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O NAS 

Platforma Producentów Urz dzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe (PPUGPS)  

to organizacja non-profit, otwarta, działaj ca pod auspicjami  

Polskiej Izby Ekologii, integruj ca producentów ekologicznych urz dzeń 

grzewczych na paliwa stałe. 

 

Podstawowym zadaniem PPUGPS jest kreowanie partnerskich ram współpracy 

przedsi biorców produkuj cych niskoemisyjne urz dzenia  

grzewcze dla sektora odbiorców indywidualnych (komunalno-bytowego)  

oraz producentów paliw stałych.  



O NAS 

• Partnerstwo we współpracy w procesie kształtowania uregulowań 

legislacyjnych.  

• Reprezentacja branży producenckiej podczas konsultacji wprowadzanych 

przepisów i aktów prawnych.  

• Kooperacja z producentami paliw stałych dla sektora komunalnego  

i odbiorców indywidualnych. 

• Działanie na rzecz rozwoju branży w dziedzinie czystych  

i wysokoefektywnych energetycznie technologii spalania paliw stałych. 
 



LIDERZY W EUROPIE – tys. sztuk 

• Około 3,3 mln gospodarstw domowych korzysta 

z urz dzenia wykorzystuj cego paliwo stałe 

 

• Polska jest liderem europejskiego rynku kotłów 

na paliwa stałe z 37% udziałem 

 

 

 



KOSZT 

Lp. Rodzaj źródła energii Wartość 
opałowa 

Koszt  

Sprawność 
źródła  
ciepła 

Roczny koszt 

ogrzania domu 

 200 m2 

1   Drewno kawałkowe 2 100 9 gr 70%         1 807 zł  

2   W giel "ekogroszek" 6 940 12 gr 90%       1 961 zł  

3   Brykiet drzewny 5 000 13 gr 80%         2 399 zł  

4   Pellety 5 000 16 gr 90%         2 624 zł  

5   Gaz ziemny 9,44 24 gr 100%         3 565 zł  

6   Olej opałowy 10,2 37 gr 95%         5 682 zł  

7 
  Energia elektryczna  
  (dzienna taryfa) 

1 69 gr 100%       10 184 zł  



URZ DZENIE GRZEWCZE 



URZ DZENIE GRZEWCZE – ilość w Polsce 

W Polsce jest około 12 877 000 mieszka  (gospodarstw domowych) – średnio  

o powierzchni 69,5 mkw, z czego około 69% mieszkań w ośrodkach miejskich i około 31% na 
wsi. 
 
Około 75% mieszkań w miastach oraz 70% mieszkań na wsi wyposażonych jest 
w instalacje centralnego ogrzewania. 
 
Do ogrzewania budownictwa rozproszonego i cz ściowo miejskiego stosowane s  

także indywidualne źródła ciepła, przy czym szacunkowa liczba tych urz dzeń 

wynosi:  
 

• 1,5 mln kotłów c.o. 
• 7,5 mln pieców ceramicznych 

• 1,5 mln pieców metalowych 

• 6,5 mln pieców kuchennych 



URZ DZENIE GRZEWCZE – typologie 

1. Podział ze względu na rozwi zania konstrukcyjno-technologiczne: 
• Kocioł zasypowy r czny 

• Kocioł półautomatyczny 

• Kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa 

 
 



PRZYKŁADOWE CERTYFIKATY 



 
 
 
 
 
 

 

 

Cele kampanii „EkoLOGICZNA 

gmina. Ogrzewamy z głową”  
jest edukacja w zakresie 

właściwych zachowań 
związanych z wykorzystywaniem 
paliw stałych (węgiel, pelet, 

drewno) do ogrzewania domów 
jednorodzinnych.   

 

PROGRAM DLA SAMORZ DÓW  



 

Realizacja kampanii rozpocznie si  od 
przeprowadzenia rozmów telefonicznych  
z przedstawicielami samorz dów, w trakcie której 
przekazane zostan  najważniejsze założenia 
kampanii. W ślad za nimi drog  e-mailow  i 
pocztow  przesłane zostan  oficjalne 
zaproszenia do udziału w projekcie wraz z 
ankiet  badaj c  postawę danego samorz du 
względem działa  w sferze realnej i 
edukacyjnej zwi zanej  
z ekologicznym zapewnianiem ciepła z paliw 
stałych.  



 

 Gazeta – 12 stronnicowe wydawnictwo będzie w sposób łatwy i przystępny 
prezentować ekologiczne zachowania w zakresie codziennego użytkowania 
urządzeń grzewczych. Gazeta będzie w części poświęcona działaniom 
podejmowanym przez samorząd, na terenie którego będzie kolportowana.  

 
 



Strona internetowa – każdy samorząd otrzyma 
zestaw tekstów merytorycznych grafik  
i infografik edukacyjnych. Część z nich  
formą  będzie dostosowana do najmłodszych 
odbiorców.  

 
 



 
 Relacje z mediami lokalnymi – jednym z istotniejszych narzędzi będzie 

współpraca z lokalnymi mediami, które będą otrzymywały zestawy atrakcyjnych 
materiałów przeznaczonych do użytku redakcyjnego.  

 



 

 

DZI KUJ  ZA UWAG   
Krzysztof Trzopek  

GSM  694 395 106 

email: k.trzopek@ppugps.pl 


