
Z życia Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Porozmawiajmy
ciepło o cieple
Czy można już przeliczyć 
na pieniądze wprowadzoną 
optymalizację ciepła w za-
sobach spółdzielni?
 Sławomir Jankowski: 
– Współpraca trwa dwa i pół 
roku, więc możemy podliczyć 
dwa pełne sezony grzewcze. 
Dzięki  naszym  działaniom 
udało  się  zaoszczędzić  2,2 
miliona  złotych,  choć  ceny 
ciepła dostarczanego rosły.
 Maciej Przybylski: – Nie 
są to oszczędności dla spół-
dzielni.  Pieniądze  wróciły 
do  mieszkańców  bloków. 
Te 2,2 mln zł  to  tylko nasze 
wspólne działania. Z powodu 
słabszych zim w tym samym 
okresie  zaoszczędzono  po-
nad  drugie  tyle.  W  sumie 
te dwa sezony dały 5 mln zł 
oszczędności na ogrzewaniu. 
Tyle  zwróciliśmy  pieniędzy 
naszym mieszkańcom.

Cieszą oszczędności, ale 
spółdzielnia ponosi koszty 
unowocześniania i przebu-
dowy węzłów cieplnych. Kto 
płaci za to?
 Sławomir Jankowski: 
– Są działania beznakładowe, 
niskonakładowe i wysokona-
kładowe. Zaczęliśmy od tych 
pierwszych  i  na  początek 
wprowadziliśmy optymaliza-
cję mocy zamówionej ciepła 
oraz  regulację  na  węzłach 
cieplnych.  Oczywiście,  naj-
pierw  wykonaliśmy  audy-

ty  energetyczne  i  pomiary. 
Mamy spore doświadczenie, 
bo od wielu lat zajmujemy się 
optymalizacją zużycia ciepła 
i  doradztwem  dla  naszych 
klientów w  Łodzi,  Poznaniu 
i Warszawie.  Optymalizacja 
mocy  zamówionej w  pierw-
szym  etapie  skutkowała 
zmniejszeniem  jej  o  8  pro-
cent. To aż o 4,5 MW mocy 
mniej w całej spółdzielni.
 Maciej Przybylski: – Pła-
cimy tylko za  te oszczędno-
ści, które powstały w wyniku 
działania  Veolii.  Koszty  re-
montów,  unowocześnienia 
węzłów, wymiany  pomp  są 
pokrywane  z  funduszu  re-
montowego.  A mieszkańcy 
tylko na tym zyskują.

Na czym jeszcze zyskują?
 Maciej Przybylski: – Na 
przykład  poprzez  wprowa-
dzanie nowoczesnych pomp, 
nowych  dźwigów  spadło 
zużycie  prądu w  częściach 
wspólnych.  A  to  przekłada 
się przecież na oszczędności 
mieszkańców. Może  nie  są 
one wielkie,  ale  to  dopiero 
początek.

Na czym polegają prace 
wykonane przez Veolię?
 Sławomir Jankowski: 
– Dla każdego budynku prze-
liczyliśmy, ile potrzebuje cie-
pła, żeby optymalnie ogrzać 
mieszkania. Wymieniliśmy 

przestarzałe pompy z 90. lat 
i przeprowadziliśmy regulacje 
w poszczególnych obiektach. 
Dzięki temu oraz automatyce 
pogodowej  zamontowanej 
na  blokach  zarządzanych 
przez spółdzielnię, w miesz-
kaniach nie jest ani za zimno, 
ani  za  gorąco,  niezależnie 
od  zewnętrznych warunków 
atmosferycznych. 
 M a c i e j  P r z y b y l s k i : 
– Umowę mamy podpisaną 
na  5  lat.  Chciałbym  przez 
ten  czas  doprowadzić  do 
takiej  optymalizacji  ciepła, 
żeby była możliwość ogrze-
wania  bloków  przez  cały 
rok.  A  wtedy  mieszkańcy 
sami będą decydować, czy 
włączamy  ogrzewanie,  czy 
nie. Nawet latem, jak będzie 
taka potrzeba.

Czy nasze bloki są energo-
oszczędne?
 Sławomir Jankowski: 
– Bloki budowane w 70.–80. 
latach miały  wskaźnik  za-
potrzebowania  na  ciepło  na 
poziomie 200–300 kW/mkw/
rok. Pabianicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  jest  najwięk-
sza w regionie. Szczegółowy 
audyt  pokazał,  że  średni 
wskaźnik  budynków  w  jej 
zasobach  to  136  kW. Nowe 
budynki budowane w ostat-
nich  latach  osiągają  wynik 
poniżej 70 kWh/mkw/rok. Do 
tego dążymy.

 Maciej Przybylski: – Każ-
de  działanie,  jakie wspólnie 
z  Veolią  robimy  w  budyn-
kach spółdzielni, ma na celu 
poprawę  tego  wskaźnika. 
Jednak tylko co trzeci węzeł 
cieplny  należy  do  nas  i  te 
modernizujemy,  unowocze-
śniamy. Pozostałe należą do 
Zakładu  Energetyki  Cieplnej 
i tutaj też chcemy współpra-
cować.

Zniknęł y też kalor y fer y 
z klatek schodowych. Dla-
czego?
 Sławomir Jankowski: 
– Ciepło unosi się, więc jeśli 
na  dole  są  kaloryfery,  to 
wystarczy,  by  one  ogrzały 
całą klatkę schodową. Przed 
tą  zmianą wszystkie  grzej-
niki  grzały,  a  na  wyższych 
piętrach mieszkańcy  otwie-
rali okna, bo było za gorąco. 
W  ten  sposób  marnowali 
ciepło i tracili pieniądze.
 Maciej Przybylski: – Dla-
tego właśnie zdecydowaliśmy 
się, żeby pousuwać kaloryfe-
ry z wyższych pięter. Całko-
wity efekt tych oszczędności 
trafia  do  portfeli mieszkań-
ców bloków.

Dziś każdy blok ma inne 
rozliczenie za ciepło. Są 
zupełnie inne kwoty. Co się 
za tym kryje?
 M a c i e j  P r z y b y l s k i : 
– Mamy  teraz  pełne  dane 

o zużyciu ciepła przez każdy 
budynek.  Dzięki  temu moż-
na  indywidualnie  obliczyć, 
ile  dany  blok  zużył  ciepła. 
Dlatego wysokość  kosztów 
ogrzewania  wahała  się  od 
0,74 zł do 5,82 zł/m kw.

W jaki sposób opłaca się 
spółdzielni doradztwo spe-
cjalistów z Veolii?
 Sławomir Jankowski: 
–  Cały  plan  efektywności 
zużycia ciepła   pozwala na 
zwrot  poniesionych  kosz-
tów.  Skorzystaliśmy  z  tak 
zwanej  ustawy  o  białych 
certyfikatach.  Za  dwa mi-
nione  lata,  czyli  za  2013 
i  2014,  spółdzielnia  otrzy-
mała  260.000  z ł   zwrotu 
poniesionych kosztów.
 Maciej Przybylski: –  Te 
pieniądze  zostaną  przezna-
czone na wsparcie funduszu 
remontowego spółdzielni.

W umowie jest zapisana też 
dyspozycyjność awaryjna. 
Jak to wygląda w praktyce?
 Sławomir Jankowski: 
– Veolia gwarantuje podjęcie 
działań w przypadku awarii. 
Musimy  ją  usunąć w  ciągu 
6  godzin.  Serwis  awaryjny 
działa przez 7 dni w tygodniu, 
przez 24 godziny na dobę.
 Maciej Przybylski: – Daje 
to bezpieczeństwo mieszkań-
com,  że  w  razie  awarii  nie 
zostaną pozbawieni ciepła. 

Od dwóch i pół roku wspólnymi siłami starają się usprawnić zarządzanie gospodarką cieplną
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Są już tego efekty, bo mieszkańcy bloków płacą coraz mniej za ogrzewanie.
O optymalnym zużyciu ciepła ze Sławomirem Jankowskim – dyrektorem do spraw handlowych Veolia Energia Łódź SA,
i Maciejem Przybylskim – prezesem Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozmawia Życie Pabianic:
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Czy doszło już do jakiejś 
awarii? Jeśli tak, to jak 
szybko została usunięta?
 Sławomir Jankowski: 
– W  Łodzi mamy  8  tysięcy 
węzłów. Dlatego w magazy-
nie mamy wszelkie niezbędne 
do  usunięcia  awarii  części. 
Awaria  się  zdarzyła  i  czas 
usunięcia  był  niemal  równy 
z czasem dojazdu z Łodzi do 
Pabianic.
 M a c i e j  P r z y b y l s k i : 
–  Awarię mieszkańcy  zgła-
szają  pracownikom  spół-
dzielni  mieszkaniowej.  My 
natychmiast  powiadamiamy 
Veolię.  Nikt  nie  czekał,  aż 
minie 6 godzin, tylko awarię 
usunięto wręcz natychmiast.

Jakie będą kolejne dzia-
łania, żeby wypracować 
nas tępne oszczędności 
ciepła?
 Sławomir Jankowski: 
– Planujemy uruchomić dla 
PSM  telemetryczny  moni-
toring  i  zdalne  sterowanie 
węzłami cieplnymi. Polegać 

to  będzie  na  jeszcze  więk-
szej  optymalizacji  zużycia 
ciepła.  Na  przykład,  jeżeli 
z prognoz pogody będziemy 
wiedzieć,  że  mają  nadejść 
cieplejsze dni, to nie czeka-
my,  aż  temperatura  wzro-
śnie  na  dworze,  tylko  od 
razu reagujemy i delikatnie 
obniżamy temperaturę wody 
dostarczanej  do  kaloryfe-
rów. Jest to nieodczuwalne 
dla mieszkańca.  I  odwrot-
nie. Wystarczy wiadomość, 
że będą duże spadki tempe-
ratur  i  już możemy  zacząć 
lekko podnosić temperaturę 
wody.  To  będzie  robione 
zdalnie z Łodzi  i daje moż-
l iwość  nat ychmiastowej 
reakcji.   Takie  centra  już 
działają np. w Poznaniu.
 M a c i e j  P r z y b y l s k i : 
– Wszelkie modernizacje nie 
są  wprowadzane  w  trakcie 
tzw.  sezonu  grzewczego, 
tylko dopiero latem. Spodzie-
wamy się dalszych oszczęd-
ności  na  poziomie  10–12 
procent.

Czy modernizacje węzłów 
zostały zakończone?
 Sławomir Jankowski: 
–  Docelowo  chcemy  likwi-
dować  węzły  grupowe,  by 
wprowadzać węzły  dla  każ-
dego  bloku  indywidualnie. 
To  pozwoli  uniknąć  poważ-
nych strat ciepła na przesyle. 
W wyniku  naszych  wspól-
nych  działań  możemy  się 
pochwalić  również  efektem 
środowiskowym.  Obecna 
optymalizacja zużycia ciepła 
w PSM przekłada się bowiem 
na redukcję emisji CO2 o po-
nad 4 tysiące ton.
 M a c i e j  P r z y b y l s k i : 
– W planach jest też moder-
nizacja  instalacji  dla  ciepłej 
wody  użytkowej,  czyli  tej, 
która  płynie w  kranach.  To 
pozwoli na kolejne oszczęd-
ności, zwłaszcza latem.

Typowe błędy popełnianie 
przez zarządców bloków?
 Sławomir Jankowski: 
– My  jesteśmy od tego, by 
je  skorygować.  Jak  ważne 

jest  profesjonalne  podej-
ście  do  tzw.  efektywności 
energetycznej, pokazują do-
świadczenia  zebrane  przez 
Politechnikę Warszawską. 
Otóż  w  Warszawie  uczel-
nia  prowadziła  badania  nt. 
wpływu termomodernizacji 
na  optymalizację  zużycia 
ciepła  na  jednym  ze  sto-
łecznych osiedli. Dwa bloki 
miały być termomodernizo-
wane, ale przed zimą udało 
się  wykonać  prace  t ylko 
na  jednym.  Po  rozliczeniu 
ogrzewania okazało się,  że 
ocieplony blok zużył więcej 
ciepła  niż  ten  nieremonto-
wany. Okazało się, że samo 
docieplenie styropianem to 
nie  wszystko,  co  należało 
wykonać.  Zawsze  tr zeba 
również  pamiętać  o  doko-
naniu modernizacji  i  regu-
lacji  instalacji wewnętrznej 
w  budynku.  Bez  tego  blok 
ogrzewany tak samo jak rok 
wcześniej,  ale  tylko  ocie-
plony, będzie miał nadmiar 
ciepła,  k tóre  mieszkańcy 

w  sposób  naturalny  będą 
wypuszczać  przez  otwar-
te  okna.  I  tak  im mocniej 
wietrzyli, tym więcej ciepła 
wydzielał kaloryfer, nie był 
przecież  „zakręcony”. Stąd 
powstały takie różnice w zu-
życiu ciepła i w konsekwen-
cji wyższe koszty ogrzewa-
nia. Dlatego wszystko musi 
być  robione  jednocześnie: 
wymiana  termozaworów 
(regulator y  na  kalor y fe -
rach), modernizacja węzłów, 
audyty energetyczne i wiele 
innych  niewidocznych  dla 
mieszkańców działań. 
 M a c i e j  P r z y b y l s k i : 
– Ponieważ mnie nie doty-
czą  błędy w  termomoder-
nizacji, a szczególną uwagę 
kieruję w stronę efektu fi-
nansowego i oszczędności 
na cieple, które w całości 
trafiają do kieszeni miesz-
kańców,  stąd  współpraca 
z  Veolią.  Razem  jesteśmy 
po  to,   żeby  mieszkańcy 
PSM byli zadowoleni z na-
szych działań.


