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ZMIANA CEN CIEPŁA
Od dnia 1 października 2009r. producent ciepła – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
wprowadził do stosowania nową taryfę dla ciepła. Nowe ceny ciepła zawarto w poniższej tabeli. Ceny te
również stosowane będą przez MPEC-Konin, w rozliczeniach z odbiorcami, od dnia 1 października 2009.
L.p. Wyszczególnienie

Jednostka miary

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.
3.

Cena ciepła
Cena nośnika

Cena za zamówioną
moc cieplną wzrasta o 2,8%, a
cena za nośnik ciepła rośnie o
3,06%.

zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3

Netto
67 217,52
5 601,46
14,93
5,05

Cena za 1 GJ pobranego ciepła
nie wzrasta i po podwyżce od 1
czerwca 2009r. pozostaje bez
zmian na tym samym poziomie.

Brutto
[z 22% VAT]
82 005,37
6 833,78
18,21
6,16

Wprowadzenie nowych cen
ciepła ZE PAK S.A.. skutkuje dla
odbiorców średnim wzrostem
rocznych opłat za dostawę ciepła
o 0,61%.
Łącznie z czerwcową
podwyżką ceny 1 GJ ciepła rosną o 6,64%.
Odbiorcy średniorocznie
za dostawę ciepła zapłacą więcej o 3,11%.

WAŻNE
TEMATY

Opłaty przesyłowe ustanawiane
przez
MPEC-Konin do końca
2009 roku pozostaną na
niezmienionym poziomie.
(N.B)

JAK OSZCZĘDZAĆ
CIEPŁO – PORADNIK DLA ODBIORCY
CZ.1
(wykres 1)
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PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI — KOTŁOWNIA DLA CUKROWNI GOSŁAWICE
Budowa kotłowni jest już na finiszu. Na koniec września stan zaawansowania robót przekroczył 90%. Wykonawcy
robót pozostał miesiąc do planowego zakończenia budowy (2009-10-31). Pozostały
jeszcze do wykonania następujące roboty:

 monitoring wizyjny terenu,
 montaż bram wjazdowych na teren kotłowni,

 budowlane roboty wykończeniowe w
hali kotłów, pompowni, przedsionku,
sterowni i pomieszczeniu socjalnym,

 zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje
rurociągów stalowych ciepła technologicznego,

 monitoring pracy układu technologicz-

 biały montaż, wyposażenie w meble i
środki p.poż.

 próby i rozruch poszczególnych urzą-

nego,

dzeń (kotły, pompy, ślimakowe podajniki
węgla, stacja uzdatniania wody, agregat

prądotwórczy),

 odbiory urządzeń, dopuszczenie do
rozruchu próbnego kotłowni,
W połowie października odbędzie sie rozruch technologiczny kotłowni oraz szkolenie
obsługi.
Koniec budowy kotłowni nastąpi zgodnie z
planem natomiast od 1 listopada 2009
MPEC - KONIN Sp. z o.o. rozpocznie dostawę ciepła dla odbiorców z osiedla
‘’Cukrownia Gosławice’’ z nowowybudowanej kotłowni. (M.J)

ZMIANA KONCESJI I TARYFY
MPEC-Konin Sp. z o.o. od 1 listopada 2009r. przejmie działalność ciepłowniczą na osiedlu Cukrownia Gosławice od
obecnego dostawcy ciepła na tym osiedlu,
tj. Cukrowni Pfeifer & Langen.
O budowie nowej kotłowni, w której wytwarzane będzie ciepło dla odbiorców, pisaliśmy w poprzednich biuletynach. Ciepło z tej
kotłowni popłynie istniejącą siecią ciepłowniczą, należącą obecnie do Pfeifer & Langen, a którą wkrótce odkupi MPEC-Konin.
Trwają przygotowania formalno-prawne
wiążące się z podjęciem przez Spółkę działalności ciepłowniczej na osiedlu Cukrownia
Gosławice.
Aby Spółka od 1 listopada br. mogła przesy-

łać ciepło drugą, odrębną siecią, zlokalizowaną na osiedlu Cukrownia Gosławice,
zasilaną z lokalnej kotłowni wymagana jest
zmiana koncesji.
Od 1998 roku MPEC-Konin posiada koncesję, wydaną przez Prezesa URE, na przesyłanie i dystrybucję ciepła jedną siecią, zlokalizowaną na terenie miasta Konina,
współpracującą z jednym źródłem ciepła,
należącym do „Zespołu Elektrowni PątnówAdamów-Konin”S.A.
W związku ze zmianą zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło, 7 września 2009r.
Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę kon-

cesji w zakresie przesyłania i dystrybucji
ciepła.
W ślad za wnioskiem o zmianę koncesji,
MPEC-Konin wystąpiło do Urzędu Regulacji
Energetyki o zmianę taryfy dla ciepła. Polega ona na utworzeniu nowej, wyodrębnionej
taryfowej grupy odbiorców ciepła z osiedla
Cukrownia Gosławice i ustaleniu dla niej
stawek opłat za usługi przesyłowe. Będzie
to grupa taryfowa A5, a ustalone w taryfie
stawki opłat będą stosowane od
1 listopada 2009r.
Obowiązujące stawki opłat w Taryfie MPECKonin dla dotychczasowych odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 do
końca 2009 roku nie ulegną zmianie. (N.B)

JAK OSZCZĘDZAĆ CIEPŁ O – PORADNIK DLA ODBIORCY CZ.1
Odbiorca ciepła może oszczędzać
energię cieplną i to na wiele sposobów.
Można to robić w sposób inwestycyjny, angażując pieniądze w określonym czasie, ale
można również to robić od zaraz, stosując
proste bezinwestycyjne zachowania i czynności.
W dzisiejszym artykule przedstawimy proste
sposoby oszczędzania ciepła, które każdy
odbiorca ma w zasięgu ręki.
Pierwsza kwestia to właściwe
wykorzystanie kaloryfera oraz zamontowanego przy nim zaworu termostatycznego.
Należy pamiętać, aby nie zasłaniać grzejników przez ich obudowywanie, a także zasła-

nianie zbyt nisko ustawionymi meblami.
Prawidłową wymianę ciepła utrudniają też
długie firany i zasłony.
Kolejna zasada dotyczy sposobu
wentylacji ogrzewanych pomieszczeń. Ogólna zasada to wietrzenie na krótko, przy
szeroko otwartych oknach. Zwłaszcza Odbiorcy, którzy mają zainstalowane termostatyczne zawory grzejnikowe muszą pamiętać, aby wietrzyć pomieszczenia przy
zamkniętych zaworach. Jeżeli wietrzymy
pomieszczenie nie zamykając zaworu termostatycznego efekt jest taki, że czujnik
przy zaworze rejestruje obniżenie temperatury i otwiera zawór i grzejnik zaczyna mocnej grzać. Co powoduje większe zużycie

ciepła.
Oszczędzać można również obniżając temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach.
Jest to istotne działanie, bowiem obniżając
temperaturę w pomieszczeniu tylko o jeden
stopień przez cały sezon grzewczy można
w rezultacie zaoszczędzić aż 6% energii.
Kolejna kwestia to ograniczenie
ogrzewania nocą oraz w czasie kiedy nie
ma domowników w domu. Można to zrobić
przez przymknięcie zaworu przed wymiennikiem centralnego ogrzewania w węźle.
Należy pamiętać również, że okna
są największym źródłem strat ciepła po
(cd. str. 3)
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zapadnięciu zmroku. Warto zasłaniać okna
roletami czy zasłonami, ale tak aby nie
zakrywać grzejników. Pamiętajmy też o

Str. 3

uszczelnieniu okien i drzwi przed zimą.
W kolejnym biuletynie przedstawimy Pań-

stwu metody inwestycyjne oszczędzania
ciepła. (Ż.A)

DALSZY SPADEK MOCY ZAMÓWIONEJ
MPEC-Konin, podobnie jak inne

mawianej przez odbiorców. O ile w ciągu

1 % do 3,4 % to na rok 2010 wyniosło 6,4
%- wykres obok.
W przyszłym roku znacząco, bo aż o 5 MW
zmniejszają moc zamówiona odbiorcy przemysłowi.

przedsiębiorstwa energetyczne w kraju,
odnotowuje od wielu lat spadek mocy za-

ostatnich pięciu lat zmniejszanie mocy
zamówionej oscylowało w granicach od

Zmniejszanie mocy zamówionej jest zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym, następuje w wyniku termomodernizacji obiektów, racjonalizacji zużycia ciepła, czy też
ograniczania produkcji przemysłowej. Dla
systemu grzewczego naszego miasta, który
jest znacznie przewymiarowany (ponieważ
zaprojektowany został przed laty na moc
300 MW), to poważny problem eksploatacyjny i ekonomiczny. (Ż.A)

30—LAT, JUBILEUSZ PREZESA
Decyzją Wojewody Konińskiego, z
dniem
1
października
1979 roku, pan Andrzej Chmielecki powołany został na stanowisko Dyrektora
W.P.G.KiM Oddziału Energetyki Cieplnej.
1 października 2009 roku minęło 30 lat
odkąd kieruje naszym przedsiębiorstwem.

od lewej: Prezydent miasta Konina Kazimierz
Pałasz, Prezes MPEC—Konin Sp. z o.o. Andrzej
Chmielecki, Z-ca Prezydenta Andrzej Sybis

Prezydent Kazimierz Pałasz i jego
Z-ca Andrzej Sybis złożyli wizytę w firmie w
dniu 6 października 2009 i złożyli Prezesowi podziękowania i życzenia kolejnych pełnych pracy oraz samych sukcesów w każ-

dej dziedzinie życia
W imieniu całej załogi i zespołu redakcyjnego gratulując zacnego jubileuszu przyłączamy się do tych życzeń i składamy życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszych
sukcesów oraz powodzenia w realizacji
planów i zamierzeń w życiu prywatnym i
służbowym (M.K.)

MPEC-KONIN LIDEREM PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
„WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ”
W dniu 25-09-2009 MPEC –
KONIN otrzymał Certyfikat Europejskiego
Systemu Nagród i uzyskał tytuł ‘’Lidera
Programu Kompleksowego Zarządzania
Jakością’’ oraz otrzymał wyróżnienie znakiem „Wielkopolska Jakość”.
Firma
uczestniczy w programie Wielkopolskiego
Instytutu Jakości od roku 2003.

oznacza, że MPEC stosuje zasady i metody wg europejskich
standardów jakości pozwalające ocenić posiadany potencjał i
osiągane wyniki, a w ich ramach identyfikować istniejące
braki. (Ż.A)

Pozytywny wynik procesu certyfikacyjnego
potwierdza stosowanie w firmie europejskich standardów jakości co w praktyce
od lewej: Jarosław Piszczek – Konsultant Wiodący Wielkopolskiego Instytutu Jakości, z prawej Prezes MPEC — KONIN – Andrzej Chmielecki.
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FORUM CIEPŁOWNIKÓW
Wytyczne unijne w zakresie redukcji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polityka energetyczna państwa do 2030 roku
stwarza nową jakość i nowe wyzwania. .
W dniach 13 – 16 września 2009r. odbyło
się, jak co roku w Międzyzdrojach, Forum
Ciepłowników Polskich. Tegoroczne zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, już XIII, zgromadziło ponad 530
uczestników, którzy wysłuchali referatów
wygłoszonych w ramach czterech sesji tematycznych. Forum, obok firm ciepłowniczych,
zgromadziło przedstawicieli środowisk naukowych, Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP, przedstawicieli Związku

Miast Polskich, Urzędu Regulacji Energetyki,
a także firm współpracujących z ciepłownikami. MPEC reprezentowali Prezes i Adam
Strakowski Myślą przewodnią obrad było
ciepłownictwo w polityce energetycznej Europy i Polski. Wskazywano na nową jakość
polskiego ciepłownictwa i jego modelu funkcjonowania w przyszłości.
W trakcie Forum poruszano ważne dla środowiska ciepłowniczego tematy m.in. takie
jak:

 bariery rozwoju kogeneracji,
 problemy rozwoju odnawialnych źródeł

energii (OZE),

 ciepło systemowe czy rozproszone,
 pakiet energetyczno-klimatyczny, przyjęty
przez Radę Europy w marcu 2007,

 zmiana systemu taryfowania,
 zmiana Prawa energetycznego.
Podczas XIII Forum wybrani zostali członkowie Kapituły Izby, która decyduje o przyznawaniu wyróżnień i odznaczeń dla członków
zrzeszonych w IGCP. Prezes MPEC- Konin
pan Andrzej Chmielecki został członkiem
Kapituły Izby. Gratulujemy. (K.M)

PRACOWNICY MPEC ODZNACZENI
29.09.2009 w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w sali im.
Witolda Celichowskiego wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym obywatelom Wielkopolski. Wśród odznaczonych znaleźli się również
pracownicy MPEC-KONIN, którym Medale Za
Długoletnią Służbę przyznał Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej.

 Zbigniew Raźny - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę,

 Bogna Nowak Srebrny Medal
Za Długoletnią
Służbę,

 Romuald

śmierczak
Srebrny Medal
Za Długoletnią
Służbę,

Odznaczenia otrzymali:

 Piotr Wyruch – Złoty Medal Za Długoletnią Służbę,

Ku-

 Teresa Kosowska - Srebrny
Medal Za Długoletnią Służbę.
(Ż.A)

 Zenon Wołkiewicz - Złoty Medal Za Długoletnią Służbę,

 Maria Kostrzewa - Złoty Medal Za Długoletnią Służbę,

od lewej: Mysiński Andrzej, Kostrzewa Maria, Raźny Zbigniew, Nowak Bogna,
Strakowski Adam, Wojewoda Wielkopolski—Piotr Florek, Kosowska Teresa,
Kuśmierczak Romuald, Wyruch Piotr, Wołkiewicz Zenon

 Andrzej Mysiński - Złoty Medal Za Długoletnią Służbę,
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