
Na zdjęciu nowy układ odpylania, 
w znaczącej części sfinansowany ze 
środków pomocowych. 

Koszty a ceny ciepła? 
 

Ocenia się, Ŝe w naszej strefie klimatycznej około 60-70% całego zuŜycia ciepła 
w gospodarstwach domowych przeznaczone jest na ogrzewanie pomieszczeń 
oraz wody uŜytkowej. Tradycyjnie największymi producentami ciepła są 
elektrownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie, do których zalicza się 
między innymi Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o. o. KaŜdy z Państwa 
zapewne dostrzega zalety ciepła systemowego, dostarczanego wprost do 
Państwa mieszkań jako energii finalnej, a nie jako paliwa do wtórnego 
przetworzenia na ciepło jak to ma miejsce w przypadku konkurencji ze strony 
dostawców paliw ciekłych czy gazowych. Ciepło to ma równieŜ swoją cenę co 
nie jest bez znaczenia dla naszych rodzinnych budŜetów. Skąd się więc biorą 

ceny ciepła i jego podwyŜki?  
Aby zrozumieć od czego zaleŜą ceny ciepła i dlaczego płacimy takie, a nie inne rachunki naleŜy 

przyjrzeć się kosztom wytwarzania i przesyłu ciepła. EC Zduńska Wola odpowiada wyłącznie za koszty 
wytwarzania, a te dzielą się co do zasady na koszty zmienne i stałe. Koszty zmienne, to przede wszystkim 

koszty paliwa węglowego oraz opłat za emisję 
zanieczyszczeń do środowiska. Mimo znaczących podwyŜek 
w ostatnich latach ceny węgla, uwzględniając zawartą w nim 
energię, są niŜsze niŜ innych paliw, jak np. gazu ziemnego 
czy oleju opałowego. Produkcja energii z węgla ze względu 
na jego skład chemiczny obarczona jest z kolei wyŜszą 
emisją zanieczyszczeń a tym samym wyŜszymi kosztami 
korzystania ze środowiska. Odnosi się to szczególnie do tych 
zakładów, które w niedostateczny sposób oczyszczają 
spaliny. 
Reasumując, zakłady wykorzystujące do produkcji energii 
węgiel, cechują się zasadniczo niŜszymi kosztami zmiennymi 
niŜ zakłady na paliwa ciekłe czy gazowe.  
Zgoła odwrotnie wygląda kwestia kosztów stałych, które to ze 
względu na wymagane remonty i konserwacje oraz 
niezbędną liczebność wykwalifikowanej załogi są 
w przypadku instalacji węglowych bezspornie wyŜsze. 
Jest zatem nie lada wyzwaniem równieŜ dla naszej EC 
Zduńska Wola takie racjonalizowanie kosztów, 
by pozostawać zawsze konkurencyjnym cenowo względem 
innych nośników energii. Niezwykle istotnym jest przy tym 
jednoczesna dbałość o wysokie standardy dostawy ciepła. 
Okresem swoistej próby były dla nas tegoroczne zimowe 
miesiące z siarczystymi mrozami, gdy zakład pracował 
bezustannie „na najwyŜszych obrotach”. W takim czasie 
najłatwiej o awarię i przerwę w dostawach ciepła. Cieszymy 
się, Ŝe nie pozwoliliśmy odczuć Państwu takiego dyskomfortu 
oraz dołoŜymy starań by nie miało to miejsca równieŜ 
w przyszłości. W tym celu jako prewencję przed takimi 

zdarzeniami prowadzimy ustalone z naszą spółką macierzystą SFW Energia remonty i konserwacje, 
podwyŜszamy kwalifikacje załogi oraz optymalizujemy organizację pracy. Efektem tych działań było 
skrócenie tegorocznej przerwy remontowej i szybsze dostarczenie ciepłej wody dla mieszkańców 
Zduńskiej Woli. 
Sprzymierzeńcem w redukcji kosztów okazują się takŜe liczne inwestycje poprawiające efektywność 
gospodarowania. Zastosowane ostatnio układy recyrkulacji powietrza w kotłach, czy układy wizualizacji 
i automatyki przygotowania wody kotłowej przyczyniają się znacząco do redukcji kosztów paliwa, energii 
elektrycznej oraz pozwalają efektywniej wykorzystywać posiadany potencjał ludzki. 
By sprostać coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom środowiskowym zainstalowano w zakładzie, 
między innymi, system ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń w spalinach oraz nowoczesny układ ich 
odpylania. Na część z powyŜszych zadań Elektrociepłownia Zduńska Wola otrzymała dofinansowanie. 
Dzięki temu, równieŜ inwestycje wymagane prawem (a nie tylko te których wykonanie uzasadnione jest 
ekonomicznie) są przez nas realizowane - moŜliwie bez zbędnego obciąŜenia cen ciepła.  
Jak wyŜej staraliśmy się wykazać - ceny ciepła odzwierciedlają ponoszone koszty. Dbałość o ich moŜliwie 
niski poziom postrzegamy jako nasz obowiązek. Jesteśmy bowiem świadomi, Ŝe konkurencyjny poziom cen 
połączony z wysokim standardem działania warunkuje nasze funkcjonowanie i rozwój na konkurencyjnym 
rynku energii, jakim z pewnością jest równieŜ rynek w Zduńskiej Woli.  
 
Więcej informacji o naszej firmie na stronie internetowej www.ec-zdwola.pl . 
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