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sternik 2022
dla MPEc

niezwykle miło nam poinformować, że przedsiębior-
stwo MPEc Olsztyn zajęło i miejsce w fi nale konkursu 
sternik 2022 w kategorii sternik zielonej transforma-
cji! Organizatorem konkursu był bank gospodarstwa 
Krajowego.

Nagrodę podczas gali odebrała wiceprezes spółki pani Lidia Warnel.

I miejsce w kategorii Sternik Zielonej Transformacji to dla naszej spółki 
bardzo ważne osiągnięcie. Wyzwania środowiskowe stawiane przed-
siębiorstwom branży ciepłowniczej oraz zmieniający się rynek ciepła 
powodują, że MPEC Olsztyn od wielu lat zmienia się pod względem 
technologicznym i organizacyjnym. Realizujemy projekty, które mają 
systematycznie ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko na-
turalne. Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że eksperci pozy-
tywnie oceniają nasze działania.

Głównym celem konkursu Sternik 2022 było nagrodzenie fi rm, szpita-
li oraz jednostek administracji województwa warmińsko-mazurskiego, 
które „sztormy” potrafi ą przekuć w sukcesy. Ideą konkursu jest wyróżnie-
nie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profi l 
działania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, nie boją się inno-
wacji oraz zmian.

Dziękujemy wszystkim za tę wspaniałą nagrodę, a zwłaszcza pracowni-
kom MPEC Olsztyn, ponieważ fi rmę tworzą ludzie — w naszym przypad-
ku prawdziwi profesjonaliści.
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3 WSTĘP

Po upalnym lecie pogoda powoli przypomina 
o zbliżającej się zimie. Wielu z nas zastanawia się, 

jaka będzie ta pora roku. czy przyjdą mrozy i spadnie 
śnieg? czy w tym roku święta będą białe?

Przez wiele ostatnich lat większość z  nas, mieszkańców miast i  przed-
mieść nie zastanawiała się nad tym, czy w naszych mieszkaniach będzie 
ciepło. Powszechnie uważaliśmy to za oczywiste. Pewnym dylematem 
mogło być, jakie źródło lub paliwo będzie najbardziej ekonomiczne, 
jednak raczej nie baliśmy się, że przytłoczą nas jego koszty. Tak było 
jeszcze do zeszłego roku... Niestety, agresja Rosji na Ukrainę oraz skutki 
geopolityczne i  gospodarcze tego zdarzenia, spowodowały poważne 
zaburzenia i destabilizację również w tym, wydawałoby się stabilnym, 
sektorze naszego życia. Do dotychczasowych czynników wpływających 
na wzrost ceny ciepła, z których na pewno najistotniejszymi były kosz-
ty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz rosnące koszty 
usług budowlanych, doszły kolejne, jeszcze bardziej obciążające budżet 
składniki. 
Niemal cała Europa solidarnie stanęła w obronie niezawisłości Ukrainy, 
co wywołało dyplomatyczny konfl ikt z Federacją Rosyjską oraz Białoru-
sią, a w rezultacie potężne problemy na rynku paliw konwencjonalnych 
importowanych w dużej ilości ze wschodu.  Po wybuchu wojny, w od-
powiedzi na którą europejskie kraje wprowadziły embargo na surowce, 
największym wyzwaniem z pespektywy ciepłownictwa stało się zapeł-
nienie magazynów węglem, który nadal jest podstawowym paliwem 
w naszej branży. 
W przypadku Olsztyna zapotrzebowanie naszej zmodernizowanej cie-
płowni węglowej w Kortowie to obecnie około 55 tys. ton w skali roku.  
Dotychczas stosowane procedury zakupowe okazały się wobec braku 
ofert zupełnie nieskuteczne. W  związku z  tym, już wiosną  podjęliśmy 
decyzję o aktywnym poszukiwaniu najbardziej wiarygodnych dostaw-

Konrad nowak 
prezes zarządu MPEc sp. z o.o. 

w Olsztynie

ców węgla sprowadzanego statkami z krajów Afryki, Azji oraz Australii. 
Ponadto MPEC jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw ciepłowniczych 
zaczął aktywnie uczestniczyć w licytacjach organizowanych przez spół-
kę PGG, która handluje węglem z polskich kopalń. W wyniku tych dzia-
łań, po pozyskaniu fi nansowania na zakup tego wielokrotnie droższego 
niż w latach ubiegłych surowca, udało nam się zgromadzić  ponad 50% 
niezbędnego na cały sezon węgla na naszym placu składowym. Kolejne 
kilkanaście tysięcy ton zostało już zakontraktowane i przyjedzie do nas 
do końca listopada. Wiemy z wielu źródeł, że obecnie MPEC jest jednym 
z nielicznych przedsiębiorstw ciepłowniczych tak dobrze przygotowa-
nych do sezonu grzewczego. 
Dodatkowo w obecnej sytuacji bardzo trafne okazały się nasze, podjęte 
przed laty i uparcie wdrażane, decyzje o dywersyfi kacji źródeł wytwa-
rzania. Mowa tu o wybudowanej dwa lata temu ciepłowni biomasowej, 
która jest w stanie pokryć ponad 25% zapotrzebowania na ciepło oraz 
będącej w trakcie budowy instalacji do termicznego przetwarzania od-
padów, w  której zostanie odzyskane ciepło zaspokajające około 35% 
potrzeb cieplnych mieszkańców. W obu przypadkach wykorzystywane 
będą nasze lokalne zasoby, co istotnie poprawi naszą energetyczną nie-
zależność.
Inwestycje, których głównym celem była również sukcesywna dekarbo-
nizacja na olsztyńskim rynku ciepła, okazały się strzałem w dziesiątkę 
w dobie tak wielkiego kryzysu energetycznego, z jakim mamy w chwi-
li obecnej do czynienia. Nasze wieloletnie wysiłki zostały w  tym roku 
docenione i wyróżnione w organizowanym przez bank BGK konkursie 
Sternik. Cała Naprzód! MPEC Olsztyn zajął pierwsze miejsce w kategorii 
Sternik Zielonej Transformacji, co jest dla nas niewątpliwym powodem 
do dumy. Wyzwania środowiskowe stawiane przedsiębiorstwom z bran-
ży ciepłowniczej oraz zmieniający się rynek ciepła powodują, że od wie-
lu lat zmieniamy się pod względem technologicznym i organizacyjnym. 
Realizujemy projekty, które mają systematycznie ograniczać wpływ na-
szej działalności na środowisko naturalne. Przyznane wyróżnienie jest 
potwierdzeniem, że eksperci pozytywnie oceniają nasze działania i  że 
idziemy we właściwym kierunku.
Niestety, trzeba otwarcie powiedzieć, że koszty produkcji ciepła bardzo 
wzrosły w całym kraju. Do dotychczasowych, pokaźnych wydatków na 
zakup uprawnień do emisji CO2 doszła szalejąca obecnie infl acja i hor-
rendalny wzrost kosztów zakupu wszystkich paliw. Dla przykładu, cena 
węgla wzrosła ponad pięciokrotnie w  porównaniu do początku roku. 
Z tego powodu komfort cieplny musi być użytkowany z rozwagą, która 
nie akceptuje nieuzasadnionych strat. Nasi odbiorcy są w stanie wpłynąć 
na obniżenie rachunków poprzez świadome wdrażanie w swoich obiek-
tach promowanych przez nas od wiosny zasad Ekokomfortu. Poprzez 
kampanię chcemy przekonać mieszkańców, że temperatura 19-21 stop-
ni Celsjusza jest korzystniejsza niż 22, czy nawet 25 stopni, a obniżenie 
jej o zaledwie  jeden stopień to  nawet 6 procent oszczędności w skali ca-
łego sezonu grzewczego. Ekokomfort to również pokazanie mieszkań-
com prostych metod, które wystarczy stosować w codziennym życiu, by 
zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jakich? Tego 
dowiedzą się Państwo na kolejnych stronach tego wydania biuletynu.  

Zapraszając do lektury naszego czasopisma, nie chcę pozostawić sza-
nownych czytelników z  poczuciem zasianego na wstępie niepokoju 
i  bez odpowiedzi na skądinąd uzasadnione w  tym roku pytanie: czy 
w naszych domach będzie ciepło tej zimy?  Zapewniam, że już dołoży-
liśmy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości właściwie 
przygotować się do sezonu i nadal intensywnie pracujemy, żeby zapew-
nić odpowiedni komfort cieplny wszystkim naszym odbiorcom i wspól-
nie, bezpiecznie przejść przez ten niezmiernie trudny okres.

33 WSTĘP

Z tego powodu komfort cieplny musi być użytkowany z rozwagą, która 
nie akceptuje nieuzasadnionych strat. Nasi odbiorcy są w stanie wpłynąć 
na obniżenie rachunków poprzez świadome wdrażanie w swoich obiek-
tach promowanych przez nas od wiosny zasad Ekokomfortu. Poprzez 
kampanię chcemy przekonać mieszkańców, że temperatura 19-21 stop-
ni Celsjusza jest korzystniejsza niż 22, czy nawet 25 stopni, a obniżenie 
jej o zaledwie  jeden stopień to  nawet 6 procent oszczędności w skali ca-
łego sezonu grzewczego. Ekokomfort to również pokazanie mieszkań-
com prostych metod, które wystarczy stosować w codziennym życiu, by 
zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jakich? Tego 
dowiedzą się Państwo na kolejnych stronach tego wydania biuletynu.  

Zapraszając do lektury naszego czasopisma, nie chcę pozostawić sza-
nownych czytelników z  poczuciem zasianego na wstępie niepokoju 
i  bez odpowiedzi na skądinąd uzasadnione w  tym roku pytanie: czy 
w naszych domach będzie ciepło tej zimy?  Zapewniam, że już dołoży-
liśmy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości właściwie 
przygotować się do sezonu i nadal intensywnie pracujemy, żeby zapew-
nić odpowiedni komfort cieplny wszystkim naszym odbiorcom i wspól-
nie, bezpiecznie przejść przez ten niezmiernie trudny okres.

zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jakich? Tego 
dowiedzą się Państwo na kolejnych stronach tego wydania biuletynu.  

Zapraszając do lektury naszego czasopisma, nie chcę pozostawić sza-
nownych czytelników z  poczuciem zasianego na wstępie niepokoju 
i  bez odpowiedzi na skądinąd uzasadnione w  tym roku pytanie: czy 
w naszych domach będzie ciepło tej zimy?  Zapewniam, że już dołoży-
liśmy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości właściwie 
przygotować się do sezonu i nadal intensywnie pracujemy, żeby zapew-
nić odpowiedni komfort cieplny wszystkim naszym odbiorcom i wspól-
nie, bezpiecznie przejść przez ten niezmiernie trudny okres.



roku. Na szczęście te paliwa nie są obciążone opłatami za emisję CO2. 
Dopóki sytuacja się nie ustabilizuje, nie powinno się podejmować cha-
otycznych i nieprzemyślanych działań.

— czy to wymaga również zmian w strategii ciepłownictwa?

— Nasza strategia oparta jest o miks paliwowy i jest już na końcowym 
etapie wdrożenia. Ciepłownia biomasowa produkuje zielone ciepło już 
od 2020 roku. W przyszłym roku rozpocznie pracę instalacja termicz-
nego przekształcania odpadów, która będzie miała ponad 35 procent 
udziału w produkcji ciepła. Dzięki tym inwestycjom udział węgla spad-
nie do ok. 40 procent. Niestety, większość przedsiębiorstw ciepłowni-
czych jest na początku drogi, a niektóre z nich przekształciły produkcję 
z węgla na gaz ziemny, który jest najdroższym paliwem, a cena ciepła 
z gazu jest najwyższa. Te przedsiębiorstwa, działając w dobrej wierze, 
znalazły się obecnie w bardzo trudnej sytuacji.

— jakie działania są obecnie podejmowane? czy mieszkańcy 
mogą czuć się spokojni, że zimą w ich mieszkaniach będzie ciepło?

— Nasza spółka, nie czekając na rozwiązania na poziomie państwo-
wym, samodzielnie pozyskała kredyt z banku BGK na zakup węgla, 
z którego korzystamy już od dwóch miesięcy. Gromadzimy sukcesyw-
nie węgiel i obecny zapas w ilości ponad 30 tys. ton pozwoli nam na 
produkcję ciepła do końca stycznia 2023 roku. Mamy już zakontrak-
towane takie ilości węgla, dzięki którym zrealizujemy dostawy ciepła 
w pierwszym kwartale 2023 roku, a dostawy będą odbywać się rów-
nież w październiku. Sfi nansowanie takich zapasów wymagało zaan-
gażowania ogromnych środków fi nansowych, korzystania z kredytów 
i innych instrumentów fi nansowych. To kosztuje, ale możemy  z całą 
stanowczością stwierdzić, że jeżeli zima będzie standardowa, to ciepła 
w kaloryferach naszych odbiorców nie zabraknie.

— to jednak wymagało podejmowania również trudnych decyzji.

— W bieżącym roku konieczne było szybkie reagowanie na zmieniają-
ce się uwarunkowania i dostosowywanie cen ciepła. Z dniem 1 czerw-
ca wprowadziliśmy do stosowania nową XX taryfę dla ciepła, która 
przewidywała wzrost cen i stawek opłat o ok. 26%. 1 lipca br. wzrost 
cen wyniósł ok. 0,9%, natomiast z dniem 1 sierpnia br. dokonana zo-
stała zmiana taryfy, która uwzględniała drastyczny wzrost cen węgla, 
a wzrost cen i stawek opłat wyniósł ok. 20,4%. Następnie ze względu 

lidia Warnel
wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych 

spółki MPEc

Kryzys WPŁyniE 
na szybszĄ 
transFOrMację 
sEKtOra

skala wzrostu cen ciepła w Olsztynie
 nie jest tak drastyczna, jak to ma miejsce w innych 

miastach, gdzie podwyżki sięgają kilkuset procent — 
uważa lidia Warnel, wiceprezes zarządu 

ds. ekonomicznych spółki MPEc.

— W jaki sposób obecny kryzys na rynku paliw zmieni branżę?

— Myślę, że nastąpi szybsza transformacja sektora, a przede wszystkim 
odejście od paliw kopalnych i w większym stopniu wykorzystywanie 
paliw odnawialnych. Przez te zawirowania paliwa odnawialne również 
bardzo zdrożały, nawet o ponad 100 proc. w stosunku do cen sprzed 
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produkcji ciepła 
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na wzrost cen biomasy z dniem 1 września wprowadziliśmy kolejną 
zmianę taryfy ze wzrostem cen i stawek opłat o ok. 7,6%. Łącznie ska-
la wzrostu cen ciepła w naszym mieście nie jest więc tak drastyczna, 
jak to ma miejsce w innych miastach, gdzie podwyżki sięgają kilkuset 
procent.

Podkreślić należy, iż ważnym czynnikiem stabilizującym wysokość 
opłat ponoszonych przez odbiorców jest obniżenie podatku VAT za 
ciepło z 23 do 5 procent.  My, zgodnie z zasadami kalkulacji cen okre-
ślonymi w rozporządzeniu taryfowym, podajemy wskaźniki wzrostu 
cen w ujęciu netto (bez VAT), uwzględniając okres 12 miesięcy, na-
tomiast rzeczywista skala podwyżki w skali bieżącego roku jest dużo 
niższa, biorąc pod uwagę fakt, iż wprowadzanie nowych cen i stawek 
opłat miało miejsce w drugiej połowie roku.

Obawiamy się jednak, że zamrożenie taryf może spowodować proble-
my z płynnością fi nansową spółki. Mamy nadzieję, że wprowadzone 
przez rządzących tarcze nie doprowadzą do zachwiania sytuacji eko-
nomicznej spółek ciepłowniczych. Pomoc powinna być skierowana 
do konkretnych rodzin, a naszymi odbiorcami są spółdzielnie miesz-
kaniowe wspólnoty my nie mamy relacji z poszczególnymi lokalami 
w danym budynku. Tak więc system rozliczeń pomocy powinien być 
tak skonstruowany, żeby trafi ł jak najszybciej do potrzebujących. 
Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie dysponują danymi dotyczącymi zu-
życia ciepła i kosztów ogrzewania poszczególnych lokali mieszkalnych.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby czasowe zamrożenie konieczności 
wnoszenia opłat za uprawnienia do emisji CO2, które automatycznie 
przełożyłoby się na obniżenie cen ciepła, bowiem te koszty stanowią 
obecnie ok. 30 procent kosztów wytworzenia ciepła.
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— Musimy dziś zmierzyć się przede wszystkim z drastycznymi wzrostami 
cen wszystkich paliw oraz ich realną dostępnością w ciągu najbliższych 
miesięcy, a może i lat — ocenia Konrad Nowak, prezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie. — W tym kontekście podjęte 
wiele lat temu przez spółkę decyzje o jak najszerszej dywersyfi kacji źródeł 
wytwarzania ciepła okazały się bardzo trafne. Przejście z wykorzystania wy-
łącznie 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 bez-
pieczeństwa dostaw ciepła i utrzymane komfortu grzewczego w naszym 
mieście. 
Prognozy nie są jednak optymistyczne. Szef Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej IEA Faith Birol w czasie konferencji poświęconej efektyw-
ności energetycznej stwierdził, że Europa znajduje się w epicentrum 
globalnego kryzysu energetycznego. Do tej pory kraje Unii Europej-
skiej były głównym nabywcą rosyjskiej energii na świecie, m.in. ropy, 
gazu, węgla i innych. Teraz z dostaw rezygnuje Europa, ale kurek przy-
kręca też sama Rosja. 
Niemcy po zrezygnowaniu z energii atomowej dziś ponownie urucha-

cEny Węgla OsiĄgajĄ 
rEKOrdOWE POziOMy

rosnące koszty środowiskowe, drastyczne podwyżki 
cen paliw kopalnych, w tym węgla, rosnąca infl acja. 
to wyzwania, przed którymi po raz pierwszy w historii 
stanęło polskie ciepłownictwo. 

Konrad nowak
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

cieplnej w Olsztynie

miają swoje elektrownie węglowe i szukają dostawców surowca na całym 
świecie. Obecnie eksporterami węgla są np. Kolumbia, RPA czy Australia. 
Popyt na węgiel jest teraz większy niż podaż, co siłą rzeczy przekłada się 
również na cenę, która rośnie — tłumaczy prezes spółki MPEC. 
Indeksy cenowe w głównych światowych terminalach węglowych po 
wybuchu wojny w Ukrainie, w tym indeks ARA, czyli obrazujący ceny 
węgla w europejskich portach – Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, 
osiągają kolejne rekordowe poziomy. Wartość polskich indeksów ceno-
wych również rośnie, co powoduje, że cena węgla na polskim rynku 
wzrosła pięciokrotnie. 
— W obecnej sytuacji spółki MPEC udział węgla w produkcji ciepła sta-
nowi około 60 procent. Docelowo jednak w roku 2023 ma nie przekra-
czać 40 procent. Niemniej w chwili obecnej to wciąż niemało, ponieważ 
w nadchodzącym sezonie grzewczym musimy spalić do 55 tysięcy ton 
węgla – wylicza Konrad Nowak. – Staramy się pozyskiwać węgiel z róż-
nych źródeł. Bierzemy udział w przetargach, licytacjach ogłaszanych 
przez polskie kopalnie, staramy się szukać jak najbardziej korzystnych 
ofert. Dodatkowo dostawcy żądają przedpłat, co stawia nas w wyjątko-
wo trudnej sytuacji. To są naprawdę duże pieniądze. Przy cenie 1500 
zł za tonę węgla przy 1000 ton musimy dysponować kwotą 1,5 mln 
złotych. Przypominam, że w przypadku Olsztyna, by zapewnić komfort 
grzewczy, możemy potrzebować nawet 55 tys. ton. 
Ciepłownictwo stanęło przed wyzwaniem, z którym nie miało do czy-
nienia nigdy w historii. 
— Oczywiście będziemy starać się, by skutki wzrostu kosztów w jak 
najmniejszym stopniu dotknęły odbiorców ciepła – podkreśla Konrad 
Nowak. — Niemniej jednak naszym nadrzędnym celem jest zapewnie-
nie gwarancji dostaw ciepła. Trzeba też zauważyć, że o wzroście cen 
decydują czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Wzrost cen 
będzie nieunikniony. 
Zadaniem na najbliższe lata będzie m.in. zwiększenie efektywności 
energetycznej oraz ograniczenie zapotrzebowania na ciepło obiektów 
poprzez m.in. ich termomodernizację. To też zmiana przyzwyczajeń 
samych odbiorców ciepła. Badania pokazują, że nasze mieszkania są 
przegrzewane. Tymczasem optymalna temperatura w pomieszczeniu, 
w którym przebywamy, powinna wynosić 20 stopni Celsjusza. Jeśli ob-
niżymy temperaturę w pomieszczeniu o jeden stopień, zakupimy mniej 
ciepła. Tym samym zapłacimy mniej.
— Według dostępnych analiz obniżenie temperatury w pomieszcze-
niach nawet o jeden stopień to od 6 do 7 procent oszczędności w kosz-
tach ogrzewania średniej wielkości mieszkania – kończy prezes spółki 
MPEC.
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Każdy stOPiEń MniEj 
tO WięKsza OszczędnOŚć

W 2022 roku odnotowaliśmy rekordowy wzrost cen 
paliw, a tym samym kosztów wyprodukowania 
i dostarczenia ciepła do domów. O tym, jak ograniczyć 
starty ciepła, rozmawiamy z profesorem robertem 
Wójcikiem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

— Każdy z nas musi sobie zdać sprawę, że oszczędzanie nie jest już 
wyborem, a koniecznością. co zrobić, kiedy większość grzejników 
jest w Polsce montowana tuż pod oknami, co skutkuje zwiększony-
mi stratami ciepła?
— W Polsce w około 90 procentach budynków grzejniki są montowane 
tuż pod oknami, to taka nasza polska tradycja. Tego nie da się zmienić, 
ale są metody, które mogą ograniczyć straty ciepła za grzejnikiem. Jed-
nym z nich są ekrany zagrzejnikowe, które nie są drogim rozwiązaniem, 
a charakteryzują się wysoką skutecznością — poniesione nakłady zwra-
cają się już po upływie jednego miesiąca zimowego. Mieszkańcy często 
o nich nie wiedzą. Ekran to nic innego jak specjalna mata termoizolacyj-
na, którą trzeba przykleić bezpośrednio za grzejnikiem na powierzchni 
zewnętrznej ściany.

— jakie jeszcze rozwiązania pomogą nam w oszczędzaniu ciepła?
— W przypadku sytuacji, kiedy stajemy przed wizją tego, że paliw bę-
dzie brakować, powinno zacząć się od najprostszej rzeczy, czyli obni-
żenia temperatury w pomieszczeniach. Nawet zamożni mieszkańcy w 
Europie, a przede wszystkim w Skandynawii, nie przegrzewają swoich 
mieszkań. W Norwegii zimą temperatury pomieszczeń utrzymuje się na 
poziomie 18 stopni Celsjusza. My, Polacy, mamy niestety tendencję do 
przegrzewania mieszkań. Wyniki moich badań pokazują, że w naszym 
przypadku zimą w mieszkaniach mamy 25 stopni Celsjusza i większość 
z nas uważa, że tak powinno być. Tymczasem utrzymanie takiej tempe-
ratury pomieszczeń wiąże się ze znacznym podwyższeniem kosztów, 
które przy obecnym kryzysie energetycznym będą jeszcze rosnąć. Za-
dowalający komfort cieplny w okresie zimowym można uzyskać, gdy 
temperatura w mieszkaniach oscyluje w granicach 20 stopni, a w okre-
sie nocnym powinna być obniżona co najmniej o 2 stopnie Celsjusza. To 
przekłada się nie tylko na to, że jesteśmy zdrowsi, ale również pomaga 
oszczędzać koszty ciepła.

— jak duże?
— Obniżenie temperatury o 2 stopnie, czyli utrzymywanie 18 stopni 
w pomieszczeniach, daje wymierne, duże oszczędności w kosztach ciepła 
— zmniejszenie rachunków w miesiącach zimowych o nawet 7 procent. 

 robert Wójcik
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

roman Wziątek
kierownik Poradni Medycyny rodzinnej w Wojewódzkim 

specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Olsztynie
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Oczywiście taka temperatura wymaga od nas zmiany przyzwyczajeń. 
Trzeba również zadbać o odpowiednią termoizolację budynku, ale 
również właściwą wentylację pomieszczeń. Wentylacja pomoże unik-
nąć zjawiska powstawania wilgoci, a w efekcie rozwoju pleśni. Zbytnie 
oszczędzanie na wentylacji się nie opłaca. 

dla zdrOWia lEPsza
jEst niższa tEMPEratUra

zmęczenie, senność, większa podatność na infekcje. 
Przebywanie w przegrzanym mieszkaniu nam 
nie służy. O tym mówi roman Wziątek, kierownik 
Poradni Medycyny rodzinnej w Wojewódzkim 
specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Olsztynie.

— jaki wpływ na nasze zdrowie ma zbyt wysoka temperatura po-
mieszczeń, w których przebywamy?
— Może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Możemy czuć 
się zmęczeni, rozdrażnieni, senni, mieć mniej energii. Dlatego powinniśmy 
zadbać o optymalną temperaturę pomieszczeń, zarówno w ciągu dnia, jak 
i w nocy. W sypialni temperatura powinna być nawet nieco niższa niż w po-
zostałych pomieszczeniach, w których przebywamy w ciągu dnia. W przy-
padku sypialni ta temperatura może wynieść około 18- 19 stopni Celsjusza.

— czyli najlepiej, jeśli w naszym mieszkaniu zimą ustawiamy tempe-
raturę na 20 stopni?
— Poczucie komfortu cieplnego jest bardzo indywidualne. Mówi się, że 
optymalna temperatura pomieszczeń to 20 stopni, natomiast nie wszy-
scy będą czuli się w takiej temperaturze dobrze. Należy jednak wziąć pod 
uwagę obecne kwestie środowiskowe i ekologiczne. Powinniśmy mieć 
świadomość, że wyższa temperatura w mieszkaniu wiąże się z potrzebą 
wytwarzania większej ilości energii do ogrzania pomieszczeń. To z kolei 
będzie powodowało większe zanieczyszczenie środowiska. Musimy zda-
wać sobie sprawę, że potrzeba ochrony środowiska, w którym żyjemy, 
będzie wiązała się ze zmianą naszych przyzwyczajeń.

— a Polacy uwielbiają przegrzewać mieszkania. jaki ma to wpływ na 
nasze zdrowie?
— Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach powoduje wysychanie 
śluzówek m.in. nosa i gardła. Jeżeli śluzówki są wysuszone, dużo łatwiej są 
kolonizowane przez różnego rodzaju drobnoustroje chorobotwórcze i ła-
twiej też ulegamy infekcjom i zakażeniom.
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W ramach prac nad instalacją termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych spółka 
dobra Energia dla Olsztyna zamontowała i z sukcesem 
przeprowadziła próbę ciśnieniową kotła. jest to 
bardzo ważny etap, który potwierdził prawidłowe 
wykonanie części ciśnieniowej kotła, zgodnie 
z dokumentacją, przy jednoczesnym dotrzymaniu 
wszystkich niezbędnych parametrów jakościowych.

Na terenie budowy widoczne są już wyraźnie zaznaczone gabaryty 
wszystkich głównych obiektów instalacji, wykonywanych zarówno 
w  technologii żelbetonowej, jak i  o  konstrukcji stalowej. Zakończono 
montaż konstrukcji stalowej kotłowni, w której trwają prace nad zada-
szeniem obiektu. W maszynowni trwa montaż konstrukcji stalowej, po 
którym wykonawca przystąpi do krycia dachu tak, aby we wrześniu moż-
liwe było posadowienie turbiny i generatora na fundamentach. Budy-
nek elektryczny, w którym będą znajdowały się również biura operatora 
instalacji, jest obecnie na etapie przekazywania, poziom po poziomie, 
pomiędzy podwykonawcą robót budowlanych a podwykonawcą mon-
tażu elektrycznego. Na ukończeniu są też prace nad zadaszeniem hali 
warsztatowo-magazynowej i montaż konstrukcji stalowej na budynku 
hali odbiorów. Również plac manewrowy został już w  dużym stopniu 
wykonany i w kolejnych miesiącach będzie służył jako plac odkładczy.
—  Obecnie na placu budowy trwają intensywne prace montażowo-bu-

itPO W OlsztyniE: 
KOlEjny 

KaMiEń 
MilOWy 

OsiĄgnięty

dowlane. Budowę rozpoczęliśmy w pandemii, przez którą przeszliśmy, 
potem nastąpił wybuch wojny w Ukrainie, co istotnie wpłynęło na prze-
bieg prac, szczególnie iż niektóre elementy konstrukcyjne pochodziły 
z Ukrainy — wylicza Krzysztof Witkowski, prezes zarządu spółki Dobra 
Energia dla Olsztyna. — Oczywiście musimy być również świadomi, że 
ta trudna sytuacja ma istotny wpływ na prowadzenie inwestycji, ale  
mamy nadzieję, iż w drugiej połowie przyszłego roku instalacja w pełni 
rozpocznie pracę.

Teraz główne prace koncentrują się na sukcesywnym montażu wszel-
kich niezbędnych instalacji w  poszczególnych budynkach. Obejmują 
one w tej chwili m.in. wentylację, kanalizację sanitarną i przemysłową, 
a także instalacje przeciwpożarowe.
— Chcemy, by tak zaawansowane prace przy budowie Instalacji Ter-
micznego Przekształcania Odpadów trwały jak najdłużej, dopóki 
sprzyja nam pogoda. Przed okresem zimowym chcemy zakończyć 
proces powstawania budynków, tak by prowadzić montaż elektryczny 
i mechaniczny, którego realizacja możliwa będzie nawet przy niższych 
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instalacje oczyszczania spalin

Hala warsztatowo-magazynowa w trakcie krycia dachu
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temperaturach — mówi Jarosław Sałamacha, 
członek zarządu i dyrektor techniczny spółki 
Dobra Energia dla Olsztyna i  dodaje: — Jak 
ogromnej skali jest to przedsięwzięcie, świad-
czy m.in. imponująca liczba pracowników 
i  współpracowników na budowie, która wy-
nosi aż 400. Tyle osób pracuje na budowie 
każdego dnia.
Trwa również montaż technologiczny insta-
lacji oczyszczania spalin, posadowiony na 
docelowym miejscu jest już transformator, 
którym energia elektryczna zostanie wypro-
wadzona do rozdzielni elektroenergetycznej. 
Dostarczone zostały też już pierwsze dwa 
segmenty komina, które zostały ustawione 
od razu w swoim docelowym położeniu.
W  kolejnych tygodniach spółka Dobra Ener-
gia dla Olsztyna zaplanowała dostawy turbiny 
i generatora.
— Za nami istotne wydarzenie w  procesie 
inwestycyjnym: jesteśmy po pozytywnej pró-
bie ciśnieniowej kotła instalacji. Obecnie trwają prace nad precyzyjnym 
przygotowaniem miejsca na posadowienie turbiny i generatora — pre-
cyzuje prezes Witkowski.
Realizowany będzie również montaż suwnicy transportującej paliwo 
z bunkra do leja zasypowego kotła.
W  pełni zakończyły się prace nad olejowo-gazową kotłownią szczyto-
wą. Uzyskała ona wszelkie niezbędne zgody administracyjne i  w  tej 
chwili jest już w pełni gotowa do użytkowania. Jej bieżącym zadaniem 
bowiem będzie produkcja ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, gdy 
zakończy się cała inwestycja ITPO.
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Konstrukcja stalowa kotłowni, elewacja pylonu komunikacyjnego, 
budynek sprężarkowni

Widok ogólny terenu budowy itPO z lotu ptaka

instalacja selektywnej redukcji katalitycznej tlenków 
azotu (część instalacji oczyszczania spalin)

Matka chrzestna walczaka

Wiosną na terenie budowy instalacji miała miej-
sce tradycyjna dla branży energetycznej uroczy-
stość nadania imienia walczakowi — najważ-
niejszej części kotła w ITPO. Uroczystego aktu 
nadania imienia Lidia dokonała Lidia Warnel, wi-
ceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Olsztynie.
— Dobra tradycja inżynierska nakazuje, by wal-
czakowi nadać imię. W tym przypadku wszyscy 
byliśmy jednomyślni, by było to imię Lidia. Pani 
wiceprezes spółki MPEC jest matką chrzestną 
tego projektu. Ze względu na jej wieloletniemu 
zaangażowanie, przygotowanie tego projektu, 
a obecnie naszą współpracę uznaliśmy, że to 
najwłaściwsze rozwiązanie — zapewnia Krzysz-
tof Witkowski, prezes zarządu spółki Dobra 
Energia dla Olsztyna.
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Możliwość powstania klastra energetycznego wprowadziła nowelizacja 
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o odnawialnych źródłach energii. 
Klaster jest cywilnoprawnym porozumieniem, w skład którego mogą 
wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty 
badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja klastra to 
rozwiązanie innowacyjne, w którym jesteśmy prekursorami. 

Obecny Klaster Energii kontynuuje działania Klastra o nazwie Poro-
zumienie Komunalne, który w 2011 roku utworzyły:
p Gmina Olsztyn
p Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
p Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie 
p Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
p Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

WsPólniE 
dla bEzPiEczEństWa 

EnErgEtycznEgO
Poszanowanie środowiska naturalnego, wykorzystanie innowacyjnych technologii 

oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego.  5 lipca 2022 roku, działający od 2011 roku w Olsztynie Klaster 
Porozumienie Komunalne, został przekształcony w Klaster Energii. Przyjęto również nowych członków.

p  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą  
w Olsztynie

p Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
p Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
p Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie
p Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie

Koordynatorem Klastra jest Spółka MPEC. W lipcu 2022 roku, oprócz 
zmian w umowie, związanych z aktualizacją celów, do instytucji przyję-
to nowych członków. To Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Dobra Energia dla Olsz-
tyna Sp. z o.o.
Łącznie w Klastrze będzie 12 podmiotów, ale nie wyklucza się przyjęcia 
nowych członków. 

Koordynatorem Klastra jest spółka MPEc. W lipcu 2022 roku, oprócz zmian w umowie, związanych z aktualizacją celów, do instytucji 
przyjęto nowych członków. to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyński Park naukowo-technologiczny oraz dobra 
Energia dla Olsztyna sp. z o.o.
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Wśród głównych celów klastra są: 
p  osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 

2040 roku członków klastra, w szczególności poprzez wykorzysta-
nie OZE, elektromobilność, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz 
ograniczenie zużycia wody,

p zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego,
p zapewnienie dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej,
p poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
p  równoważenie zapotrzebowania na energię na obszarze działalności 

Klastra Energii,
p  pobudzanie innowacyjności w zakresie wytwarzania, dystrybucji, 

bilansowania, magazynowania energii oraz zarządzania popytem na 
energię elektryczną, cieplną, paliwa gazowe oraz chłód,

p  skuteczna komercjalizacja wyników prac badawczych uczelni i jedno-
stek naukowych,

p stworzenie platformy komunikacji,
p poprawa konkurencyjności rynkowej członków klastra,
p promowanie rozwoju edukacji.

Klaster w terminologii UE jest społecznością energetyczną. Oznacza to, 
że zgodnie z prawem unijnym dotyczy podmiotów działających wspól-
nie w celu dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazyno-
wania i agregacji energii.
Współpraca w ramach klastra energetycznego pozwala osiągnąć po-
szczególnym partnerom określone cele w łatwiejszy sposób, niż gdyby 
prowadzili oni całkowicie samodzielną działalność. Dzięki współpracy 

poszczególni członkowie mogą sprawniej i w bardziej elastyczny spo-
sób reagować na potrzeby rynku. 
Wraz z rozwojem technologii zwiększa się rola mniejszych jednostek 
wytwórczych, o lokalnym charakterze. Energetyka rozproszona ma duże 
znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. 

Klaster Energii „POrOzUMiEniE KOMUnalnE” – główne cele:
p  Zielony Ład (neutralność klimatyczna, w tym: OZE, elektromobilność), 

gospodarka o obiegu zamkniętym, ograniczenie zużycia wody), 
p  przemysł 4.0 (integracja inteligentnych maszyn, systemów oraz wpro-

wadzanie zmian w procesach produkcyjnych), 
p  innowacje, 
p  poprawa bezpieczeństwa energetycznego – m.in. poprzez: 
	 •		regulację	pracy	i	bilansowanie	mocy	systemu	dystrybucyjnego
	 •		zwiększenie	wytwarzania	energii	na	poziomie	lokalnym
p  zwiększenie udziału źródeł OZE, 
p  tańsze zaopatrzenie w energię, korzystniejsza sprzedaż energii na 

rynku lokalnym, racjonalizacja zużycia energii,
p  możliwość pozyskania nowych źródeł finansowania (w tym również z 

oszczędności w systemie klastra).

Klaster ma być obszarem partnerskiej współpracy podmiotów będących 
spółkami komunalnymi, a także firmami sektora prywatnego działający-
mi m.in. w branżach związanych z wytwarzaniem energii czy ciepła. Ideą 
klastra jest również edukacja, stąd klaster będzie prowadził współpracę 
z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami edukacyjnymi. 

p  kraje członkowskie UE, realizując politykę  
gospodarczą, będą łączyły narzędzia polityki  
regionalnej i przemysłowej w celu stworzenia  
platformy inteligentnej specjalizacji, 

p  jest to sposób, by pomóc regionom we wprowadzeniu programów  
inteligentnej specjalizacji, 

p  tym samym wskazane jest, aby klastry mogły stanowić instrument wspierający  
realizację założeń inteligentnych specjalizacji w regionach całej UE, 

p  klastry jako akceleratory innowacji i zmian przemysłowych,

p  klastry stanowią kluczowy środek transformacji przemysłu oraz internacjonalizacji  
podmiotów europejskich na rynkach globalnych.

stanOWisKO KOMisji 
EUrOPEjsKiEj 
Ws. KlastróW:
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Modernizacja ciepłowni Kortowo trwała ponad dwa 
lata. jednak prace przy instalacjach poprzedziły 
koncepcje, analizy oraz prace projektowe  — zaznacza 
jarosław Kosin, dyrektor ds. technicz-
nych spółki MPEc.

— jak wyglądały etapy modernizacji ciepłow-
ni Kortowo?
— Finalny odbiór inwestycji zakończył się w mar-
cu tego roku. Modernizację poprzedziły prace 
koncepcyjne, analizy, przygotowanie dokumen-
tacji oraz wybór najbardziej optymalnych roz-
wiązań technologicznych. Ważnym elementem 
każdego procesu inwestycyjnego są procedu-
ry przetargowe. Prawidłowo przeprowadzone 
procedury wyboru wykonawcy i jednoznaczne, 
szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 
pomagają wyeliminować wiele ryzyk na etapie 
realizacji inwestycji i zapewnić bezpieczeństwo 
inwestorowi, w tym przypadku spółce MPEC. Do-
piero po tych wszystkich działaniach następuje 
etap realizacji.

— Prace modernizacyjne zakończone. co teraz?
— Obecnie przygotowujemy się do tegorocznego sezonu grzewczego. 
Wykonawca inwestycji kończy usuwanie usterek, które zdiagnozowane 
zostały na etapie odbioru końcowego.  W związku z tym, że instalacja na 
etapie procesu odbiorowego pracowała już w tym roku przez wiele ty-
godni, załoga MPEC miała możliwość odbycia szeregu szkoleń, zarówno 
tych teoretycznych, jak i praktycznych, na działającej produkcyjnie insta-
lacji. Już pod koniec sierpnia instalacja była w pełni gotowa do podjęcia 
pracy. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do rozpoczęcia sezonu 
grzewczego z pełnym wykorzystaniem nowych instalacji. Można po-
wiedzieć, że ostatnie prace przy modernizacji ciepłowni Kortowo udało 
nam się zakończyć jeszcze na długo przed wejściem w życie nowych 
norm emisji, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

— jednym z najbardziej spektakularnych etapów modernizacji było 
wyburzenie starego, 120-metrowego komina, który był jednym 
z najbardziej charakterystycznych punktów w pejzażu Olsztyna.
— Decyzja o wyburzeniu komina zapadła ze względu na jego zły stan 

techniczny. Wskazywała na to m.in. wykonana 
już w 2016 roku ekspertyza, w której stwier-
dzono, że wykładzina ceramiczna komina ma 
obniżoną szczelność, następuje przyspieszona 

zaKOńczyŁy się 
PracE Przy 

MOdErnizacji 
ciEPŁOWni 
KOrtOWO

jarosław Kosin
dyrektor ds. technicznych spółki MPEc

zmodernizowana ciepłownia Kortowo to 
ogromne laboratorium, które pracuje na 
rzecz ograniczenia emisji. najwyższe ele-
menty urządzeń mają ok. 26 metrów wy-
sokości. za kotłami zamontowano ponad 
1,6 tys. fi ltrów workowych, które ograni-
czą emisję pyłu aż o 86 proc. Modernizacja 
pozwoliła dostosować ciepłownię również 
do wyśrubowanych norm emisji siarki 
i azotu.
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migracja produktów spalin oraz wilgoci do wnętrza jego przekroju. 
Trzon komina miał lokalnie zdegradowane miejsca, które powodowały 
jego osłabianie. Wyniki m.in. badań laboratoryjnych betonu wskazały 
na to, że komin jest już wyeksploatowany i w ciągu najbliższych kilku 
lat powinien zostać wyłączony z użytkowania. W jego miejsce powstał 
nowy, wykonany już w zupełnie innej technologii. Zobaczymy, czy uda 
mu się służyć ciepłowni przez tyle lat, co temu, który został wyburzony. 
Oczywiście wyburzenie takiego obiektu, który dotąd był widoczny z róż-
nych części miasta, a nagle zniknął z krajobrazu, może być wydarzeniem 
dla mieszkańców. Dla nas było to kolejne przedsięwzięcie techniczne. 
Trzeba było zadbać, by cała procedura odbyła się w bezpieczny sposób. 
Odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu spoczywała po stronie 
generalnego wykonawcy, jednak my ze swojej strony kontrolowaliśmy 
przedsięwzięcie, by było przeprowadzone we właściwy sposób.

— W przypadku tak ogromnej inwestycji ważna była jej etapowość? 
Wszystkie prace prowadzono przy wciąż działającej ciepłowni.
— Tak i to było największym wyzwaniem zarówno dla nas, jak i dla wy-
konawcy. Były okresy, kiedy można było wyłączyć instalację, m.in. latem, 
jednak nie trwało to zbyt długo. Ciepłownia Kortowo kończy pracę zwy-
kle w połowie maja, a sezon grzewczy rozpoczyna się już we wrześniu. 
Jest to więc bardzo krótki czas, który pozwala na przeprowadzenie prac 
wymagających wyłączenia instalacji.

— co było najważniejsze w modernizacji?
— Istniejące kotły węglowe zostały dostosowane do wymogów norm 
emisji. Zmodernizowany kompleksowo został jeden z sześciu kotłów, 
co spowodowało przede wszystkim podniesienie jego sprawności oraz 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej sp. z  o.o. 
w Olsztynie zakończyło projekt „Modernizacja ciepłowni Kor-
towo w celu ograniczenia emisji”.
całkowity koszt projektu sięgnął 67,7 mln zł brutto. 55 pro-
cent tej kwoty pochodzi z pożyczki z programu „Ekumulator” 
przyznanej spółce przez narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i  gospodarki Wodnej. Modernizacja miała na celu 
dostosowanie ciepłowni Kortowo do norm emisyjnych wyni-
kających z unijnej dyrektywy iEd i konkluzji bat, w szczegól-
ności uzyskania poprawy parametrów emitowanych spalin 
i ograniczenie oddziaływania ciepłowni na środowisko. same 
prace modernizacyjne trwały prawie 2 lata, a cały proces od 
pomysłu do realizacji 4 lata. Modernizacja została zakończo-
na prawie na rok przed wejściem w życie nowych norm emisji, 
które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

dostosowanie do możliwości współspalania biomasy. Trzy kotły zostały 
uzbrojone w reaktory odsiarczania i instalacje odazotowania.

— inwestycję udało zakończyć się na długo przed datą wejścia no-
wych norm emisji.
— Tak, mamy więc jeszcze kilka miesięcy, zanim wejdą nowe normy śro-
dowiskowe, by przyjrzeć się pracy zmodernizowanej instalacji, jeszcze 
lepiej poznać jej działanie i jak najszybciej i skutecznie wyeliminować 
drobne usterki, które w fazie początkowej pracy tak skomplikowanych 
instalacji zawsze występują.
W tej chwili jednak ważniejszym problemem jest kwestia dostępności 
paliw. Miejmy nadzieję, że w dobie światowego kryzysu energetycznego 
nie powstaną kolejne regulacje, które będą wymagały od nas dodatko-
wych potężnych inwestycji. Dziś ciepłownictwo staje przed wyzwaniem, 
jakim są wysokie ceny paliw, i musimy skupiać się na rozwiązaniach, któ-
re pomogą nam się z nimi zmierzyć.
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W Olsztynie znalazło schronienie wielu uchodźców 
z Ukrainy, w związku z tym pomoc wciąż jest 
potrzebna. Wsparcie dociera też bezpośrednio 
do Ukrainy. dary specjalnymi konwojami zostały 
zawiezione już m.in. do Kijowa, zaporoża 
czy charkowa. W pomoc włączają się organizacje, 
ale także prywatne osoby.

Z Olsztyna wyruszyło już wiele konwojów humanitarnych. W akcję po-
mocy, trafiającej do ukraińskich miejscowości, angażuje się m.in. Adam 
Giska, pastor kościoła zielonoświątkowców w Olsztynie. 
— Wspiera nas wiele organizacji, nie tylko lokalnych, ale również te za-
graniczne są coraz bardziej zaangażowane. To zarówno pomoc finanso-
wa, jak i rzeczowa, ponieważ niektóre z firm przekazują nam po prostu 
produkty — mówi Adam Giska. — Dalej od nas zależy logistyka, czyli 
rozdzielamy określoną pomoc do określonych miejsc, gdzie to wsparcie 
jest potrzebne. Trzeba też powiedzieć, że to wsparcie kierujemy również 
do uchodźców wewnętrznych w  Ukrainie. Te osoby musiały opuścić 
swoje miejsca zamieszkania i przenieść się w inne, bardziej bezpieczne, 
ale w swoim kraju. Tych potrzebujących jest mnóstwo. 
Osoby, które zaangażowały się we wsparcie, podkreślają, że działania 
pomocowe dla uchodźców to nie sprint, a ultramaraton, dlatego trzeba 
pomagać w przemyślany i długofalowy sposób. 
Pomaga wielu olsztyniaków, mieszkańców regionu, wiele firm i sklepów, 
również spółka MPEC. Uczestnicy konwojów zawieźli m.in. artykuły hi-
gieniczne, ale również medyczne, m.in. opatrunki i leki przeciwbólowe. 
W sierpniu IX Olsztyński Konwój Humanitarny dotarł do Buczy, Irpienia, 
Borodianki, Kijowa i  Charkowa. Udało się dostarczyć prawie 8 ton da-
rów do szpitali, jednostek wojskowych, kościelnych organizacji pomo-
cowych i  ludności cywilnej. W organizację konwojów włącza się wiele 
osób. Kolejne konwoje są już planowane, a dary można zostawiać w siedzi-
bie kościoła zielonoświątkowego „Twoja Przystań”. 

Ważne wsparcie miasta partnerskiego
Dzięki wsparciu Urzędu Miasta duży transport leków i środków opatrun-
kowych trafił również do Łucka. Łuck to miasto partnerskie Olsztyna, dla-

WsPólniE 
MOżEMy 
zrObić 
WięcEj
tego też nasi włodarze natychmiast odpowiedzieli na apel tamtejszych 
władz o pomoc i zorganizowali wsparcie. Piotr Grzymowicz, prezydent 
Olsztyna, w czasie konferencji prasowej podkreślił, że wszystkie dary 
przygotowano według wytycznych szpitala z Łucka, a przedstawiciele 
naszego samorządu byli w kontakcie z merem miasta partnerskiego 
oraz tamtejszym szpitalem.
Transporty z lekami, środkami medycznymi oraz innymi darami, dzię-
ki wsparciu m.in. miasta Olsztyna, ale też wielu innych organizacji, 
spółek i stowarzyszeń, trafiły również do Równego, Lwowa, Kostopola  
i Nowołyńska. 

tutaj spełniały się dziecięce marzenia
Wśród miejsc w Olsztynie, gdzie dzieci z Ukrainy mogły poczuć się bez-
piecznie, a  co najważniejsze znów mogły beztrosko spędzać czas, był 
dom dziecka przy ul. Korczaka. Warsztaty dla dzieci „Dwa Skrzydła Lata” 
odbywały się w  czasie wakacji, a  spokojną, twórczą przystań znalazło 
łącznie 120 ukraińskich dzieci. 

Osoby, które zaangażowały się we wsparcie, podkreślają, że działa-
nia pomocowe dla uchodźców to nie sprint, a ultramaraton, dlatego 
trzeba pomagać w przemyślany i długofalowy sposób.

We współpracy z fundacją Kółko Graniaste w siedzibie Arki zaczęła 
działać terapeutyczno-rozwojowa grupa przedszkolna. Tutaj dzieci 
mogą liczyć na profesjonalną opiekę.
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Warsztaty były efektem współpracy pomiędzy miastem Olsztyn, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury, Fundacją Przyszłość dla Dzieci oraz olsztyń-
skim środowiskiem ukraińskich migrantów. 
Zajęcia były wielotematyczne. Poza nimi również wspólne gry i zabawy, 
wycieczki oraz wsparcie psychologiczne. Dzieci z Ukrainy postawiły na 
aktywne wakacje — bawiły się podczas warsztatów terapii zajęciowej 
w siedzibie stowarzyszenia Wyjątkowe Serce przy ulicy Bałtyckiej. To był 
bardzo twórczy, pełen ciepła i przyjaźni czas. A trzeba wspomnieć, że 
każdy warsztat wprowadzał dzieci w inną dziedzinę. Wśród aktywności 
było tez zwiedzanie Olsztyna.  Nie byłoby tego miejsca bez parterów, 
którzy aktywnie angażują się w pomoc.
— W  domu dziecka w  Olsztynie znów było słychać dziecięcą radość. 
A to wszystko dzięki ludziom o wielkich sercach. Pięknie dziękujemy fir-
mie MPEC za zapewnienie posiłków uczestnikom warsztatów — mówi 
Agnieszka Terebiłów z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Wspólnie zawsze 
możemy zrobić więcej.
Wspólna zabawa, integracja i wzajemne wsparcie, które miały miejsce 
w domu dziecka przy Korczaka, będą kontynuowane również poza jego 
murami.

Przywrócić normalność i pomagać dalej
Gdy wybuchła wojna w Ukrainie wiedzieli jedno — trzeba szybko re-
agować. Ich wsparcie trafiło oczywiście do najmłodszych, bo to specjal-
ność stowarzyszenia Arka.
— Już na początku wojny w Ukrainie zaczęliśmy nawiązywać kontakty 
z lokalnymi firmami, a także z innymi organizacjami pozarządowymi — 
mówi Tomasz Sztachelski, prezes olsztyńskiego stowarzyszenia Arka. — 
Z pomocą przyszły nasze olsztyńskie firmy, takie jak spółka MPEC czy 
Michelin, ale też organizacje pozarządowe, jak Federacja FOSa. 
Już w kwietniu we współpracy z fundacją Kółko Graniaste w siedzibie 
Arki zaczęła działać terapeutyczno-rozwojowa grupa przedszkolna. 
Tego rodzaju wsparcie było początkowo planowane na trzy miesiące. 
Dzięki kooperacji z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy udało 
się pomoc wydłużyć.
— Dołączyliśmy do projektu realizowanego przez Fundację Dajemy 
Dzieciom Siłę. Dzięki temu mogliśmy wydłużyć funkcjonowanie grupy 
dziecięcej do końca sierpnia — dodaje Tomasz Sztachelski.  — Zatrud-

niliśmy również pedagogów i psychologów z Ukrainy. Udało się urucho-
mić wsparcie, które jest wieloaspektowe, czyli jest to pomoc terapeu-
tyczna, ale także prawna i  informacyjna. Dzięki współpracy z  fundacją 
Kółko Graniaste wsparciem objęliśmy 200 osób, w tym 51 dzieci.
Dzięki zaangażowaniu specjalistów, dzieci poszły już do polskich przed-
szkoli i szkół, a ich rodzice, świadomi, że najmłodsi są pod dobrą opieką, 
mogli znaleźć pracę.
— Na początku mieliśmy bardzo dużo trudnych sytuacji, ponieważ pod 
naszą opieką znalazły się rodziny z terenów najbardziej doświadczonych 
wojną, czyli m.in. z Buczy, Borodzianki, okolic Odessy czy Chersonia. Na-
tomiast dzięki pracy specjalistek z Ukrainy, które zatrudniliśmy, dzięki za-
angażowaniu naszych przyjaciół z Kółka Graniastego udało się stworzyć 
taką atmosferę, która pomogła dzieciom  w procesie adaptacyjnym — 
dodaje prezes stowarzyszenia Arka.
To nie koniec wsparcia, ponieważ Arka stara się o dodatkowe fundusze, 
które pozwolą kontynuować przedsięwzięcie. 

Wspólna zabawa, integracja i wzajemne wsparcie, które miały miejsce
w czasie wakacji w domu dziecka przy Korczaka, będą kontynuowa-
ne, tylko już poza jego murami.
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latO z MPEc
W ObiEKtyWiE

Stoisko spółki MPEC w czasie wakacyjnych imprez cieszy się zawsze po-
pularnością. W  trakcie wydarzenia, które towarzyszyło Olsztyn Green 
Festival, najmłodsi mogli skorzystać z wielu ekoaktywności. Czekały na 
nich atrakcje, m.in.  malowanie buziek i konkursy z nagrodami. Dorośli 
natomiast mogli dowiedzieć się więcej na temat kampanii społecznej 
„EkoKomfort w twoim domu”, którą promuje MPEC. To akcja informują-
ca, w jaki sposób świadomie korzystać z ciepła w naszym domu i jakie 
temperatury są optymalne zarówno w kontekście środowiska, jak i na-
szego zdrowia. Jednym z najważniejszych elementów działań edukacyj-
nych kampanii było przekonanie mieszkańców Olsztyna, że nie warto 
przebywać w przegrzanych mieszkaniach, a  temperatura 19-21 stopni 
Celsjusza jest dla nas lepsza niż 22 czy nawet 25 stopni. Dziś wszyscy 
również musimy mieć świadomość, że zmiana naszych przyzwyczajeń 
ma ogromne znaczenie w kontekście zmian klimatycznych i w obliczu 
kryzysu energetycznego.
Połączenie akcji edukacyjnej z atrakcjami to już tradycja wydarzeń ple-
nerowych, w których uczestniczy spółka MPEC. Latem stoisko olsztyń-
skiego przedsiębiorstwa można było odwiedzić także w innych miej-
scach w Olsztynie, m.in. w czasie festynu Olsztyn Street Art Garden.
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Spółka MPEC jest przedsiębiorstwem, które 
istnieje już od ponad 50 lat, ma opinię wia-
rygodnego pracodawcy, który inwestuje 
i  rozwija się, dbając o  swoją kadrę. Inwe-
stycja w  rozwój pracowników jest jednym 
z najważniejszych priorytetów.
— Bezpośredni przełożony wspólnie z pra-
cownikiem oceniają możliwości i  dobie-
rają ścieżkę rozwoju zawodowego bardzo 
indywidualnie — tłumaczy Marcin Seniuk, 
kierownik Działu Organizacji i Polityki Per-
sonalnej w  spółce MPEC. — Umożliwia 
to m.in. ocena okresowa, gdzie co roku 

nOWOczEsnE 
PrzEdsiębiOrstWO 

dba O PracOWniKóW

zaangażowanie w rozwój 
pracowników, świadczenia 
pozapłacowe, fi rma, która 
aktywnie włącza się w działania 
prospołeczne. dziś spółka 
MPEc jest przedsiębiorstwem, 
które podąża za trendami 
obowiązującymi nowoczesnego 
pracodawcę.

przełożony z pracownikiem rozmawiają o potrzebach, o koniecznych 
szkoleniach, także tych, które proponuje sama osoba zatrudniona. Po 
zakończeniu oceny okresowej pracowników powstają w grudniu plany 
szkoleń na nowy rok. Spółka organizuje również w miarę potrzeb cy-
kliczne szkolenia eksploatacyjne.
I dodaje:
— Pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń, instalacji i  sieci 
elektrycznych, cieplnych i  gazowych w  zakresie obsługi, konserwa-
cji, remontów, montażu i  kontrolno-pomiarowym na stanowiskach 
eksploatacji i  dozoru aktualnie zobowiązani są odnawiać swoje 
uprawnienia kwalifi kacyjne co 5 lat. Pracownik może skorzystać także 
z dokształcenia, które zaproponował sam. Jest to możliwe dzięki obo-
wiązującemu zarządzeniu dotyczącemu dofi nansowania kształcenia, 
które wprowadzono w ramach spółki MPEC. Dzięki niemu pracownik 
może złożyć wniosek o  dofi nansowanie np. studiów wyższych, stu-
diów podyplomowych i kursów zawodowych oraz edukacji na pozio-
mie średniej szkoły technicznej.

To jedna z  wielu możliwości oferowanych 
w  przedsiębiorstwie. Spółka organizuje 
również m.in. szkolenia z nowych technolo-
gii. Takie rozwiązanie umożliwia poznanie 
nowych metod i technik, a pracownicy zdo-
bytą wiedzę technologiczną wykorzystują 
w czasie swojej pracy.

— Warto również dodać, że w spółce funk-
cjonuje także program mentoringu i  nowi 
pracownicy mogą być wprowadzani na sta-
nowiska przez mentorów — wieloletnich 
pracowników, przekazujących swoją wie-
dzę, umiejętności i doświadczenie zawodo-
we — dodaje kierownik Działu Organizacji 
i Polityki Personalnej w spółce MPEC.
W przedsiębiorstwach programy mentorin-
gowe to szeroko zakrojone projekty, które 
pozwalają rozwijać się nie tylko pracowni-
kom, ale i całemu przedsiębiorstwu. Obec-
nie mentoring jest również częścią dobrych 
praktyk, które pozwalają dostosować się 
do dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
przedsiębiorstw na rynku.

Marcin seniuk
kierownik działu Organizacji i Polityki Personalnej 

w spółce MPEc

Mentoring pomaga nie tylko w rozwo-
ju zawodowym. Ma istotny wpływ na 
zmiany w przedsiębiorstwach i promuje 
różnorodność – tak pokazały badania 
Uniwersytetu cornell.

cnbc przeprowadziło badanie, z którego 
wynika, że 71 procentom pracowników 
mentoring pomógł rozwinąć karierę.

W spółce MPEc funkcjonuje zakłado-
wy Układ zbiorowy Pracy i zakładowy 
Fundusz Świadczeń socjalnych. W ich 
ramach pracownicy mogą uzyskać np. 
dofi nansowanie do działalności kultu-
ralno-oświatowej i rekreacyjno-sporto-
wej (m.in. dopłaty do biletów do kina, 
teatru lub wyjścia na basen), dopłaty do 
przejazdów komunikacją publiczną do 
pracy, dofi nansowanie do dodatkowe-
go pakietu medycznego czy dofi nanso-
wanie do kształcenia.



PRACOWNICY

nOWi PracOWnicy 
W sPóŁcE MPEc

W kryzysie praca w stabilnej spółce, zapewniającej bezpieczeństwo zatrudnienia, 
jest ogromnym atutem. taki pracodawca cieszy się dziś zaufaniem pracowników, a zatrudnienie 

w przedsiębiorstwie znajdują fachowcy, którzy cenią możliwość rozwoju.
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W sPóŁcE MPEcW sPóŁcE MPEcW sPóŁcE MPEcW sPóŁcE MPEc

andrzej Korzun, inspektor w dziale dyspozycji Mocy, 
w spółce MPEc od 1 lipca
— Z  wykształcenia jestem geodetą, natomiast w  poprzedniej firmie zajmowałem się 
w  szczególności tworzeniem baz danych, m.in. o  sieciach uzbrojenia terenu. Kiedy 
pojawiło się ogłoszenie o  naborze na stanowisko pracy w  spółce, gdzie jednym 
z wymagań była znajomość programów związanych z tą dziedziną, postanowiłem złożyć 
ofertę. Etap rekrutacji przeszedłem pozytywnie i  dziś jestem pracownikiem spółki. 
Dlaczego wybrałem spółkę MPEC? Przede wszystkim mam tutaj możliwość podjęcia 
nowych wyzwań oraz możliwość rozwoju i  pracy w  stabilnej firmie, o  ugruntowanej 
pozycji na rynku.

agnieszka Kisiel, starszy inspektor ds. administracyjnych 
w dziale Organizacji i Polityki Personalnej, w spółce MPEc od 1 maja
— Szukałam pracy, która zapewni mi stabilność zawodową, w której będę miała możliwość 
rozwoju i  poszerzenia kompetencji zawodowych. Spółka MPEC to przedsiębiorstwo 
o  ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym. Ma  opinię solidnego pracodawcy. Oferuje 
pracownikom model łącznych korzyści z pracy, do których należą wynagrodzenie fi nansowe, 
benefi ty, mentoring, samorozwój, wsparcie i  rozwijanie potencjału. Pracownik doceniony 
i  zaangażowany w  wykonywane obowiązki szybciej uzyska satysfakcjonujące efekty 
i wykaże się większą proaktywnością. W fi rmie liczy się również atmosfera pracy. W spółce 
MPEC doświadczyłam i  doświadczam dużej życzliwości ze strony współpracowników. 
Dobra współpraca i przejrzysty przepływ informacji to aspekty, dzięki którym dobrze mogę 
wykonywać powierzone zadania. Cieszę się, że zasiliłam grono pracowników MPEC.

Łucja szymaniuk, inspektor ds. ciepłowniczych, 
w spółce MPEc od 1 lipca
— Praca w  spółce MPEC jest zgodna z  moim wykształceniem. Skończyłam energetykę 
i  poszukiwałam fi rmy,  w  której będę mogła zdobywać zarówno wiedzę, doświadczenie, 
jak również rozwijać kompetencje. Spółka MPEC daje mi możliwość spełnienia wszystkich 
tych kryteriów. Ponadto MPEC posiada opinie solidnego pracodawcy z dobrymi warunkami 
zatrudnienia,  daje możliwość rozwoju oraz podwyższania kwalifi kacji. Wiedziałam, że będę 
miała możliwość poszerzenia wiedzy, pracując z profesjonalistami w swojej branży. Jestem 
przekonana, że obecna praca pozwoli mi na poszerzanie kompetencji oraz poznania branży 
energetycznej.

szymon czerwiński, specjalista ds. inwestycji 
w Wydziale techniczno-inwestycyjnym, w spółce MPEc od 1 sierpnia
—  Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w fi rmach zajmujących się 
branżą sanitarną, również ciepłownictwem. Trzeba dodać, że karierę zawodową zaczynałem 
w  spółce MPEC, ponieważ 10 lat temu właśnie tutaj otrzymałem pierwszą pracę. Byłem 
zatrudniony w  dziale zajmującym się budową sieci ciepłowniczych. Potem skończyłem 
studia, zdobyłem m.in. uprawnienia budowlane, zacząłem pracować przy różnych 
kontraktach w całej Polsce. Ostatecznie zostałem kierownikiem robót sanitarnych inwestycji 
tramwajowej w  Olsztynie. Można więc powiedzieć, że temat ciepłownictwa był wciąż 
obecny w mojej pracy. Kiedy więc pojawiła się oferta pracy w spółce MPEC, postanowiłem 
aplikować. Nie ukrywam, że atutem jest to, że to praca w  miejscu zamieszkania, stabilne 
zatrudnienie w  miejskiej spółce, stałe godziny pracy. Atutem jest również możliwość 
ciągłego dokształcania się.
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