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Z okazji zbliżających się

Świąt 
Wielkanocnych

składamy Państwu najserdeczniejsze
 życzenia spokoju, radości oraz nadziei 

i wiary w dobro.

Życzymy, aby tegoroczne Święta
stały się dla nas wszystkich 

okazją do pojednania, 
odrodzenia się w duchu 

i okazywania sobie miłości 
oraz szacunku.
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3 WStĘP

Każdy z  nas chciałby funkcjonować w  stabilnym otoczeniu, aby móc 
się spokojnie i z jasną perspektywą rozwijać. Dotyczy to zarówno naszego 
życia prywatnego, jak i funkcjonowania organizacji czy przedsiębiorstwa. 
aby projektować przyszłość, potrzebujemy dość klarownego 
założenia, jak będzie ona mogła wyglądać. te wizje budujemy na bazie 
doświadczeń i  obserwacji minionych zjawisk, przyjmując a  priori, że 
otoczenie zmienia się w pewnych ustalonych i przewidywalnych cyklach. 
to teoria. a jakie są fakty ostatnich lat czy wręcz miesięcy? Kto z nas mógł 
przewidzieć nadejście światowej pandemii, która w  tak nieoczekiwany 
sposób wpłynęła na naszą codzienność, oraz całkowicie zdestabilizowała 
przestrzeń gospodarczą. Skutki decyzji politycznych i  gospodarczych 
będących reakcją na atak wirusa być może będziemy mogli ocenić za jakiś 
czas. natomiast już dziś można stwierdzić, że dotykająca w zasadzie cały 
świat infl acja oraz wzrosty cen surowców i paliw mają swoją przyczynę 
w rozregulowaniu gospodarki na skutek reakcji na pandemię. Prognozy 
ekonomistów o relatywnej krótkotrwałości tych niekorzystnych zjawisk 
zostały niestety zdewastowane brutalną agresją  Rosji na ukrainę, 
której skali nie wyobrażał sobie chyba żaden analityk. to, co dzieje 
się  obecnie u  naszych sąsiadów, przypomina w  swoim przebiegu 
bardziej średniowieczny niż współczesny konfl ikt, szczególnie, że ma on 
miejsce w  Europie. niezrozumiała z  punktu widzenia cywilizowanego 
świata strategia Rosji polegająca na atakowaniu bezbronnych cywili, 
niszczeniu infrastruktury miejskiej i  energetycznej, musi spotkać się ze 
zdecydowanym sprzeciwem społeczności międzynarodowej. W obliczu 
tak wielkiej tragedii ludzi, bardzo budująca jest spontaniczna postawa 
milionów Polaków, w  tym wielu pracowników Spółki MPEc, którzy 
natychmiast rozpoczęli zbiórkę niezbędnych obecnie produktów 
żywnościowych, środków higienicznych oraz koców i  śpiworów. 
Dary te za pośrednictwem banku Żywności trafi ły do uchodźców 
przekraczających granicę Polski. 

Wybuch wojny w  ukrainie, sankcje nałożone na Rosję, załamanie się 
wymiany handlowej ze wschodem, mają bardzo duży wpływ na nasze 
dotychczasowe funkcjonowanie. Z punktu widzenia MPEc, musimy dziś 
zmierzyć się przede wszystkim z drastycznymi wzrostami cen wszystkich 

paliw oraz ich realną dostępnością w ciągu najbliższych miesięcy, a może 
i  lat. W  tym kontekście podjęte wiele lat temu decyzje o  jak najszerszej 
dywersyfi kacji źródeł wytwarzania ciepła okazały się bardzo trafne. Przejście 
z wykorzystania wyłącznie węgla jako paliwa w kierunku zastąpienia go 
biomasą, odpadami i gazem, ma już nie tylko wymiar proklimatyczny, ale 
w  obecnej sytuacji przede wszystkim pozwoli na możliwe zarządzanie 
ryzykiem utraty bezpieczeństwa dostaw ciepła i  utrzymania komfortu 
grzewczego w naszym mieście. bieżącą i najbardziej palącą potrzebą jest 
więc utrzymanie ciągłości procesów, z  jednoczesną próbą możliwego 
ograniczenia wzrostu kosztów ciepła. Docelowo najważniejszym 
zadaniem na najbliższe lata powinno być  istotne zwiększenie efektywności 
energetycznej oraz ograniczenie zapotrzebowania na ciepło obiektów 
poprzez ich termomodernizację. tylko takie działania, w  mojej ocenie, 
dają realną szansę na długofalową poprawę i mogą mieć wpływ na koszty 
ogrzewania. Wiele podłączonych do sieci miejskiej budynków ma jeszcze 
olbrzymi potencjał na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło. Dlatego 
naszym celem powinno być jak najszybsze uruchomienie możliwości 
pozyskania dotacji na te cele w ramach nowej perspektywy 
fi nansowania. Zwlekanie z  uporządkowaniem 
relacji na linii Polska – unia Europejska w  zakresie 
odblokowania środków z  Funduszu Odbudowy 
będzie generowało niepotrzebne koszty społeczne. 
MPEc jest przygotowany do tego, by sukcesywnie 
i  sprawnie dostosowywać swoje zasoby do 
zmniejszającego się  zapotrzebowania na ciepło 
w obiektach oraz na obniżające się niezbędne do 
ogrzania parametry nośnika. chcemy 
podejmować innowacyjne inicjatywy 
techniczne i  organizacyjne, aby 
wspólnie z  naszymi odbiorcami 
osiągnąć cel w  postaci wysokiej 
jakości dostaw ciepła, przy 
możliwie najniższych kosztach 
ogrzewania. 

Konrad Nowak 
Prezes Zarządu MPEc Sp. z o.o. w Olsztynie

POdJĘlIŚMY dOBrE 
dECYzJE, ktÓrE
dzIŚ PrOCEntUJą



Początek roku jest dla nas czasem zmian. Mamy nowe 
logo! Oryginalne, nowoczesne i minimalistyczne.

Choć – podobnie jak wielu z Państwa – jesteśmy przy-
wiązani do starego logo, to nadeszła pora, by 
odświeżyć wizerunek Spółki MPEC. Decyzja była 
trudna, a prace nad nowym logotypem trwały wiele 
miesięcy. Długo dojrzewaliśmy do tej zmiany.

Nowe logo doskonale uwzględnia przemiany, jakie 
dokonały się na przestrzeni lat w technologii wytwarza-
nia i dystrybucji ciepła, kulturze przedsiębiorstwa oraz 
podejściu do ochrony środowiska i klimatu.

Jeszcze przez pewien czas oba znaki będą funkcjono-
wać równolegle, a proces rebrandingu został zaplano-
wany stopniowo.�

MPEC Olsztyn z nowym logo! Ciekawostka:

Zeskanuj kod QR, 
by obejrzeć animację zmiany 
logotypu z obecnego na nowy

obecne logo nowe logo w wersji rozszerzonej

Zauważyli Państwo zielony okrąg nad literą C 
w nowym logotypie Spółki MPEC? 

Pojawił się tam nieprzypadkowo. Stopień 
Celsjusza jest nieodłącznie związany z naszą 
codzienną pracą, więc naturalnym wydało nam 
się umieszczenie go w nowym logo. 

Zauważyli Państwo zieloną kropkę nad literą 
C w nowym logotypie Spółki MPEC? 

Pojawiła się tam nieprzypadkowo. Stopień 
Celsjusza jest nieodłącznie związany z naszą 
codzienną pracą, więc naturalnym wydało nam 
się umieszczenie go w nowym logo. 

Dzięki dodaniu zielonej kropki, logotyp MPEC 
nabrał cech tożsamościowych, takich jak 
ekologiczność, przyjazność i - co najważniejsze - 
jednoznacznie charakteryzuje nasze Przedsiębi-
orstwo jako dostawcę ciepła.

Dzięki dodaniu zielonego okręgu, logotyp MPEC 
nabrał cech tożsamościowych, takich jak 
ekologiczność, przyjazność i - co najważniejsze - 
jednoznacznie charakteryzuje nasze Przedsiębi-
orstwo jako dostawcę ciepła.
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— Mijające dwa lata były wyzwaniem dla wielu spółek miejskich, 
również ciepłowniczych. Polskie ciepłownictwo przechodzi obecnie 
transformację. Sytuacja na rynku ciepłowniczym wciąż jest bardzo 
dynamiczna?
— Polskie ciepłownictwo musi dostosować się do zmian, które są 
nieuchronne i  wiążą się z  ograniczaniem spalania miału węglowego, 
który wciąż jest w kraju dominującym paliwem. nasze przedsiębiorstwo 

przygotowywało się do dostosowania systemu ciepłowniczego do nowych 
wymagań od wielu lat. Opracowaliśmy plan rozwoju na lata 2017-2023, 
w którym dokonaliśmy oceny systemu i zawarliśmy cele i niezbędne do 
wdrożenia projekty.

— Co było w nim najważniejsze?
— najważniejszym elementem planu jest taka konfi guracja źródeł 
wytwórczych, aby system ciepłowniczy oparty był na miksie 
paliwowym, w którym paliwa odnawialne stanowić będą więcej niż 50 
procent. Zdecydowaliśmy, że nadal wykorzystywać będziemy węgiel 
do produkcji ciepła w ciepłowni Kortowo, która zostanie wyposażona 
w  system oczyszczania spalin, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń 
do atmosfery. Podjęliśmy również decyzję o  wykorzystaniu frakcji 
palnej z  odpadów komunalnych, które wytwarzane są w  naszym 
mieście i województwie. Określiliśmy też cele w zakresie przebudowy 
i  rozbudowy sieci ciepłowniczej, a  także systemów zarządzania 
i  sterowania. Wiele przedsięwzięć jest już ukończonych lub jest 
w  końcowej fazie realizacji. ciepłownię biomasową Kortowo bIO 
przekazano do użytkowania w  grudniu 2019 roku. Od dwóch lat 
produkuje ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. 
Modernizacja ciepłowni Kortowo została już ukończona. Obecnie trwają 
odbiory, a przekazanie instalacji do użytkowania nastąpi w marcu tego 
roku. Również projekty związane z modernizacją sieci ciepłowniczych 
są bardzo zaawansowane, a ich zakończenie nastąpi w przyszłym roku. 
Ważnym aspektem realizacji planu rozwoju jest kwestia fi nansowania 
nakładów inwestycyjnych.

— to wymaga precyzyjnego planu.
— tak, dzięki temu, iż zaplanowaliśmy poszczególne przedsięwzięcia 
i ujęliśmy je w projekty z dużym wyprzedzeniem, mogliśmy aplikować 
o  środki pomocowe z  bieżącej perspektywy fi nansowania w  ramach 
programu operacyjnego „Infrastruktura i  środowisko". niestety nie 
wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze podjęły działania z  takim 
wyprzedzeniem i  dopiero teraz próbują wypracować docelowe 
koncepcje i rozwiązania.

POlSkIE 
CIEPłOWnICtWO 
CzEkA trUdnY rOk

Początek 2022 roku niestety nie przyniósł stabilizacji, a wręcz przeciwnie. 
Od 24 lutego trwa wojna w Ukrainie, co wpływa na dalszy wzrost kosztów, szczególnie cen paliw 

i surowców energetycznych. rozmawiamy z lidią Warnel, wiceprezes zarządu 
ds. ekonomicznych spółki MPEC.
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lidia Warnel
wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych 

spółki MPEC



— Wyzwaniem jest też optymalizacja kosztów wytworzenia ciepła, 
co jest ściśle skorelowane z  rodzajem paliwa zużywanego do 
jego produkcji. W  przypadku olsztyńskiej spółki procentują dziś 
inwestycje w dywersyfi kację źródeł ciepła?
— niestety z  przykrością muszę stwierdzić, iż wdrożone przez nas 
działania związane z  optymalizacją kosztów wytworzenia oraz przesyłu 
i dystrybucji ciepła niwelowane są poprzez zmiany na rynku paliw, energii 
czy handlu uprawnieniami do emisji cO2. Dynamika zmian tych kosztów 
jest niespotykana w historii, wzrosty sięgają kilkuset procent. Spółka nie 
jest w stanie udźwignąć takich obciążeń, co przekłada się na wzrost cen 
ciepła. trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, co by się stało, 
gdyby nasza spółka nie wdrożyła rozwiązań proefektywnościowych, jaka 
wówczas byłaby cena ciepła. Dla przykładu podam, iż w 2021 roku spółka 
osiągnęła historyczny poziom strat na przesyłaniu ciepła, który wyniósł 9,4 
procent. W porównaniu ze średnim poziomem strat przesyłu z ostatnich 10 
lat, który wynosi 12,2 procent, oznacza to ograniczenie strat przesyłu o 2,8 
procent. gdyby nie nastąpiło obniżenie poziomu strat, spółka musiałaby 
wyprodukować w roku 2021 dodatkowo ok. 70 tys. gj. to, że ta produkcja 
nie jest konieczna, oznacza oszczędność kosztów zakupu uprawnień do 
emisji cO2 w  wysokości ok. 1,7 mln zł. Dodać trzeba jeszcze pozostałe, 
koszty  zmienne produkcji ciepła, których udało się uniknąć, czyli ok. 0,2 
mln zł. tak więc całkowita oszczędność wynikająca z  ograniczenia strat 
przesyłu ciepła wynosi ok. 2,0 mln zł.

— Co ma jeszcze wpływ na ograniczenie emisji?
—  na ograniczenie emisji cO2 w istotny sposób wpływa dywersyfi kacja 
strumieni paliw spalanych w  celu wytworzenia ciepła. W  bieżącym 
roku w  wyniku współspalania biomasy z  węglem w  ciepłowni Kortowo 
wyprodukowano ciepło w  ilości 43,8 tys. gj, dzięki czemu ograniczona 
została emisja cO2 o 4,5 tys. ton. W ciepłowni Kortowo  bIO wyprodukowano 
ciepło w ilości 37,5 tys. gj, dzięki czemu nastąpiło ograniczenie emisji cO2 
o 39,2 tys. ton. łączna obniżona emisja cO2 w wyniku tych działań wynosi 
43,7 tys. ton. Przekłada się to na obniżenie kosztów zakupu uprawnień do 
emisji cO2 o 11,146 mln zł. Oznacza to, że te koszty nie były uwzględnione 
w  kalkulacji ceny ciepła. Początek 2022 roku niestety nie przyniósł 
stabilizacji, a  wręcz przeciwnie. Od 24 lutego trwa wojna w  ukrainie, 
co wpływa na dalszą destabilizację, szczególnie cen paliw i  surowców 
energetycznych.

—  Czy rok 2022 będzie trudny pod względem pozyskiwania środków 
zewnętrznych?
—   W  2022 roku spółka nie będzie miała problemu związanego 
z  pozyskiwaniem funduszy, bowiem wszystkie zadania, które 
będziemy realizować, mają zapewnione fi nansowanie. Są to umowy 
o  dofi nansowanie w  ramach programu operacyjnego „Infrastruktura 
i  środowisko". Dopełnieniem fi nansowania w  formie dotacji są pożyczki  
udzielane ze środków krajowych przez nFOŚigW. Projekt modernizacji 
ciepłowni Kortowo, który nie podlegał dofi nansowaniu ze środków 
unii Europejskiej, fi nansujemy z  zaangażowaniem środków krajowych 
w formie pożyczki udzielonej przez nFOŚigW oraz własnych środków. tak 
więc mamy pełne fi nansowanie, co daje duży komfort, bowiem w obecnej 
sytuacji, związanej z  wojną w  ukrainie, spodziewam się pewnych 
trudności z  pozyskiwaniem fi nansowania. Instytucje fi nansowe będą 
ostrożniej szacować ryzyko związane z udzielaniem kredytów i pożyczek. 
Mam na myśli tutaj między innymi zerwanie łańcuchów dostaw, problemy 
z dostępem do surowców, nadzwyczajnie wysokie ceny energii, szalejącą 
infl ację, osłabienie złotego. te problemy już wcześniej występowały jako 
efekt pandemii, a obecnie się pogłębiają. tak więc nasza spółka jest w dość 
komfortowej sytuacji, choćby ze względu na fakt, iż ma zapewnione 
pełne fi nansowanie, a inwestycje są już na ukończeniu lub bardzo mocno 
zaawansowane.

Ciepłownia biomasowa kortowo BIO 
działa od grudnia 2019 roku. 

Od dwóch lat produkuje ciepło 
na potrzeby miejskiego systemu 

ciepłowniczego.

W 2022 roku w wyniku współspalania 
biomasy z węglem w ciepłowni kortowo 

wyprodukowano ciepło w ilości 43,8 tys. GJ, 
dzięki czemu ograniczona została emisja 

CO2 o 4,5 tys. ton. W ciepłowni 
kortowo BIO wyprodukowano ciepło 

w ilości 37,5 tys. GJ, dzięki czemu 
nastąpiło ograniczenie emisji CO2 o 39,2 tys. 
ton. łączna obniżona emisja CO2 w wyniku 

tych działań wynosi 43,7 tys. ton. 
Przekłada się to na obniżenie kosztów 

zakupu uprawnień do emisji CO2 
o 11,146 mln zł.
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InWEStYcjE

Dobra Energia dla Olsztyna kontynuuje prowadzenie intensywnych prac, 
których celem jest zbudowanie instalacji termicznego przekształcania 
odpadów (ItPO) oraz olejowo-gazowej kotłowni szczytowej, będącej 
docelowo rezerwowym źródłem energii po uruchomieniu ItPO, 
na wypadek wyjątkowo wysokiego zapotrzebowania na ciepło, 
np. w przypadku bardzo silnych mrozów.
 
W ciągu ostatnich tygodni obiekt kotłowni szczytowej przeszedł złożoną 
procedurę przygotowawczą obejmującą m.in. szczegółowe sprawdzenie 
poszczególnych systemów oraz optymalizację układów i  działania 
kotłowni. Obecnie prowadzone są prace rozruchowe.  
 
Mnóstwo dzieje się również na placu budowy głównego obiektu – czyli 
instalacji termicznego przekształcania odpadów (ItPO). W ostatnim czasie 
zamontowano pierwszy ciąg kotła oraz ustawiono ruszt przy pomocy 
specjalistycznego dźwigu, dostosowanego do przenoszenia elementów 
o imponującej wadze aż 1000 ton.
 
- Prace budowlane związane z  ItPO w  tej chwili obejmują kluczowe 
obiekty, takie jak maszynownia i nastawnia. nasi specjaliści są w  trakcie 
montażu kolejnych elementów kotła, które przeprowadzane są na tzw. 
placu przedmontażowym. natomiast w  samym budynku głównych 
trwa instalacja urządzeń technologicznych, takich jak zsypy popiołu, czy 
przenośniki żużla. Spawane są także ściany pierwszego ciągu kotła – mówi 
Krzysztof Witkowski, dyrektor generalny i  prezes zarządu spółki Dobra 
Energia dla Olsztyna. 

 na teren budowy przywieziono również suwnicę, która będzie używana 
do załadunku ekologicznego paliwa alternatywnego do kotła. Producent 
dostarczył też walczak, czyli element układu wodno-parowego, w którym 
następuje niezbędne do produkcji ciepła i energii elektrycznej oddzielenie 

dOBrA 
EnErGIA 
dlA 
OlSztYnA 
– kOlEJnY 
EtAP 
rEAlIzACJI 
ItPO
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wody od pary. niedługo zostanie on zamontowany w instalacji. Równolegle 
trwają prace przy infrastrukturze towarzyszącej ItPO, czyli budynku 
warsztatów, drogach dojazdowych czy budynku stacji przygotowania 
wody.
 
Zrealizowanie projektu, jakim jest instalacja termicznego przekształcania 
odpadów na produkcję ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w sposób 
w  pełni ekologiczny. W  skład ItPO będzie wchodzić między innymi 
kocioł parowy, dla którego paliwem będzie kaloryczna frakcja odpadów 
komunalnych o dużej wartości opałowej, a nienadających się do dalszego 
recyklingu, co powodowałoby konieczność ich składowania. Poza kotłem 
wraz z  instalacją oczyszczania spalin jednym z  ważniejszych elementów 
będzie turbozespół, służący do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. 
 
— Realizowana inwestycja ma znaczenie strategiczne dla stolicy Warmii 
i  Mazur. ItPO będzie stanowić ekologiczne i  stabilne źródło ciepła dla 
miejskiej sieci oraz rozwiąże problem z  zagospodarowaniem odpadów, 
które nie kwalifi kują się do dalszego recyklingu – dodaje Krzysztof 
Witkowski, dyrektor generalny i prezes zarządu spółki Dobra Energia dla 
Olsztyna.
 
uruchomienie instalacji termicznego przekształcania odpadów (ItPO) 
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wraz z odzyskiem energii 
elektrycznej i cieplnej planowane jest w połowie 2023 r. nowa instalacja 
pokryje aż 1/3 zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło i ciepłą 
wodę, a przede wszystkim znacznie zmniejszy problem utylizacji odpadów 
komunalnych.

InWEStYcjE

budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych 
z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
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DOPłatY 10

to całkiem nowa propozycja skierowana do odbiorców końcowych, 
która jest korzystna dla obu stron – zarówno mieszkańców, jak 
i spółek dostarczających ciepło.
Program bezzwrotnej dopłaty w celu współfi nansowania przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej wprowadzono 
w  znowelizowanej ustawie o  efektywności energetycznej z  myślą 
o  podmiotach muszących rozliczać się z  obowiązku uzyskania 
oszczędności energii, o  którym mowa w  art. 10 ust. 1 ustawy. artykuł 
15a ustawy z kolei zawiera zapis, iż podmioty w niej wymienione mogą 
realizować programy dofi nansowań, które służą poprawie efektywności 
energetycznej u odbiorcy końcowego, czyli mieszkańców.

— należy pamiętać, że ustawa zobowiązuje spółki takie jak nasza do 
oszczędności energii na poziomie 1,5 procent w ciągu roku — tłumaczy 
jarosław Kosin, dyrektor ds. technicznych spółki MPEc. — Obecny 

MIESzkAŃCY MOGą lICzYĆ 
nA BEzzWrOtnE dOPłAtY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie proponuje bezzwrotne dopłaty za wymianę 
ogrzewania na ciepło z miejskiej sieci. Obecnie ciepło sieciowe trafi a do ponad 70 procent olsztynian.

Jarosław kosin, 
dyrektor ds. technicznych spółki MPEC

Ciepłownia Sieć ciepłownicza

Sieć 
ciepłownicza

Instalacja 
odbiorcza

Węzeł cieplny

Budynki 
wielorodzinne

Szkoły 
i przedszkola

Budynki 
publiczne

Skąd bierze się ciepło 
w Olsztynie



11 DOPłatY

Właśnie tworzony 
jest harmonogram przyłączeń na 2023 i 2024 r.

poziom oszczędności energii jest wynikiem realizowanych przedsięwzięć 
i  modernizacji przeprowadzonych zarówno u  nas, jak i  u  naszych 
klientów. Osiągnięcie wyznaczonego przez ustawodawcę poziomu 
docelowo ma prowadzić do uzyskania tzw.  białych certyfi katów, które 
uzyskuje się za przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii.
Zmiana w  ustawie wprowadza nowy sposób realizacji uzyskania 
oszczędności energii przez spółki produkujące ciepło. teraz oszczędność 
mogą wykazać, przyłączając do ciepła sieciowego kolejnych odbiorców.
Zapisy znowelizowanej ustawy o  efektywności energetycznej mają 
zachęcić odbiorców do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej, ponieważ 
przynosi to wymierne korzyści w postaci dofi nansowań, które są zależne 
od osiąganego poziomu oszczędności — dodaje jarosław Kosin. — nasza 
spółka stworzyła specjalny regulamin, który zawiera zapis mówiący 
o tym, że jeżeli klient wystąpi do nas z wnioskiem o wydanie warunków 
przyłączenia i będzie chciał do tego programu przystąpić, otrzyma od 
nas dofi nansowanie. Warunkiem jest oczywiście potwierdzenie przez 
urząd Regulacji Energetyki, że było to przedsięwzięcie spełniające 
warunki zawarte w  ustawie. W  przypadku pozytywnej decyzji urzędu 
MPEc będzie zwolniony z tzw. opłaty zastępczej w określonej wysokości. 
Oszczędnością w  tym zakresie podzieli się z  przyłączanym klientem 
w stosunku 50/50.

założeniem programu jest przyspieszenie 
procesu modernizacji indywidualnych źródeł 
ciepła, w celu przeciwdziałania 
zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

Marcin Żołnowski, specjalista ds. controllingu

—  kto może przystąpić do programu bezzwrotnego dofi nansowania 
w  celu współfi nansowania przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej?
— O bezzwrotne dofi nasowanie w programie może ubiegać się  każdy 
mieszkaniec gminy Olsztyn oraz ościennych gmin znajdujących się 
w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej, osoba fi zyczna bądź wspólnota 
mieszkaniowa oraz fi rmy z  obszaru MŚP posiadające tytuł prawny do 
nieruchomości wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego 
(wówczas za zgodą właściciela nieruchomości).

— Jaka jest wysokość  dofi nansowania?
— uprawniony odbiorca końcowy uzyska jednorazowe dofi nansowanie 
na poziomie 50 procent iloczynu łącznej ilości energii fi nalnej 
zaoszczędzonej w  ramach przedsięwzięcia, wyrażonej w  tonach oleju 
ekwiwalentnego muszącym rozliczyć się z jednostkowej opłaty zastępczej 
w  roku kalendarzowym, w  którym realizowane jest przedsięwzięcie. 
Wyliczenie oszczędności nastąpi według zasad określonych w  ustawie 
o  efektywności energetycznej. Osoba przystępująca do programu 
otrzyma wypłatę środków w  ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
MPEc dofi nansowania na realizację  przyłączenia do sieci ciepłowniczej 
danego odbiorcy końcowego.

— Jakie dokumenty trzeba przedstawić?
— należy złożyć wniosek o  wydanie warunków przyłączenia do sieci, 
w którym wszystkie wymagane pozycje muszą być wypełnione. Wniosek 
powinien zawierać podpis odbiorcy końcowego oraz dołączone 
wszystkie wymagane załączniki. Wniosek jest poddawany weryfi kacji. 
jeżeli spełnia wymogi natury technicznej i  ekonomicznej, wydawane 
są odbiorcy warunki przyłączenia wraz z  informacją o  wysokości 
wyliczonego dofi nansowania.

W Olsztynie jest duże zainteresowanie 
ciepłem z miejskiej sieci. 
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czym jest environmental, social and governance? W  skrócie ESg, czyli 
środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny w biznesie wpisuje 
się dziś w  politykę zrównoważonego rozwoju. to właśnie na te aspekty 
powinna zwracać uwagę fi rma, która za swój cel obiera zrównoważony 
rozwój. 
Sytuacja związana z  pandemią postawiła wiele przedsiębiorstw przed 
nieznanymi im wcześniej wyzwaniami. W  obliczu ekstremalnych zmian 
strategia ESg to potencjalna szansa dla wielu podmiotów, by wypracować 
plan biznesowy na miarę XXI wieku. 
budowanie polityki fi rmy opartej na ESg to wielowymiarowe działania. 
W  strategii ESg ważne są kryteria społeczne, które kształtują 
relacje biznesowe fi rm z podmiotami z zewnątrz, a obejmują 
zasady wewnętrzne. to zatem m.in. propagowanie 
równości wśród pracowników, bez względu na płeć, 
pochodzenie czy orientację seksualną. Według 
jej założeń pracodawca powinien zachęcać 
pracowników do ciągłego dokształcania się, 
poszerzania perspektyw i  przekonywać do 
angażowania się w wolontariat.
ład korporacyjny z  kolei wyznacza ważne 
kwestie związane ze strukturą zarządu, prawami 
akcjonariuszy czy sposobem wynagradzania 
i premiowania pracowników.
Oczywiście najważniejszym wyznacznikiem 
ESg jest environmental, czyli środowisko. nie 
bez powodu jest na pierwszym miejscu. Firma 
stosująca opisywaną strategię stosuje rozwiązania, 
które zmniejszają negatywne oddziaływanie na 
środowisko. W  czasach, kiedy zmiany klimatu 
stają się coraz większym wyzwaniem, jest to 
niezwykle ważny aspekt. Kierując plany rozwoju 
w  określonym, proekologicznym kierunku, marka 

zaczyna być kojarzona z tą, dla której przyszłość naszej planety jest ważna. 
Dodatkowo stosowanie ekologicznych rozwiązań, inwestowanie w zielone 
technologie przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności.
Dziś ESg to narzędzie, które pozwala kształtować markę przedsiębiorstwa. 
Wyznacza również możliwości pozyskiwania nowych inwestorów, wpływa 
na to, jak postrzegana fi rma i kształtuje jej wizerunek na zewnątrz. Dziś ESg 
może mieć również wpływ na efektywność portfela inwestycyjnego.
jak zauważają eksperci następuje trwały wzrost zainteresowania rynku 
kapitałowego i fi nansowego oceną fi rm, szczególnie z sektora energetyki, 
pod kątem kryteriów ESg. Dziś zastosowanie tej strategii nie jest już 

kwestią przyszłości. to dzieje się dziś. 
co więcej, niektórzy eksperci przekonują, że strategia ESg może 

być nawet motywatorem dla pracowników i  zwiększa ich 
identyfi kację z fi rmą.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej w Olsztynie 
od lat realizuje działania związane z  raportowaniem 
ESg. Rozwiązania były wprowadzane stopniowo. Do 
najbardziej priorytetowych należą m.in. funkcjonujący 
w Spółce Zakładowy układ Zbiorowy Pracy, określone 
wymogi stawiane wykonawcom w  przetargach oraz 
bardzo duży nacisk na podejmowanie i  realizację 
działań proekologicznych.
tematy związane z  odpowiedzialnym biznesem 
zaczynają być uznawane za kwestie konieczne – 
podkreśla Konrad nowak, Prezes Zarządu MPEc Olsztyn 
- Wynika to z  regulacji Komisji Europejskiej. Są one 
niezbędne, aby fi rmy mogły  prowadzić swoje działania 
w  sposób bardziej zrównoważony i  odpowiedzialny. 
Osobiście uważam, że im szybciej zainwestujemy 
w ESg, tym wcześniej zbudujemy wartość naszej fi rmy 
w oczach pracowników, klientów i inwestorów.

rÓWnOWAGA 
JESt POtrzEBnA nA kAŻdYM POlU

równowaga ważna jest nie tylko w sferze prywatnej, ale również w biznesie.
 dlatego też w przedsiębiorstwach na znaczeniu zyskuje strategia ESG - Environmental Social and Governance, 

która buduje zaufanie do marki i zwiększa potencjał inwestycyjny.

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Energetyki
 Cieplnej w Olsztynie 

od lat realizuje działania 
związane

 z raportowaniem ESG. 
Rozwiązania 

były wprowadzane 
stopniowo.
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W nIEPEWnYCH CzASACH 
WAŻnA JESt WSPÓłPrACA

Polsko-szwedzkie seminarium ciepłownicze „Przyszłość ciepłownictwa – wyzwania i kluczowe priorytety”
 odbyło się w lutym. Czy zmiany, przed którymi stoi ciepłownictwo będą motorem zmian? na jakie dobre praktyki 

stawia Szwecja? Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości sektora. 

Polsko-szwedzkie seminarium ciepłownicze „Przyszłość 
ciepłownictwa – wyzwania i kluczowe priorytety” zostało 

zorganizowane przez Spółkę MPEC w Olsztynie i � rmę SweHeat & Cooling.

W spotkaniu, które odbyło się online, wzięli udział eksperci z branży oraz naukowcy. O inicjatywie 
baltic Smart asset Management opowiedzieli dr Piotr Rybarczyk oraz dr andrzej Rogala 

z  Politechniki gdańskiej. O  szwedzkim sektorze ciepłowniczym opowiedział Hakan Knutson, 
prezes Sweheat & cooling, a  o  największych wyzwaniach stojących przed polskim sektorem 
ciepłowniczym opowiedział Konrad nowak, prezes Spółki MPEc. Stronę technologiczną systemów 
ciepłowniczych zaprezentowali partnerzy, m.in. przedstawiciele fi rm: noda, Energy-Opticon, 
Valmet, againity, Radscan, Regin, alfa laval, Relining oraz Vexve.

13 SEMInaRIuM cIEPłOWnIcZE

konrad nowak,
prezes Spółki MPEC

— Polska branża ciepłownicza znalazła się 
obecnie w  bardzo skomplikowanym położeniu. 
Obserwowane zmiany klimatyczne wzmogły 
ambicje uE w  zakresie zaostrzenia norm 
emisyjnych i  jak najszybszego dojścia do 
gospodarki zeroemisyjnej. Wyraźne efekty tych 
działań mają być już widoczne do 2030 roku. 

Dodatkowo, zdarzenia ostatnich lat o  charakterze geopolitycznym, 
wywołały bardzo poważne perturbacje gospodarcze, skutkujące przede 
wszystkim wzrostem kosztów zakupu paliw, a  w  dalszej kolejności 
wzrostem cen ciepła. Z perspektywy przedsiębiorstw ciepłowniczych, tak 
duża dynamika koniecznych zmian jest czymś mocno niestandardowym. 
Dlatego konieczne jest obecnie otwarcie jak najszerszej dyskusji 
o możliwych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, które mogą 
być adekwatne do zaistniałych potrzeb. Ze szczególną uwagą chcemy więc 
przyglądać się rozwiązaniom wypracowanym w krajach skandynawskich, 
a  w  szczególności w  Szwecji, gdzie funkcjonuje podobna struktura 
zaopatrzenia w ciepło mieszkańców. Zorganizowane wspólnie z SweHeat 
& cooling pierwsze Forum polsko-szwedzkie jest z pewnością początkiem 
owocnego dialogu, który dostarczy naszym przedsiębiorstwom inspiracji 
oraz pozwoli na wypracowanie branżowych kontaktów.

Jacek reut, główny księgowy Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. COWIk Bartoszyce
— uczestnictwo w  tym seminarium zaktualizowało naszą wiedzę 
w  tematyce związanej z  kosztami uczestnictwa w  systemie Eu EtS oraz 
możliwościami  zmniejszenia emisyjności cO2 w zakresie produkcji ciepła 
lub ewentualnego wyjścia instalacji  z systemu Eu EtS. Po przeanalizowaniu 
prezentacji potwierdzamy nasze założenia, że alternatywne sposoby 
produkcji ciepła w  celu całkowitej rezygnacji z  węgla w  celu wyjścia 
z  Eu EtS są ekonomicznie i  technicznie trudne do osiągnięcia, lecz 
widzimy możliwości i  konieczność zwiększania miksu energetycznego. 
uważamy, że dla bezpieczeństwa energetycznego musimy 
mieć możliwość spalania węgla dla produkcji ciepła 
w  dłuższym okresie przejściowym. naszą 
szczególną uwagę zwróciła prezentacja 
Konrada nowaka, prezesa Spółki MPEc, 
prezentująca poziom trudności, z którymi 
mierzy się obecnie nasze ciepłownictwo 
w Polsce.  Prezentacja pokazała w sposób 
bardzo wyczerpujący i  przekrojowy 
aktualną skalę problemów, co pozwala 
na właściwą ocenę wielkości nakładów 
inwestycyjnych w naszym kraju, w celu 
dostosowania do planowanej polityki 
„Fit for 55”.

Marcin łączyński, 
Octant AB, Malmö, Sweden

— Pierwsze polsko-szwedzkie forum ciepłownicze 
było dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. 
była to niebywała okazja nie tylko do wymiany 
wiedzy, ale także do nawiązania nowych relacji 
i  zapoczątkowania możliwości współpracy 
pomiędzy uczestnikami. Z  moich informacji 

wynika, że takie rozmowy już mają miejsce. Forum zostało bardzo dobrze 
przyjęte przez szwedzkich uczestników, którzy byli pod bardzo dużym 
wrażeniem profesjonalizmem polskiego ciepłownictwa. Osobiście mam 
nadzieję, że jest to dopiero początek przyszłej współpracy pomiędzy 
polskimi i  szwedzkimi fi rmami ciepłowniczymi. Wszyscy moglibyśmy 
skorzystać na bliższej współpracy - szczególnie w tych nieprzewidywalnych 
czasach. 

łukasz Bieńko, kierownik działu technicznego Miejskiej Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie
—  Seminarium ciepłownicze było bardzo interesujące. Prezentacja 
prezesa Konrada nowaka, która prezentowała etap modernizacji MPEc 
Olsztyn w  kierunku zero emisyjności była bardzo ciekawa i  pouczająca. 
Z wielką uwagą śledziłem wystąpienie przedstawicielki againity w sprawie 
zastosowania modułowych urządzeń kogeneracyjnych bazujących na 
obiegu ORc. Rozwiązanie to wydaje się bardzo praktyczne w  branży 
ciepłowniczej.

Marek Okoński,  specjalista ds. analiz
 OPEC Grudziądz, spółka z o.o.
— Seminarium ciepłownicze było bardzo interesujące. Prezentacja 
Konrada nowaka, prezesa spółki MPEc przedstawiająca etap modernizacji 
spółki MPEc w  Olsztynie w  kierunku obniżenia emisyjności była bardzo 
ciekawa, zwłaszcza ze względu na poziom zaawansowania stosowanych 
technologii i  rozwiązań technicznych. Każde takie spotkanie jest cenne. 
Prezentuje stosowane i  opracowywane technologie wspomagające 
optymalizację przesyłu i  sprzedaży ciepła, które uwzględniają aktualne 
uwarunkowania rynkowe.
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SPOłECznIE 
OdPOWIEdzIAlnI 
dzIAłAJą 
lOkAlnIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Olsztynie od początku swego istnienia 

współdziała zarówno z bliższym, lokalnym,
 jak i dalszym otoczeniem w różnych sferach. 

dla władz i pracowników spółki bycie 
odpowiedzialnym społecznie oznacza nie tylko 

spełnienie wszystkich wymogów formalnych 
i prawnych, ale także stałe inwestycje  w zasoby 

ludzkie,  ochronę środowiska
 i relacje z otoczeniem.

Elżbieta lefl er, 
dyrektor zespołu Placówek Specjalnych 

— Współpraca Zespołu Placówek Specjalnych z  Miejskim 
Przedsiębiorstwem Energetyki cieplnej w  Olsztynie rozpoczęła się 
prawie 10 lat temu. Dzięki wsparciu fi nansowemu nasza placówka 
wzbogaciła się o  liczne gry dydaktyczne, materiały plastyczne oraz 
zabawki edukacyjne, które nauczyciele w codziennej pracy wykorzystują 
do atrakcyjnego organizowania czasu wolnego dzieciom, przebywającym 
na leczeniu szpitalnym. Spółka MPEc była niejednokrotnie sponsorem 
organizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych festynu z okazji Dnia 
Dziecka i fi nansowało prezenty oraz atrakcje dla najmłodszych. ufundowała 
również nagrody w dwóch konkursach plastycznych przeprowadzonych 
na terenie szpitalnej szkoły, które dotyczyły projektu maskotki MPEc oraz 
projektu budynku nowej ekociepłowni w Olsztynie. Dzięki pomocy spółki 
MPEc Olsztyn zmodernizowano także instalację centralnego ogrzewania 
w pokoju nauczycielskim, w którym odbywają się liczne zajęcia dydaktyczno-
-edukacyjne dla dzieci, oraz poprawiono ogólne warunki pracy wszystkich 
nauczycieli. Dzięki temu wsparciu doposażyliśmy sekretariat szkoły 
i częściowo opłaciliśmy dzierżawę ksero, zakupiliśmy nowoczesny zamek 
do drzwi wejściowych placówki oraz oświetlenie w korytarzu.

tomasz Sztachelski,
 prezes Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i rodzinie „Arka”

 im. ks. Juliana Żołnierkiewicza

— nasza współpraca rozpoczęła się w 2003 roku, gdy Stowarzyszenie 
„arka” podpisało z  MPEc Olsztyn umowę na dostawę ciepła. Od 
samego początku wspólne relacje wykraczały poza czysto komercyjną 
formułę. MPEc stał się ważnym partnerem wspierającym naszą  
działalność statutową na rzecz mieszkańców  Olsztyna. Dzięki wsparciu 
MPEc organizujemy różne wydarzenia, m.in. Olsztyn Street art 
garden. Ogromnym wsparciem była  rozbudowa i modernizacja węzła 
ciepłowniczego w  naszej siedzibie, co pozwoliło nie tylko ogrzewać 
nasz budynek, ale też korzystać z ciepłej wody użytkowej. W ostatnich 
latach pomoc ze strony MPEc pozwoliła nam podejmować działania 
na rzecz dzieci pokrzywdzonych lub zagrożonych przestępstwem. 
Wspólnie zorganizowaliśmy cykl szkoleń w zakresie ochrony dzieci dla 
olsztyńskich nauczycieli i  pracowników pomocy społecznej. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej to nie tylko solidny partner 
biznesowy, ale dla nas przede wszystkim odpowiedzialny podmiot 
wspierający lokalne działania na rzecz społeczności.
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teresa kocbach, 
dyrektor Hospicjum w Olsztynie, 

prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”

— na co dzień możemy liczyć na wsparcie osób prywatnych, ale również 
fi rm, które reprezentują postawę odpowiedzialności społecznej biznesu. 
Spółka MPEc jest członkiem wspierającym Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Hospicyjne „Palium”, co oznacza, że wsparcie fi nansowe ma charakter 
regularnych wpłat. Dzięki temu jesteśmy w  stanie z  wyprzedzeniem 
zaplanować wydatki i  zakupy, np. sprzętu medycznego. Obecność 
w życiu hospicjum takich partnerów daje nam poczucie bezpieczeństwa 
i  wiarę, że budowa siedziby hospicjum będzie naszym wspólnym 
celem, którego mianownikiem jest zapewnienie opieki paliatywnej na 
najwyższym poziomie dla wszystkim potrzebującym. 

Aneta kasperek-Palińska, 
zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury

— Inwestowanie w  kulturę to zawsze dobrze wydane pieniądze. 
MPEc należy do grona stałych sponsorów Miejskiego Ośrodka Kultury 
w  Olsztynie. co roku wspiera nasze działania konkretną kwotą. nie 
są to jednak nigdy projekty fi nansowane na oślep. Zanim dojdzie do 
podpisania umowy, rozmawiamy,  omawiamy pomysły. Sprawdzamy, 
czy mieszczą się one w  szeroko rozumianej fi lozofi i  fi rmy. Podczas 
trudnego pandemicznego lata w 2020 roku przy wsparciu fi nansowym 
MPEc zorganizowaliśmy  cykl  koncertów olsztyńskich artystów „Miasto 
jest nasze”. Fundusze przekazane przez spółkę MPEc wykorzystywane 
były także na organizację świątecznych jarmarków. ta współpraca na 
linii kultura – biznes cieszy tym bardziej, że nasze gusta artystyczne są 
bardzo zbieżne. 

Anna ratkowska-Filipowicz,
 zastępca dyrektora Olsztyńskiego teatru lalek

— Familijny Dzień Dziecka to wydarzenie przygotowywane przez 
Olsztyński teatr lalek, któremu od kilku lat partneruje spółka MPEc. 
Każdego roku Otl stara się opuszczać mury teatru i ruszać w plener, by 
ożywić i ubarwić przestrzeń naszego miasta. Wyjątkowe warsztaty, gry 
interaktywne, koncerty, zabawy, kolorowe stroje, niezwykłe lalki i formy 
to atrakcje, które proponujemy olsztyńskim rodzinom. Dzięki wsparciu 
fi nansowemu, ale i  dobrej energii spółki MPEc te wydarzenia zyskują 
inną jakość, a  my możemy oglądać uśmiechnięte buzie milusińskich 
i ich opiekunów. niech ta dobra energia będzie z nami zawsze.

Jacek Szubiakowski, 
dyrektor Olsztyńskiego Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego

— naszą współpracę zapoczątkowała organizacja Warmińskiej nocy 
Perseidów w 2018 roku. Wspieranie tej inicjatywy przez MPEc znacząco 
podnosi jej rangę i zakres oddziaływania. nasze partnerstwo wykracza 
poza imprezy skierowane do masowego odbiorcy. Przykładem mogą 
być lEMiniscencje, ubiegłoroczne wydarzenie zamykające obchody 
roku lema w naszym mieście. W programie znalazło się wiele ciekawych 
przedsięwzięć, a  imprezę zakończył koncert muzyki elektronicznej 
w wykonaniu tomasza Pauszka. Realizacja tego ambitnego wydarzenia 
kulturalnego była możliwa dzięki spółce MPEc. jesteśmy wdzięczni 
za okazywane wsparcie i  z  satysfakcją zauważamy, że MPEc bardzo 
poważnie traktuje relacje z otoczeniem społecznym, w którym działa.
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O tym, kto i kiedy musi to zrobić, mówi tomasz Hajny z Wydziału 
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna.

— kto i w jaki sposób składa deklaracje?
— Przepisy ustawy z  dnia 28 października 2020 r. o  zmianie ustawy 
o  wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2021 r. poz. 2127) nakładają obowiązek składania deklaracji 
o źródłach ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na 
właściciela lub zarządcę budynku. Szereg obowiązków nałożono też 
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Deklaracje można złożyć 
w formie papierowej lub on-line w uruchomionej centralnej ewidencji 
emisyjności budynków pod adresem ceeb.gov.pl.

— Co powinna zawierać taka 
deklaracja?
— Deklaracje to przygotowane 
formularze, w formie elektronicz-
nej lub papierowej, z rubrykami 
i  objaśnieniami dotyczącymi 
sposobu ich wypełnienia. For-
mularze deklaracji podzielono 
na kategorie. Formularz a doty-
czy budynków i  lokali mieszkal-
nych, formularz b – budynków 
i lokali niemieszkalnych. W przy-
padku kotłów na paliwo stałe, 
takie jak węgiel, drewno, pellet 
lub inny rodzaj biomasy, należy 
podać klasę kotła oraz rodzaj 
stosowanego paliwa. Informację 
o  nominalnej mocy źródła oraz 
jego klasie można pozyskać z ta-
bliczki znamionowej urządzenia. 
Formularze są czytelne i  łatwe 
do wypełnienia.

— Co z osobami, które nie mają dostępu do Internetu?
— Osoby, które chcą złożyć deklaracje, a nie mają dostępu do Internetu, 
mogą pobrać formularz z  właściwego (ze względu na położenie 
domu/lokalu) urzędu miasta lub gminy. W urzędzie Miasta Olsztyna 
arkusze są udostępnione w ratuszu, w punkcie informacyjnym, który 
mieści się na parterze, przy głównym wejściu oraz w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, w sali obsługi klienta (wejście do ratusza od strony ul. 
1 Maja). Wypełnione deklaracje należy złożyć w ratuszu, w pokoju nr 
20 lub wysłać na adres urzędu Miasta Olsztyna, plac jana Pawła II 1, 
10-101 Olsztyn.

   — Co grozi za niewypełnienie 
deklaracji?
— Za brak złożenia deklara-
cji grozi grzywna, która jest 
wymierzana na zasadach 
ogólnych, wynikających z  Ko-
deksu wykroczeń.  W  ustawie 
z  dnia 21 listopada 2008 r. 
o  wspieraniu termomoderni-
zacji i  remontów oraz o  cen-
tralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz.u. z 2021 r. poz. 
554) został dodany rozdział 5b 
„Przepis karny”, a  w  nim zna-
lazł się art. 27h ustawy, który 
określa sposób karania oraz 
tryb prowadzonego postępo-
wania. należy podkreślić, że 
kary grzywny można uniknąć, 
składając deklarację, zanim 
urzędnicy udokumentują, że 
tego nie zrobiliśmy. Mamy do 
tego prawo w ramach instytu-
cji czynnego żalu.

MUSIMY zGłOSIĆ,
 CzYM OGrzEWAMY dOMY

każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW 
ma obowiązek złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Źródło: głÓWnY uRZĄD naDZORu buDOWlanEgO

Masz

?
dom szereg altanę

Jesteś ustawowo 
zobowiązany

złożyć deklarację dotyczącą 
źródła ciepła i spalania paliw

 w swoim budynku.

Mieszkasz w budynku wielorodzinnym – skontaktuj się ze swoim zarządcą

ustawowy obowiązek złożenia 
deklaracji do CEEB – Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do 30 czerwca 2022 r.



PRacOWnIcY

nOWI PrACOWnICY 
W SPÓłCE MPEC

Praca w renomowanej fi rmie pozwala realizować się zawodowo w przyjaznych warunkach. 
Stabilność zatrudnienia ma niebagatelny wpływ na życiowe decyzje pracowników, 

dlatego tacy pracodawcy są poszukiwani. rozmawiamy z nowymi pracownikami w spółce MPEC.
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Piotr Marchut, starszy inspektor ds. funduszy pomocowych i zamówień 
publicznych w dziale zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 
W spółce MPEC od stycznia 2022 r.
— Spółka MPEc daje możliwość rozwoju i  ma opinię solidnego pracodawcy. to 
spółka z  wieloletnim doświadczeniem, określonymi procedurami. to praca zgodna 
z  moim wcześniejszym doświadczeniem, ponieważ w  poprzednich fi rmach również 
zajmowałem się podobną tematyką. Wcześniej m.in. przez 12 lat pracowałem 
w  Przedsiębiorstwie Energetyki cieplnej w  Stalowej Woli, na Podkarpaciu. Po 
przeprowadzce zamieszkałem w biskupcu i dlatego tutaj szukałem pracodawcy, który 
spełni moje oczekiwania. Przedsiębiorstwo oferuje pracownikom dobre warunki 
zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego oraz podwyższanie kwalifi kacji. 
Oczywiście, jak w  każdej pracy, niebagatelne znaczenie ma ciągłe podwyższanie 
kompetencji, ponieważ przepisy wciąż się zmieniają, więc trzeba być na bieżąco.

Maciej Piotrowski, pomocnik montera. W spółce MPEC od lutego 2022 r.
— Szukając pracy, sugerowałem się  opinią o  pracodawcy. Spółka MPEc cieszy 
się dobrą opinią, prężnie działa nie tylko na olsztyńskim rynku. Pokrewna była 
też dziedzina, w  której znalazłem zatrudnienie ponieważ wcześniej pracowałem 
jako monter instalacji sanitarnych. Zajmowaliśmy się też węzłami cieplnymi, więc 
temat był mi wcześniej znany. Myślę również o  stałym podnoszeniu kwalifi kacji, 
zdobywaniu kolejnych umiejętności. atutem przedsiębiorstwa jest oferowanie 
przez możliwości rozwoju zawodowego i  wytyczenia własnej ścieżki zawodowej. 
Można tutaj nauczyć się czegoś nowego i  pracować z  profesjonalistami. MPEc 
zapewnia stabilność i daje gwarancję zatrudnienia, co dziś jest nie do przecenienia.

Szymon załuski, pomocnik montera w pogotowiu ciepłowniczym. 
W spółce MPEC od lutego 2022 r.
— Wcześniej zatrudniony byłem w branży budowlanej, ale szukałem pracy, która 
zapewni stabilność. atutami spółki MPEc są możliwość rozwoju zawodowego 
i  osobistego, szeroki pakiet socjalny oraz stałość zatrudnienia i  dochodów. 
to pracodawca mający dobrą opinię, który wciąż inwestuje w  rozwój fi rmy 
i pracowników, więc jest to przedsiębiorstwo z przyszłością. jasno określona jest 
ścieżka kariery zawodowej, która pozwala awansować i dokształcać się. już teraz 
myślę o  podjęciu nauki, by móc podnosić kwalifi kacje. Z  pewnością chciałbym 
pozostać w branży ciepłowniczej.

Piotr Gąsiewski, monter instalacji ciepłowniczych w dziale Infrastruktury. 
W spółce MPEC od lutego 2022 r.
—  Od dłuższego czasu myślałem o pracy w spółce MPEc, kilkukrotnie składałem 
swoją ofertę poprzez stronę internetową. Doczekałem się i  zaproszono mnie 
na rozmowę, otrzymałem pracę. Wcześniej byłem zatrudniony w  większości 
u  prywatnych pracodawców. Spółka MPEc jest przedsiębiorstwem, które 
gwarantuje stabilność zatrudnienia. Dla pracownika liczą się przyjazne warunki 
zatrudnienia czy pakiet socjalny. to solidny pracodawca, który daje możliwość 
rozwoju i awansu zawodowego.

W SPÓłCE MPECW SPÓłCE MPECW SPÓłCE MPECW SPÓłCE MPEC
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Jeśli korzystasz z ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
nie musisz mieć wiedzy technicznej, aby cieszyć 

się komfortem cieplnym. Pracownicy spółki MPEC 
udzielają pomocy bezpośrednim odbiorcom ciepła, 

czyli mieszkańcom i użytkownikom lokali użytkowych.

usługa Stała Obsługa Instalacji ma przede wszystkim zapewnić 
mieszkańcom szybką pomoc techniczną oraz fachowe wsparcie 
pogotowia technicznego przez całą dobę. nasza reakcja na wezwanie 
jest niemal natychmiastowa, mimo że w umowie zobowiązujemy się do 
bycia na miejscu w ciągu godziny. W budynkach, które nie są objęte SOI, 
mieszkaniec nie może zgłosić nam awarii, musi zrobić to administrator. 
trzeba tutaj dodać, że mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu 
usług technicznych z  zakresu utrzymania  sprawności technicznej 
instalacji grzewczej, ciepłej i zimnej wody, gazowej czy elektrycznej, jak 
również doradztwa, co przekłada się na poprawę efektywności pracy 
instalacji odbiorczych wymienionych wcześniej. Instalacje techniczne 
budynków wymagają też okresowego serwisu, polegającego na przykład 
na czyszczeniu wymienników, filtrów, odmulaczy, uszczelniania dławic 
wraz z wymianą elementów regulacyjnych. na terenie Olsztyna spółka 
MPEc monitoruje pracę ponad 1700 węzłów cieplnych. administratorzy, 
którzy korzystają z usługi SOI, są z niej zadowoleni i doceniają komfort 
oraz fachowość towarzyszące tej współpracy. trzeba też dodać, że 
coraz większa liczba starszych budynków oraz wszystkie nowe budynki 
posiadają wysoce sprawne instalacje odbiorcze, które umożliwiają 
lepszą, bardziej efektywną pracę całego systemu ciepłowniczego.

Pięć faktów o SOI, czyli 
o Stałej Obsłudze Instalacji

Po pierwsze — nie tylko w razie awarii
Działania służb spółki MPEc polegają nie tylko na przywróceniu 
sprawności funkcjonalnej różnym instalacjom technicznym 
w  budynkach, ale też na dbaniu o  efektywną pracę instalacji 
technicznych budynku, tj. ogrzewania i  ciepłej wody w  budynkach, 
ponadto mieszkańcy mogą korzystać bezpośrednio z  zalet usługi 
świadczonej przez MPEc.

Po drugie — nowoczesny system
Wprowadzane w  spółce MPEc innowacje umożliwiają sprawne 
zarządzanie systemem ciepłowniczym. to powoduje, że w  razie 
awarii czy w  przypadku, kiedy trzeba szybko działać w  dynamicznie 
zmieniających się warunkach atmosferycznych, czas reakcji jest krótki.

Po trzecie — kontrola parametrów
Permanentna praca załogi spółki MPEc w zakresie poprawy efektywności 
produkcji i dystrybucji ciepła od ciepłowni aż do grzejnika w mieszkaniu 
czyni MPEc atrakcyjnym dostawcą ciepła i  opiekunem instalacji dla 
deweloperów.

Po czwarte — ekspercka wiedza
Spółka MPEc odpowiada m.in. za właściwe parametry ciepła (temperatura 
wody, jej przepływ i ciśnienie) wychodzącego z węzła cieplnego. nawet 
w  dwóch takich samych budynkach woda potrafi krążyć inaczej, 
chociażby ze względu na liczbę mieszkańców. O  właściwą cyrkulację 
wody w  instalacji powinien zadbać administrator. W  przypadku 
podpisania umowy na Stałą Obsługę Instalacji (SOI) brygady spółki 
MPEc natychmiast rozwiążą zgłoszony przez mieszkańców problem.

Po piąte — organizacja pracy
Olsztyński system ciepłowniczy co roku powiększa się o  kilkadziesiąt 
nowych węzłów oraz rozwija się technologicznie. Produkcja i dystrybucja 
ciepła są wspomagane systemami telemetrii, natomiast obsługujące 
naszych klientów brygady eksploatacji wspierane są informatycznym 
systemem zarządzania pracami brygad w terenie.

CIEPłO z MIEJSkIEJ 
SIECI POd kOntrOlą

1700 
węzłów cieplnych

na terenie Olsztyna 
spółka MPEC monitoruje 
pracę ponad 

Andrzej Stolarski, kierownik Wydziału 
dystrybucji Ciepła MPEC.
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MPEC
W OBIEktYWIE

trwa budowa nowej olsztyńskiej instalacji. 
ItPO to ekologiczne i stabilne źródło ciepła

Ciepłownia kortowo BIO to jedna z największych 
i najnowocześniejszych inwestycji prowadzonych przez miejskie 
spółki, w tym przypadku MPEC


