort i życie 
innych mieszkańców oraz na sam budynek. Niestety, zdarza 
się często, że oszczędzanie ciepła przez mieszkańców nie 
idzie w parze z dbałością o stan techniczny obiektu. Dzieje 
się tak dlatego, że część mieszkańców zaczyna przesadnie 

oszczędzać, wpływając tym samym na odczuwalny dyskom-
fort całego budynku (np. zawilgocenia, zagrzybienia), co 
w konsekwencji wymaga poniesienia dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych na remonty. Dlatego coraz częściej mówimy 
nie o samym oszczędzaniu, a o racjonalnym korzystaniu z cie-
pła lub wręcz o zarządzaniu energią. 

To nie wszystko

Jak wskazują efekty działań energooszczędnych, zmiany na-
wyków użytkowników lokali mogą doprowadzić do obniżenia 

opłat za ciepło nawet o 15 proc. Oczywiście większe oszczęd-
ności uzyskamy podejmując działania termomodernizacyjne 
budynku (jeżeli budynek tego wymaga), takie jak: wymiana 
okien, modernizacja instalacji, docieplenie ścian. Przy ich 
prawidłowym wykonaniu oszczędność ciepła sięgnąć może 
nawet 30 proc., wymagają one jednak odpowiednich nakła-
dów finansowych. Więcej na ten temat napiszemy w kolej-
nym wydaniu Magazynu.

SM

Proste zasady Oto kilka najważniejszych porad dla użytkowników mieszkań/
lokali, które wpływają na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

fot. StockXpert
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Stawiaj na wygodę - wybierz 
najlepsze rozwiązanie
Nowoczesne węzły cieplne dają Klientom Ciepła Systemowego gwarancję wygody i niezawodności w odbiorze energii. 
Teraz urządzenia te charakteryzują się niewielki gabarytami, modułowa budowa daje możliwość dostosowania ich do 
wielkości pomieszczenia, a wygląd i funkcjonalność gwarantują wygodę i komfort.

INWESTOR

3. Typ instalacji odbiorczej (wewnętrznej):

węzły cieplne jednofunkcyjne - węzły zasilające jeden ro-
dzaj instalacji odbiorczej np. na potrzeby ogrzewania. Ten typ 
węzła może obsłużyć także instalację wyposażoną w mieszka-
niowe centralki dla potrzeb ciepłej wody i ogrzewania.

węzły cieplne wielofunkcyjne - węzły zasilające wiele ro-
dzajów instalacji odbiorczej np. na potrzeby ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji oraz ciepła 
technologicznego, np. do podgrzewu wody basenowej. Ener-
gia cieplna, dostarczana z sieci ciepłowniczej, rozdzielana 
jest na poszczególne rodzaje instalacji poprzez oddzielne 
wymienniki dla każdej z potrzeb.

węzły mieszkaniowe - indywidualne urządzenie przygotowu-
jące ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie, współpracujące ze 
stroną instalacyjną głównego węzła cieplnego, znajdującego 
się w budynku. Jest to rozwiązanie, które umożliwia dosta-
wę Ciepła Systemowego przez cały rok, a Odbiorca ma pełną 
kontrolę i indywidualny dla swojego lokalu wpływ na gospo-
darowanie ciepłem.

Poszczególne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej określają 
rodzaj węzła cieplnego i sposób przyłączenia obiektu do sieci 
ciepłowniczej w swoich wytycznych oraz warunkach technicz-
nych przyłączenia. Wyboru typu węzła dokonuje się zatem na 
etapie wstępnych uzgodnień przedsiębiorstwa ciepłownicze-
go z inwestorem/właścicielem obiektu w oparciu o uwarunko-
wania techniczno-ekonomiczne inwestycji lub modernizacji. 
Dostawcy Ciepła Systemowego oferują wszystkim zaintereso-
wanym budową, modernizacją lub wymianą węzła cieplnego 
kompleksową pomoc i doradztwo w tym zakresie. 

RO

Co to jest węzeł cieplny? To zespół urządzeń, który ciepło, 
zawarte w wodzie podgrzanej do wysokiej temperatury i pod 
wysokim ciśnieniem transportowanej do poszczególnych od-
biorców, dostosowuje do wymogów instalacji wewnętrznej 
budynku. To właśnie w węzłach cieplnych dokonuje się proces 
oddania energii cieplnej wodzie krążącej w obiegu zamknię-
tym w instalacji centralnego ogrzewania budynku oraz wo-
dzie wodociągowej, zwanej także ciepłą wodą użytkową.

Zalety

Węzły cieplne to aktualnie urządzenia w pełni zautomatyzo-
wane, mające możliwość regulacji temperatury w zależno-
ści od warunków atmosferycznych, wymogów lokalowych, 
czy innych, indywidualnie określonych przez Klientów. Są to 
urządzenia nie tylko niezawodne w zakresie dostawy energii, 
umożliwiające zmianę parametrów, czy łatwe w obsłudze, 
ale także ułatwiające oszczędne gospodarowanie ciepłem. 
Automatyka i regulacja pozwalają obniżać zapotrzebowanie 
na ciepło a jednocześnie zapewniają sprawną obsługę i kon-
serwację. Stosowanie tych urządzeń jest również uzasadnio-
ne ekonomicznie, bowiem w przypadku zmiany jakichkolwiek 
uwarunkowań istnieje możliwość dopasowania węzła do no-
wej sytuacji oraz dowolnego, i nie koniecznie jednorazowe-
go, modernizowania węzłów. Istotne jest również to, że wę-
zły cieplne najczęściej składają się z elementów dostępnych 
u różnych producentów, co zapewnia ich konkurencyjność 
cenową.

Korzyści

Najważniejsze korzyści jakie otrzymuje Klient, który mon-
tuje węzeł cieplny w nowo budowanych obiektach bądź go 
modernizuje, to: konstrukcja na konkretne zamówienie 
uwzględniająca życzenie inwestora, zwarta budowa, umożli-

wiająca montaż na bardzo małej powierzchni, łatwość mon-
tażu i obsługi, rozruch węzła przez dostawcę, ekonomiczność 
w działaniu, przyjazność dla środowiska, precyzyjny pomiar 
i faktyczne opłaty za zużyte ciepło. Natomiast Odbiorcy, ko-
rzystając z Ciepła Systemowego dostarczanego przez węzeł 
cieplny, otrzymują kompleksową dostawę ciepła do celów 
grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej, która gwarantuje 
racjonalny pobór ciepła w ilościach niezbędnych do zabezpie-
czenia komfortu oraz natychmiastową dostawę ciepłej wody.

Typy węzłów

Podział węzłów cieplnych możliwy jest do dokonania na pod-
stawie ich rzeczywistego zastosowania, czyli wcześniejszego 
określenia funkcjonalności wobec obiektu przyłączonego do 
systemu ciepłowniczego. Można wyróżnić trzy podstawowe 
uwarunkowania, które mają wpływ na charakterystykę węzła 
cieplnego, tj. liczba obiektów zasilanych, sposób przyłącze-
nia do sieci ciepłowniczej oraz typ instalacji odbiorczej (we-
wnętrznej).

1. Liczba obiektów zasilanych w ciepło i ciepłą wodę:
indywidualne węzły cieplne - węzły zasilające instalację od-
biorczą jednego obiektu,

grupowe węzły cieplne - węzły zasilające instalację odbior-
czą grupy obiektów (tego typu węzły mają coraz mniejsze 
zastosowanie w przedsiębiorstwach ciepłowniczych).

2. Sposób przyłączenia do sieci ciepłowniczej:

węzły cieplne pośrednie (wymiennikowe) - węzły zasilające 
instalację odbiorczą, która wymaga zmian parametrów ener-
gii cieplej.

węzły cieplne bezpośrednie - węzły zasilające instalację od-
biorczą, która nie wymaga zmian parametrów energii cieplej. 
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O przyszłości ciepłownictwa 
w Międzyzdrojach
Doroczne Forum Ciepłowników Polskich odbyło się już po raz 13. Zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo 
Polskie spotkanie zgromadziło nad Bałtykiem ponad 500 osób z branży.

WIĘCEJ NIŻ CIEPŁO

Forum w Międzyzdrojach trwało od 13 do 16 września  
br. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była sytuacja 
sektora wobec uregulowań zarówno unijnego, jak i krajowe-
go prawodawstwa energetycznego. Pod lupę zostało zatem 
wzięte nie tylko obecne funkcjonowanie ciepłownictwa, ale 
także - a może przede wszystkim - przyszłość branży w obli-
czu wchodzących w życie uregulowań z Brukseli.

Wzorem lat poprzednich Forum pomyślane było głównie jako 
platforma wymiany poglądów i doświadczeń. Tym samym 
oprócz indywidualnych wystąpień, wiele uwagi poświęcono 
debatom w ramach paneli dyskusyjnych. Oczywiście najwię-
cej uwag wymieniano w kuluarach podczas przerw.

Podczas spotkania w Międzyzdrojach redakcja Magazynu Cie-
pła Systemowego miała wiele okazji do rozmów z uczestni-
kami Forum. Do rozmów na temat Programu Promocji oraz 
samego produktu zaprosiliśmy kilkanaście osób.

Więcej opinii prof. Edwarda Szczachowiaka na temat Ciepła 
Systemowego znajdą Państwo w dziale Forum.

Jaki, Pana zdaniem, wpływ na przyszłość 
branży Ciepłowniczej w Polsce może mieć 
Program Promocji Ciepła Systemowego, czyli 
promocja wspólnej marki produktowej?

Jakie są w Pana opinii najważniejsze  
zalety Ciepła Systemowego?

Jak ocenia Pan przyznanie Ciepłu Systemowemu 
Godła Promocyjnego “Teraz Polska”?

Prof. Janusz Lewandowski
Politechnika Warszawska

Szymon Rosiak
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Bogdan Świątek
Dalkia Poznań

Krzysztof Rodak
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Tarnów

Andrzej Goździkowski
Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Prof. Edward Szczechowiak
Politechnika Poznańska

“Pytanie o wartość Programu Promocji Ciepła Systemowego 
jest w gruncie rzeczy retoryczne - taka inicjatywa jest bar-
dzo potrzeba i cieszę się, że do niej doszło. Trudno już w 
tej chwili powiedzieć, jak Program przełoży się na kondycję 
branży w ogóle, niemniej potencjał jest naprawdę duży. Są-
dzę, że może przyczynić się głównie do poprawienia opinii 
o miejskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych i nadrobienia 
zaległości edukacyjnych wśród odbiorców”.

“Jest to z pewnością ważne wyróżnienie, ale mam nadzie-
ję, że Godło “Teraz Polska” stanowić będzie dla używają-
cych go firm przede wszystkich rodzaj zobowiązania wobec 
swoich odbiorców. W moim przekonaniu ciepłownictwo po-
winno z większą uwagą uwzględniać pozycję konsumentów 
i klientów ciepła. Odbiorcom i sobie życzyłbym, aby Godło  
“Teraz Polska” sprzyjało dostarczaniu dobrego produktu za 
godziwą cenę.”

“Jest wiele cech, którymi Ciepło Systemowe pozytywnie wy-
różnia się na tle innych rozwiązań grzewczych. Dla mnie jedną 
z najważniejszych jest wskaźnik energii pierwotnej do ener-
gii konsumowanej, który znajduje odzwierciedlenie między 
innymi w świadectwach energetycznych. Ciepło Systemowe 
charakteryzuje się wskaźnikiem na poziomie 0,8 - najlepszym 
wśród wszystkich dostępnych rozwiązań na rynku.”

“Od “Misia” Stanisława Barei do “Teraz Polska” - tak określił-
bym przyznanie Ciepłu Systemowemu Godła. Uważam je za 
bardzo czytelny symbol zmian, jakie zaszły i stale zachodzą, 
w branży ciepłowniczej. Potencjał tkwiący w tej nagrodzie 
jest powszechnie znany, dlatego z optymizmem patrzę na 
przyszłość Programu. Wierzę, że Godło zostanie rozsądnie 
wykorzystane”.

“Sądzę, że za Ciepłem Systemowym przemawiają przede 
wszystkim kwestie ekonomiczne, czyli cena. Nie można za-
pominać także o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa 
użytkowania oraz stronie ekologicznej. Mam tu na myśli 
głównie dążenie w wielu przedsiębiorstwach Uczestników do  
redukcji niskiej emisji oraz wspierania kogeneracji, aspektów 
gwarantowanych przez Ciepło Systemowe.”

“Sądzę, że Program Promocji może stanowić źródło wielu po-
zytywnych zmian. Oczywiście każda firma, która uczestniczy 
w tym przedsięwzięciu, zobowiązana jest do indywidualnej 
pracy, do walczenia o jak najwyższy poziom świadczenia 
usług. Program może być tu jednak bardzo pomocny, choćby 
w zakresie koordynacji tych działań.”

fot. Marcin Milczarski
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Jak Pan Minister ocenia Program Promocji Ciepła Systemo-
wego? 

Uważam, że bardzo dobrze się stało, że doszło do takiej 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, które zajmują 
się produkcją i dostarczaniem energii cieplnej. Program, co 
trzeba podkreślić, jest nowatorski i ma za zadanie budowę 
pozytywnego wizerunku produktu, branży oraz pozyskiwanie 
nowych klientów. Na uwagę zasługuje fakt, że pozycja i pre-
stiż Ciepła Systemowego stale rosną. Zwiększa się grupa part-
nerów promujących Program, a ponadto Ciepło Systemowe 
otrzymało Godło “Teraz Polska”. Wypada więc tylko pogratu-
lować pomysłodawcom i trzymać kciuki za dalszy rozwój.

Przez blisko dwa lata pełnił Pan funkcję podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym czasie odpowia-
dał Pan m.in. za przemysł paliwowy, gazowy i chemiczny. 
Jak ocenia Pan zmiany w systemie ciepłowniczym w kon-
tekście Ciepła Systemowego?

Pojawienie się na rynku nowej, wspólnej, silnej marki pro-
duktu oferowanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze to 
bardzo dobra wiadomość. Dla potencjalnych klientów ozna-
cza to lepszą jakość usług i tańsze ciepło, a dla konkurencji 
jest to czytelny sygnał, że powinna zmienić dotychczasowy 
model działania i walczyć o odbiorcę. W czasach światowego 
kryzysu gospodarczego warto wspierać wszystkie tego typu 
przedsięwzięcia.

Czy kryzys zdaniem Pana Ministra może w jakiś sposób do-
tknąć branżę ciepłowniczą?

Jestem przekonany, że jeżeli branża nadal będzie się tak 
konsolidować jak teraz i coraz więcej przedsiębiorstw będzie 
przystępować do Programu Promocji Ciepła Systemowego, 
kryzys nie powinien dotknąć ciepłowników. Współpraca róż-
nych, często niezależnych firm, pozwoli bowiem zastosować 
nowoczesne rozwiązania nie tylko w obszarze technicznym, 
ale także w zakresie obsługi klienta i komunikacji marketin-
gowej. Wzorem dla Ciepła Systemowego w budowaniu silnej 
marki i pozycji na rynku mogą być działania dostawców ener-
gii cieplnej z innych krajów w Europie, gdzie podobne dzia-
łania przyniosły branży wymierne efekty w postaci znacznego 
zwiększenia popytu na oferowane usługi.

W Lublinie, skąd Pan pochodzi, również dostępne jest Cie-
pło Systemowe. Czy miał Pan osobiście możliwość przeko-
nać się o zaletach tego produktu?

Owszem, miałem okazję zarówno jako zwykły konsument, 
jak i gospodarz. Zanim objąłem stanowisko w Ministerstwie 
Skarbu pełniłem funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin 
i odpowiadałem m.in. za jak najszersze funkcjonowanie 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, dostaw-
cy Ciepła Systemowego w moim mieście. Firma ta ogromną 
wagę przykłada do bezpieczeństwa i pewności dostawy ciepła 
oraz do ciągłego podnoszenia standardów oferowanych usług. 
Priorytetem w działalności LPEC jest zapewnienie komfortu 
cieplnego mieszkańcom Lublina i cel ten jest znakomicie re-
alizowany. Zalety Ciepła Systemowego doceniają również in-
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Ciepło Systemowe? Jestem ZA!
Niezawodność, bezpieczeństwo, ekonomiczność i ekologiczność - to tylko niektóre z walorów Ciepła Systemowego. 
Coraz więcej inwestorów, ludzi nauki, zarządców i użytkowników przekonuje się do zalet produktu. O opinię na temat 
Ciepła poprosiliśmy osoby związane z branżą ciepłowniczą w Polsce.

Dr. Krzysztof Żuk

Doradca Ministra Skarbu, były podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Skarbu

Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska 
Politechnika Poznańska

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

westorzy budujący swoje obiekty na terenie Lublina. Obecnie 
jest to najczęściej wybierany system ogrzewania w nowym 
budownictwie mieszkaniowym i usługowym.

Dlaczego według Pana Ciepło Systemowe jest tak atrakcyj-
nym produktem?

Ciepło Systemowe to obecnie najlepsza alternatywa dla po-
zostałych nośników energii głównie dlatego, że jest rozwiąza-
niem nowoczesnym, w pełni bezpiecznym i przede wszystkim 
konkurencyjnym cenowo. Dostawcy Ciepła Systemowego ofe-
rują swoim odbiorcom szybkie i kompleksowe rozwiązania, co 
w dzisiejszych czasach jest szczególnie cenne. Co ważne, in-
westycja w Ciepło Systemowe wcale nie musi być kosztowna. 
Środki na modernizacje sieci ciepłowniczej można pozyskać 
z funduszy unijnych np. z Regionalnych Programów Operacyj-
nych lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
a przyłączenia do systemów ciepłowniczych często współfi-
nansują sami dostawcy.

Jak ocenia Pan uruchomienie Programu Promocji Ciepła 
Systemowego?

Można by stwierdzić, że przedsiębiorstwa energetyki cieplnej 
nie muszą się promować, ponieważ są naturalnymi w pew-
nym sensie monopolistami. Nie jest to jednak prawda, dla-
tego bardzo pozytywnie odnoszę się do tej inicjatywy. Tym 
bardziej jest ona cenna, że oprócz działań ogólnopolskich 
firmy aktywizowane są na swoich lokalnych rynkach. Cieszy 
mnie, że firmy ciepłownicze nie spoczywają na laurach, jest 
bowiem sporo do zrobienia.

Co dokładnie ma Pan na myśli?

Sprawą o kolosalnym znaczeniu jest opinia, jaką obywatele 
naszego kraju mają często o przedsiębiorstwach dostarcza-
jących Ciepło Systemowe. Niestety przez lata nagromadziło 
się wiele negatywnych stereotypów, które należy możliwie 
szeroko konfrontować ze stanem faktycznym. To kwestia rze-
telności.

Czym, Pańskim zdaniem, Ciepło Systemowe różni się od 
innych rozwiązań grzewczych?

Najważniejszą różnicą jest to, że mamy do czynienia z go-
towym produktem, którym w ogóle nie trzeba się przejmo-
wać. Fakt, że ceny kontrolowane są przez Urząd Regulacji 
Energetyki również jest niespotykany w innych systemach, a 
odgrywa sporą rolę dla klientów i konsumentów. Chciałbym 
zwrócić także uwagę na stałość Ciepła Systemowego, co w 
perspektywie wieloletnich inwestycji jest dla inwestorów jest 
nie do przecenienia. Chodzi tu przede wszystkim o stabilność 
funkcjonowania. Uważam, że w dużych aglomeracjach Ciepło 
Systemowe jest jedynym rozwiązaniem.

Co według Pana decyduje o wyborze systemu ogrzewania. 
Czy zawsze chodzi tylko o cenę?

Nie, uważam, że nie tylko aspekt ekonomiczny ma znacze-
nie. W moim przekonaniu oprócz ceny (która, jak wiadomo, 
poddaje się rozmaitym wpływom) coraz śmielej do głosu do-

Jaką wartość ze społecznego punktu widzenia ma Program 
Promocji Ciepła Systemowego?

Ciepłownictwo należy do grona najważniejszych aspektów 
funkcjonowania miast. Ponad połowa ludzi tam mieszkają-
cych korzysta z usług przedsiębiorstw ciepłowniczych. Obszar 
do zagospodarowania jest, jak widać, ogromy. Cieszę się, że 
Program Promocji Ciepła Systemowego uwzględnia nie naj-
lepszą opinię o branży, jaka szeroko funkcjonuje wśród oby-
wateli. Poczucie uczestnictwa odbiorców jest moim zdaniem 
kluczowe w procesie zmiany mentalności i tu widzę ogromne 
pole do zagospodarowania przez Ciepło Systemowe. Partner-
skie podejście do klientów i konsumentów może okazać się 
największą społeczną wartością Programu, tym bardziej przy 
udziale władz samorządowych. W tym sensie szukać można 
także dróg wspólnego budowania lokalnych polityk energe-
tycznych. Biorąc zaś pod uwagę realizowaną promocję nowej 
marki identyfikacja ludzi z Ciepłem Systemowym jest celem 
jak najbardziej realnym.

Jakie konsekwencje dla gmin i miast może mieć Godło  
“Teraz Polska”, jakim uhonorowane zostało Ciepło Syste-
mowe?

Jeśli przyjąć, że Godło “Teraz Polska” jest jednym z najlepiej 
rozpoznawalnych znaków gospodarczego sukcesu, to oczywi-
ście dla gminy czy miasta, gdzie funkcjonuje Ciepło Systemo-
we ma to znaczenie. Sytuacja jest tym ciekawsza, że Godło 
zdobywają także gminy, więc istnieje możliwość zwielokrot-
niania siły nagrody.

Na co według Pańskich doświadczeń najczęściej zwracają 
uwagę odbiorcy przy wyborze systemu ogrzewania?

To zależy od wielu zmiennych, stąd bardzo trudno jest jedno-
znacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Z pewnością wśród 
wyznaczników jest wygoda, pojmowana zarówno jako bez-
pieczeństwo użytkowania, jak i dostępność do produktu. Po 
drugie, ważną kwestią jest ekologia i sądzę, że z roku na rok 
będzie miała ona coraz większe znaczenie. Bez wątpienia 
uwagę przykuwają też kwestie ceny, jej stabilności i przewi-
dywalności, ale nie lekceważyłbym i technicznych aspektów, 
czyli na przykład bezawaryjność i bezobsługowości. Dzisiaj 
odbiorca szuka czegoś więcej niż tylko dobrej ceny. Oprócz 
ciepła oczekuje także wygody i minimalnego zagrożenia dla 
środowiska. O tym wszystkim należy ludzi informować.

chodzą kwestię ekologii. W różnych środowiskach dominuje 
jeden lub drugi parametr, ale sądzę, że właśnie tutaj rozgry-
wa się najistotniejszy przetarg.

Jakie znaczenie ma Pańskim zdaniem przyznanie Ciepłu 
Systemowemu Godła “Teraz Polska”?

Godło traktuję przede wszystkim w kategoriach certyfikatu, 
który potwierdza najwyższą jakość świadczonej usługi. Od 
wielu już lat jest to jedna z najważniejszych nagród w pol-
skim biznesie. To ważny sygnał dla klientów i konsumentów 
Ciepła Systemowego. Dotychczasowi użytkownicy otrzymują 
cenne potwierdzenie jakości, potencjalni ważną informację 
przy wyborze systemu grzewczego.
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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)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wągrowcu Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)  
E.ON edis energia Sp. z o.o. 
Zachodniopomorskie:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Stargard Szczeciński
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie 
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Policach 
Łobeska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Prowadzone od 14 września działania reklamowe mają na 
celu budowanie świadomości marki produktowej oraz wzbu-
dzenie zainteresowania tym produktem. Kampania, zgodnie 
ze strategią, skierowana została do konsumentów (końcowi 
użytkownicy) oraz klientów (spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe, deweloperzy, inwestorzy) Ciepła Systemowego. 
Wzmocnieniem dla marki jest fakt otrzymania Godła “Teraz 
Polska”, który także komunikowany jest w przekazach rekla-
mowych.

W kampanii wykorzystane zostały następujące media:  
Onet.pl, TVN24, lokalne stacje TVP oraz regionalne rozgłośnie 
Polskiego Radia. W portalu internetowym nośnikami przekazu 

były billboard i doublebillboard, które są wiodącymi elemen-
tami reklamowymi na stronie portalu i nawiązują kreacją do 
spotów używanych w telewizji i radiu. Kampania koordyno-
wana jest na poziomie ogólnopolskim przez Izbę Gospodarczą 
Ciepłownictwo Polskie i wzmocniona reklamami Uczestników 
Programu w takich miastach, jak: Gdańsk, Jelenia Góra, Koło-
brzeg, Lublin, Łódź, Poznań, Puławy, Rzeszów i Szczecin.

Harmonogram kampanii przygotowany został w taki sposób, 
że w pierwszym jej okresie wykorzystywany był jedynie portal 
Onet.pl w skali ogólnopolskiej. W kolejnym tygodniu przekaz 
ten wzmocniony został lokalnymi kampaniami Uczestników 
w tym samym portalu oraz spotami w TVN24 i działaniami 

w lokalnych stacjach telewizyjnych i radiowych. Taki podział 
kampanii pozwoli na zwiększenie jej oddziaływania w czasie 
oraz umożliwi analizę siły oddziaływania poszczególnych me-
diów.

Jest to pierwsza kampania Ciepła Systemowego, która wyko-
rzystuje media elektroniczne. Dobór mediów poparty został 
analizą grupy docelowej na podstawie badań Target Group 
Index, Radio Track i Net Track dostarczonych przez firmę Mil-
lward Brown SMG/KRC. Na podstawie analizy badań zdecydo-
wano się na kampanie w mediach elektronicznych, telewizji 
i radiu. 

Analizując efekty kampanii należy podkreślić, że już pierwszy 
tydzień akcji w portalu Onet.pl przyniósł wzrost odwiedzin 
strony www.cieplosystemowe.pl o blisko 1400 proc. w porów-
naniu z tygodniem poprzedzającym kampanię. Istotnym jest 
także fakt, że ponad 95 proc. odwiedzających w tym cza-
sie stronę Ciepła Systemowego, stanowili nowi użytkownicy. 
Najchętniej poszukiwaną treścią przez odwiedzających są in-
formacje o produkcie - ponad 3000 proc. wzrostu odwiedzin 
tego serwisu - co świadczyć może o skutecznej realizacji celu 
kampanii, jakim jest wzbudzenie zainteresowania marką.

To druga z zaplanowanych na ten rok kampanii reklamowych. 
Dokładna analiza jej efektów pozwoli na skuteczne zaplano-
wanie działań na kolejne 12 miesięcy. Obecnie przygotowy-
wane są już plany akcji reklamowej na pierwszy kwartał 2010 
roku, wykorzystującej także anteny ogólnopolskich telewizji 
i stacji radiowych. Kolejna odsłona kampanii już na początku 
2010 roku.

SP
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Jesienią cieplej
Czas jesiennych, chłodnych wieczorów, nocy i poranków, to okres, w którym rośnie zapotrzebowanie na ciepło. Czas ten 
został także wybrany na drugą odsłonę ogólnopolskiej kampanii medialnej Ciepła Systemowego. Przekaz zastosowany 
w kampanii podkreśla najważniejsze cechy Ciepła Systemowego, czyli komfort, niezawodność i bezpieczeństwo. 

Nowi Uczestnicy 
Programu

Konsekwentne działa promujące mar-
kę Ciepła Systemowego skłoniły ko-
lejny firmy do wspólnego budowania 
silnej pozycji branży ciepłowniczej.

We wrześniu br. do Programu Promocji Ciepła Systemowe-
go przystąpiło siedem kolejnych firm. Uroczyste podpisanie 
umów miało miejsce podczas Forum Ciepłowników Polskich 
w Międzyzdrojach. Grono Uczestników Programu powiększyło 
się o przedsiębiorstwa z Białej Podlaskiej, Ciechanowa, Ino-
wrocławia, Katowic, Malborka, Tarnowa i Żyrardowa.

W promocji nowej marki produktowej bierze już udział bli-
sko 80 firm, a z prowadzonych rozmów wynika, że wkrótce 
grono to powiększy się o kolejnych Uczestników i Partnerów 
Programu.

Coraz większe zrozumienia dla idei wspólnej marki produkto-
wej pozwoli na lepszą jej promocję w mediach, dzięki coraz 
większemu budżetowi przeznaczanemu na ten cel. 

Klientom, Konsumentom oraz wszystkim zainteresowanym 
polecamy stronę www.cieplosystemowe.pl, a potencjalnych 
Uczestników i Partnerów Programu zapraszamy do nowego 
serwisu przeznaczonego dla nich www.cieplosystemowe.biz.

SP

FIRMY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE (stan na 31.05.2009):

Dolnośląskie:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. 
Kujawsko-Pomorskie:
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC Sp. z o.o., Żnin (Grupa Dalkia)
Praterm Północ Sp. z o.o., Świecie (Grupa Dalkia)
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:
Zakład Energetyki Cieplnej w Świebodzinie Sp. z o.o. (Grupa Dalkia)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„CIEPŁOWNIA” Sp. z o.o, Świebodzin (Grupa Dalkia)
Łódzkie:
Dalkia Łódź SA (Grupa Dalkia)
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o Pabianice
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o, Piotrków Trybunalski
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Bełchatów 
Dalkia Polska SA, Radomsko (Grupa Dalkia)
Małopolskie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Chrzanów 
oraz lokalizacje: Libiąż, Trzebinia – (Grupa Dalkia) 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Mazowieckie:
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Warszawa 
Dalkia Polska SA, Warszawa (Grupa Dalkia)
Praterm SA, Warszawa (Grupa Dalkia)
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przasnysz oraz 
lokalizacja Nowy Dwór Mazowiecki (Grupa Dalkia) 
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) 
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