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ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ 

PODPISANIE POROZUMIENIA 
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NISKA EMISJA 

15 maja 2012 roku Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A., Elektrownia 

Skawina S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Gazownia Krakowska) oraz 

TAURON  Sprzedaż Sp. z o.o. połączyły siły w walce o poprawę jakości powietrza  

w Krakowie.  

 

Dzięki wspólnym działaniom wyżej wymienionych podmiotów mieszkańcy, którzy będą 

chcieć definitywnie rozstać się z piecami i kotłowniami węglowymi, będą mogli liczyć na 

dofinansowanie. Firmy i instytucje pokryją większą część kosztów wykonania instalacji 

centralnego ogrzewania wewnątrz budynków.  

 

Głównym celem porozumienia jest likwidacja nieekologicznych palenisk, jako źródła 

zanieczyszczenia powietrza w Krakowie oraz eliminacja zatruć tlenkiem węgla.  
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Współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, WFOŚiGW oraz z naszym Partnerem 

biznesowym -  MPEC S.A. w Krakowie. 

 

 Powołanie dedykowanego zespołu specjalistów odpowiedzialnego za realizację projektów w ramach PONE. 

 

 Cele stawiane przed zespołem: 

 

 realizacja projektów poprzez indywidualne podejście do każdego z nich, 

 

 pokonywanie barier -  aspekt formalno-prawny oraz aspekt psychologiczny. 

 

 Prowadzenie działań promocyjno - informacyjnych skierowanych do mieszkańców Krakowa: 

 

 promocja ciepła sieciowego pod marką „Ciepło dla Krakowa”, 

 

 kampania społeczna pod hasłem „Bezpiecni”. 

 

 Zaangażowanie finansowe Spółki w realizację PONE. W przygotowaniu jest realizacja projektów o łącznej mocy ponad 

1 MW i wartości dofinansowania w wysokości około 400 tyś PLN. EDF Polska deklaruje dalszy udział w PONE. 

 

  

 

 

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU 

NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE 



UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH 

STRON W PRACACH 

Węzeł cieplny i podłączenie budynku do miejskiej 

sieci ciepłowniczej 

 

 Projekt węzła wykonuje MPEC S.A. 

 Budowę i montaż węzła wykonuje MPEC S.A. 

 Projekt przyłącza wykonuje MPEC S.A. 

 Budowę przyłącza wykonuje MPEC S.A. 

Pomieszczenie węzła 

 

 Dostosowanie pomieszczenia do warunków 

technicznych umożliwiających zainstalowanie 

węzła wykonuje Odbiorca 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania i/lub 

centralnej ciepłej wody użytkowej 

 

 Projekt instalacji wykonuje MPEC S.A. 

 Budowę/modernizację instalacji wykonuje Odbiorca 
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FINANSOWANIE PRAC 
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Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania 

i/lub centralnej ciepłej wody użytkowej 

 

 Budowę instalacji wykonuje Odbiorca przy 

dofinansowaniu ze strony: 

 

 Gminy Miejskiej Kraków/WFOŚiGW w 

wysokości 
 900 zł/kW mocy nowego źródła, nie więcej 

niż 100% poniesionych kosztów 

 

 EDF Polska S.A. w wysokości 
 275 zł/kW mocy projektowej instalacji 

centralnego ogrzewania i/lub 

 250 zł/kW mocy projektowej instalacji 

ciepłej wody użytkowej 

 jednak nie więcej niż 25% poniesionych 

kosztów przez Odbiorcę 

Węzeł cieplny i podłączenie budynku do miejskiej 

sieci ciepłowniczej 

 

 Projekty i budowę wykonuje MPEC S.A. ze środków 

własnych i w ramach otrzymanego dofinansowania 

ze strony EDF Polska S.A. (125 zł/kW) 

Dostosowanie pomieszczenia węzła 

 

 Wykonuje Odbiorca ze środków własnych  

i w ramach otrzymanego dofinansowania ze strony 

Gminy Miejskiej Kraków i EDF Polska S.A. 



DZIAŁANIA PROMOCYJNO - INFORMACYJNE 

SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW KRAKOWA 

KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECNI” 

 

W celu podniesienia świadomości ekologicznej 

mieszkańców i przekonania ich do rezygnacji ze 

indywidualnych palenisk węglowych, prowadzimy -

wspólnie z sygnatariuszami Porozumienia -

kampanię społeczną pod szyldem „Bezpiecni”.  

W ramach akcji stworzyliśmy dedykowaną 

programowi stronę internetową (www.bezpiecni.pl), 

prowadzimy kampanie reklamowe w pojazdach 

komunikacji miejskiej oraz w lokalnej telewizji.  
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KAMPANIA INFORMACYJANA POD MARKĄ 

CIEPŁO DLA KRAKOWA 

 

Wspólnie z MPEC S.A. w Krakowie oraz Elektrownią 

Skawina promujemy ciepło sieciowe do celów 

ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. 

 

 

  

 

 

 

 

Ciepło sieciowe to wyższy standard mieszkania, 

większy komfort oraz gwarancja bezpieczeństwa. 

http://www.bezpiecni.pl/
http://www.bezpiecni.pl/
http://www.bezpiecni.pl/
http://www.bezpiecni.pl/
http://www.bezpiecni.pl/
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Realizujemy konsekwentnie Politykę Zrównoważonego Rozwoju Grupy EDF poprzez: 

 

 

Redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery (NOx, SO2, CO2 i innych), jesteśmy zgodni z Dyrektywą LCP. 

 

Spalanie węgla o niskiej zawartości siarki. 

 

Współspalanie biomasy. 

 

Prowadzenie badań m.in. nad nowymi kierunkami zagospodarowywania ubocznych produktów spalania. 

 

Rozpoczęcie budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) oraz instalacji odazotowania spalin. Dzięki tym 

instalacjom spełnimy w roku 2016 bardzo rygorystyczne wymagania Dyrektywy IED: 

 

 Emisja SOx < 200 mg/Nm3 

 Emisja NOx < 200 mg/Nm3 

 Emisja pyłu  <  20 mg/NM3   

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA PROŚRODOWISKOWE  

EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ NR 1 W KRAKOWIE 



OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO - STAN OBECNY 

WYPEŁNIENIE NORM DYREKTYWY LCP 
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Porównanie emisji stężeniowej pyłu, SO2, NO2 z EC Kraków w 2012 roku                                                         
z wartościami dopuszczalnymi  



2008 2009 2010 2011 2012 

wytworzony 104 569 86 310 98 807 91 500 101 730 

zagospodarowany 145 762 89 290 148 633 107 484 96 698 

w tym ze składowiska 41 193 2 980 49 825 15 984 -5 032 

-50 000 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

Il
o

ś
ć
 w

 M
g

 

Bilans gospodarki popiołem w EC Kraków w latach 2008 - 2012 
 

DZIAŁANIA PROŚRODOWISKOWE  

EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ NR 1 W KRAKOWIE 
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ATUTY CIEPŁA SIECIOWEGO 

 

 Ciepło dostarczane przez MPEC należy do najtańszych w kraju wśród dużych systemów ciepłowniczych. Jest ono 

konkurencyjne cenowo w stosunku do ciepła wytworzonego z innych paliw.  

 

 Produkt wytwarzany w wysokosprawnej kogeneracji. 

 

 Pełne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (pyłów, popiołów). 

 

 Bloki energetyczne wyposażone w profesjonalne instalacje oczyszczające spaliny. Przy spaleniu tony węgla w 

tradycyjnym palenisku domowym powstaje około 140 kg pyłu wyemitowanego do atmosfery. W krakowskiej 

elektrociepłowni po oczyszczeniu spalin w elektrofiltrach jest to około 0,7 kg!  

 

 Eliminacja ryzyka zatruć tlenkiem węgla. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

* dane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

Sezon grzewczy 2011/2012  

 

Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem 

węgla w tym prawie 1 800 poszkodowanych i 

106 ofiar śmiertelnych.* 

Sezon grzewczy 2012/2013.  

 

Od września 2012 r. do 31 marca 2013 r. na skutek zaczadzenia 

zginęło w Polsce 91 osób! Strażacy, we wspomnianym okresie, 

zdarzeń związanych z tlenkiem węgla odnotowali 3817.  

Poszkodowanych w nich zostało 2216 osób.* 

STATYSTYKI 



DZIĘKUJĘ 
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