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Seminarium we Włocławku
MPEC Włocławek był
współgospodarzem
przedświątecznego
Seminarium Regionalnego Oddziału
Północno-Wschodniego, które odbyło
się w grudniu.

Spotkanie miało miejsce we
włocławskim Hotelu Pałac
Bursztynowy.
Uczestnicy wysłuchali prezentacji Prezesa MPEC Włocławek Michała Pietraszewskiego, na temat modernizacji systemu ciepłowniczego
w mieście. Jednym z najważniejszych projektów inwesty-

cyjnych MPEC w ostatnich latach była likwidacja niskich
parametrów w rejonie starówki. Wybudowano ok. 3,5
km
wysokoparametrowej
sieci, zlikwidowano 36 źródeł
emisji i przyłączono obiekty
o łącznej wielkości zapotrzebowania na ciepło 3,5 MW.
Następnie Prezes Zarządu

Przedświąteczne Seminarium Regionalne odbywało się w Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku

IGCP Jacek Szymczak i Wiceprezes Zarządu IGCP Bogusław Regulski przedstawili
informację o działalności
IGCP i planach na 2014 r.
Omówili także najważniejsze
zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ciepłownictwa, które mają nastąpić
w najbliższym czasie.
W dalszej części, Radca
Prawny Jarosław Chałas poprowadził wykład „Odpowiedzialność zarządów przedsiębiorstw wynikająca z aktualnych aktów prawnych”.
W drugim dniu Seminarium
odbyła się wycieczka techniczna do trzech obiektów
znajdujących się na terenie
miasta: Ciepłowni MPEC
Włocławek, elektrowni wodnej na Wiśle firmy Energa
Hydro oraz do fabryki manometrów WIKA Polska.
Zdjęcia z Seminarium
znajdą Państwo na stronach 3 i 4.

Przedsiębiorstwa Fair Play z regionu
Trzy przedsiębiorstwa z Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP
znalazły się w gronie laureatów konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którego
gala odbyła się 6 grudnia
2013 r. w Warszawie.
MPEC Włocławek otrzymał
wyróżnienie za szczególną
działalność proekologiczną ,
Srebrny Laur i Certyfikat.
Platynowy Laur i Certyfikat
przyznano MPEC Bielsk Podlaski. Z kolei PEC Ciechanów
otrzymał Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play.

Prezes MPEC Bielsk
Podlaski Mikołaj Samocik z Platynowym Laurem

Prezes MPEC Włocławek Michał Pietraszewski odebrał Srebrny
Laur

Wiceprezes PEC Ciechanów Jerzy Ozdarski
z Certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play

Rada Oddziału o działaniach
w regionie w 2013 i 2014 r.
Posiedzenie Rady Oddziału PółnocnoWschodniego IGCP
odbyło się 5 grudnia
we Włocławku. Podsumowano działania
w regionie w 2013 r.
i wstępnie rozmawiano o propozycjach na 2014 r.
Posiedzenie odbyło się w
Hotelu Pałac Bursztynowy,
jeszcze przed rozpoczęciem Seminarium Regionalnego. Oprócz członków
Rady, w spotkaniu wzięli
udział Prezes MPEC Włocławek oraz Prezez IGCP Jacek
Szymczak i Wiceprezes
IGCP Bogusław Regulski.
Przewodniczący Rady Oddziału Marian Mielcarek
przedstawił informację o
działaniach Regionalnego
Oddziału w 2013 r. Najważniejsze z nich to:
- organizacja dwóch Seminariów Regionalnych
- organizacja Zgromadzenia
Regionalnego, które wybrało Radę Oddziału na kadencję w latach 2013-2017
- organizacja 5-dniowej wizyty delegacji duńskich ciepłowników w przedsiębiorstwach ciepłowniczych
na terenie Regionalnego
Oddziału

Posiedzenie Rady Oddziału. Od lewej stoją: Jacek Szymczak (IGCP), Michał
Pietraszewski (MPEC Włocławek), Bogusław Regulski (IGCP), Zbigniew Kaszałowicz (MPEC Mrągowo), Adam Cudny (w zastępstwie - Dalkia Warszawa), Marek Zawadka (PEC Legionowo), Jerzy Skuratowicz (Elektrotermex
Ostrołęka), Marian Mielcarek (MPEC Łomża), Michał Stefanowicz (MPEC Białystok), Jerzy Wyrzykowski (PEC Ciechanów), Radosław Zolnik (PEC Grajewo), Andrzej Gawrysiak (w zastępstwie - Dalkia Łódź).
- przygotowanie i przesyłanie elektronicznego Magazynu Regionalnego informującego o działaniach
IGCP i Członków IGCP w regionie
- organizacja szkolenia
technicznego w ECO Kutno
- współorganizacja Konferencji oraz szkoleń warsztatowych.
Następnie Rada zapoznała
się z planem edukacyjnym
IGCP w 2014 r. i dyskutowała o propozycjach dzia-

łań w regionie. Wstępnie
ustalono, m.in. że tegoroczne Zgromadzenie Regionalne odbędzie się w
kwietniu w Mrągowie, a
szkolenie techniczne poświęcone kogeneracji i spalaniu biomasy w maju w
PEC Grajewo.
W oparciu o propozycje,
jakie padły podczas Posiedzenia, ma powstać Plan
działania Regionalnego Oddziału w 2014 r., który w
kwietniu zostanie omó-

wiony przez Radę Oddziału
oraz przedstawiony do akceptacji Zgromadzeniu Regionalnemu.
Na koniec posiedzenia,
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Zawadka, poinformował, że w grudniu, po 11
latach, kończy pracę na
stanowisku Prezesa PEC Legionowo, a to zgodnie ze
Statutem oznacza, że przestanie być także członkiem
Rady Oddziału PółnocnoWschodniego IGCP.

Seminarium Regionalne
IGCP we Włocławku

Prezes MPEC Włocławek Michał Pietraszewski
przedstawił system ciepłowniczy miasta

Gościem Seminarium Regionalnego IGCP był Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki

Prezes IGCP Jacek Szymczak (po lewej) i Wiceprezes IGCP Bogusław Regulski (po prawej) omówili
działania Izby w 2013 roku i przedstawili informacje na temat branży ciepłowniczej w 2014 r.

Zapowiedź wejścia w życie nowych przepisów prawnych dotyczących branży ciepłowniczej wywołały dyskusję uczestników. Na pierwszym planie Tadeusz Śniadała, Wiceprezes OPEC Ostrołęka (po
lewej). Po prawej, na pierwszym planie, grupa pracowników MPEC Włocławek.

Seminarium Regionalne
IGCP we Włocławku

Przed rozpoczęciem Seminarium Prezes IGCP
Jacek Szymczak udzielał wywiatu TVK Włocławek

Przewodnikiem wycieczki w Ciepłowni był Zygmunt Katolik z MPEC Włocławek (w środku)

Wizyta uczestników Seminarium w Ciepłowni MPEC. Moc całkowita źródła ciepła wynosi 172 MW.
Obiekt wyposażony jest w dwa kotły WR-10, cztery kotły WR-25 oraz dwa kotły szczytowe.

Zdjęcie uczestników na zaporze Elektrowni Wodnej Energa Hydro na Wiśle

Uczestnicy spotkania zwiedzali wnętrze Elektrowni Wodnej na Wiśle

ZAPOWIEDZI

Warsztatowe szkolenia
IGCP w styczniu i lutym
W styczniu i lutym
odbedą się kolejne
szkolenia warsztatowe dotyczące służebności przesyłu
oraz taryf dla ciepła
zorganizowane przez
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.
Wszystkie odbywać
się będą w warszawskim hotelu Puławska
Residence.
22-23 stycznia
26-27 lutego:
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
Szkolenie „Aspekty prawne
korzystania z nieruchomości
na potrzeby urządzeń przesyłowych. Wycena służebności przesyłu”, odbędzie się
w dniach 22-23 stycznia
2014 r. i 26-27 lutego 2014 r.
Program szkolenia:
Dzień pierwszy
22.01(26.02) środa
Temat: Aspekty prawne korzystania z nieruchomości
na potrzeby urządzeń przesyłowych
Zajęcia poprowadzi radca
prawny Piotr Zamroch,
który zajmuje się prawem
gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
energetycznego i branży
ciepłowniczej.
10.00-11.00 - Przyjazd i rejestracja
11.00-14.00 - Roszczenie o
ustanowienie służebności
14.00-15.00 - Obiad
15.00-15.40 - Roszczenie o
zapłatę wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie z
nieruchomości
15.40-17.00 - Zasiedzenie
służebności jako sposób
obrony i pozyskiwania praw

Oba szkolenia odbędą się w Hotelu Puławska Residence w Warszawie przy ul. Puławskiej 361
do nieruchomości
17.30 - Kolacja.
Dzień drugi
23.01.(27.02) - czwartek
Temat: Wycena służebności
przesyłu
Szkolenie z tego zakresu
przeprowadzi:
Rzeczoznawca majątkowy Jerzy
Dąbek. Specjalizuje się w
wycenie odszkodowań i wynagrodzeń związanych z
urządzeniami przesyłowymi
i dystrybucyjnymi.
godz. 9.00-10.30 - Obszary
oddziaływania urządzeń i
pasy technologiczne w przepisach prawnych i normach
technicznych.
10.45-12.15 - Zasady określania wartości służebności
przesyłu oraz składników
wartości służebności przesyłu w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za
służebność przesyłu.
12.30-14.00 - Określanie
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nie-

ruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Przykłady określania wartości
odszkodowań i wynagrodzeń.
14.00 - Obiad i wyjazd.
Bardziej szczegółowy program merytoryczny szkolenia można znaleźć na
stronie internetowej Izby
pod adresem www.igcp.pl,
gdzie zamieszczone zostało
zaproszenie oraz karta zgłoszenia.
Ze względu na warsztatowy
charakter, liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na szkolenie w styczniu pozostały już tylko ostatnie
miejsca. Natomiast kartę
zgłoszenia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w
lutym, należy przesłać do 18
lutego 2014 r. w formie
skanu e-mailem lub faksem
do
Centrum
Szkoleniowego IGCP, e-mail:
c.szkoleniowe@igcp.org.pl,
fax 22 378 25 70.

20 lutego:
TARYFY DLA CIEPŁA
Pierwsze tegoroczne szkolenie warsztatowe poświęcone taryfom dla ciepła
odbędzie się 16 stycznia,
ale limit miejsc na to spotkanie został już wyczerpany. Następne spotkanie
poświęcone tej tematyce
odbędzie się 20 lutego 2014
r., również w Hotelu Puławska Residence w Warszawie.
Szkolenie
przeprowadzi
Artur Sadowski, ekspert z
zakresu
opracowywania
taryf dla ciepła.
Planowany program merytoryczny szkolenia:
1. Uwzględnianie w taryfie
dla ciepła zwrotu z zaangażowanego kapitału zgodnie
z Informacją Prezesa URE nr
9/2013 oraz 10/2013.
2. Uwzględnianie w taryfie
dla ciepła kosztów efektywności energetycznej.
3. Uwzględnianie w taryfie
dla ciepła kosztów dodatkowych uprawnień do emisji
CO2.
4. Kalkulacja ceny ciepła wytworzonego w kogeneracji.
5. Koszt akcyzy na paliwa
gazowe w taryfie dla ciepła.
Planowany program ramowy
szkolenia:
9.00-10.00 - rejestracja
10.00-15.00 - szkolenie
15.00 - obiad i wyjazd.
Kartę zgłoszenia udziału w
szkoleniu należy przesłać do
7 lutego 2014 r. w formie
skanu e-mailem lub faksem
do Centrum Szkoleniowego
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, e-mail:
c.szkoleniowe@igcp.org.pl,
fax 22 378 25 70. Kartę
znajdą Państwo na stronie
internetowej
Izby
www.igcp.pl.

ZAPOWIEDZI

Puławy: Konferencja
Rynek Ciepła Systemowego
III Konferencja Rynek
Ciepła Systemowego
odbędzie się 11-13
lutego 2014 r. w Centrum KonferencyjnoSzkoleniowym
„IUNG” w Puławach.
Współorganizatorami wydarzenia są Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie, Lubelskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej oraz
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Puławach.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli
zarządów oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw
ciepłowniczych, elektrociepłowni, ciepłowni oraz firm
współpracujących z ciepłownictwem.
Planowany program
merytoryczny:
I
Sesja
problemowa
„Unijne i krajowe uwarunkowania prawne regulacji
rynku ciepła systemowego”.
Wymiana poglądów i dyskusja będzie obejmować:
- Czy unijne i krajowe regulacje prawne sprzyjają rozwojowi
ciepłownictwa
systemowego?
- Problematyka realizacji
obowiązków wynikających z
ustawy o efektywności
energetycznej – rozliczenie
roku 2013.
- Jak wykorzystać technologie kogeneracyjne i odnawialne źródła energii dla
rozwoju rynku ciepła systemowego?
- Analiza potencjalnych
możliwości wsparcia ciepłownictwa systemowego z
POIiŚ i RPO w perspektywie
finansowej UE 2014-2020.

Uczestnicy Konferencji będą mieli okazję zwiedzić Elektrociepłownię Zakładów Azotowych Puławy
II Sesja problemowa „Konkurencyjność ciepła systemowego.
Realizacja
Programu Promocji Ciepła
Systemowego”.
Wymiana poglądów i dyskusja będzie obejmować:
- Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego – analiza porównawcza.
- Efektywność przyłączania
nowych odbiorców do ciepła
systemowego.
- Program Promocji Ciepła
Systemowego – podsumowanie 6 lat funkcjonowania,
plany na przyszłość.
- Lokalne wykorzystanie
marki Ciepła Systemowego.
Program merytoryczny konferencji zostanie uzupełniony
o
prezentacje
nowoczesnych technologii i
usług dla ciepłownictwa.
Do przedstawienia referatów zostaną zaproszeni
przedstawiciele:
- ministerstw i centralnych
urzędów administracji pań-

stwowej,
- instytucji zarządzających
i wdrażających fundusze
UE,
- organizacji działających w
sektorze ciepłowniczym i
energetyce odnawialnej,
- przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni i elektrociepłowni,
- eksperci z dziedziny
prawa energetycznego, ciepłownictwa, energetyki odnawialnej, funduszy UE.
Planowany
program ramowy:
11 lutego 2014 r. (wtorek)
14.00-18.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.00-20.00 Koncert w
Domu Chemika
20.00-22.00 Kolacja
12 lutego 2014 r. (środa)
7.00-9.00 Śniadanie
9.00-13.00 I Sesja problemowa
13.00-14.00 Obiad
14.00-18.00 II Sesja proble-

mowa
19.00-24.00 Kolacja koleżeńska
13 luty 2014 r. (czwartek)
7.00-10.00 Śniadanie
10.00-13.00
Wycieczka
techniczna do Elektrociepłowni Zakładów Azotowych
Puławy
13.00-14.00 Obiad i wyjazd.
Uczestnicy spotkania zakwaterowani będą w dwóch
obiektach: Centrum Szkoleniowo
Konferencyjnym
„IUNG” przy al. Królewskiej
17 oraz w Hotelu Izabella
przy ul. Lubelskiej 1.
Kartę zgłoszenia udziału w
konferencji, która znajduje
się na następnej stronie, należy przesłać do 30 stycznia
2014 r. w formie skanu emailem lub faksem do Centrum Szkoleniowego Izby
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, adres e-mail:
c.szkoleniowe@igcp.org.pl ,
fax: 22 378 25 70.

INFORMACJE Z FIRM W REGIONIE

Kogeneracja
w PECiGWŚ w Kolnie
Kolno. Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Kolnie rozpoczęło realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu
ciepłowniczego
miasta
Kolno poprzez montaż
układu kogeneracyjnego
wytwarzającego energię
elektryczną i cieplną z
paliw odnawialnych i termomodernizacja budynków
ciepłowni”. Inwestycja ma
być zakończona w listopadzie. Gdyby warunki atmosferyczne nie pozwoliły na

ukończenie jej w tym terminie, obiekt ma być gotowy najpóźniej w połowie
2015 r.
Przedsięwzięcie polegać
będzie na przebudowie ciepłowni węglowej na źródło
ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii
cieplnej i elektrycznej
opartej na paliwie odnawialnym w postaci biomasy
(zrębki drewna).
Zakres prac obejmuje
m.in.:
- demontaż kotła WR-2,5
- budowę budynku elektro-

ciepłowni i budowę budynku na biomasę
- budowę instalacji technologicznych, w tym kotła parowego o mocy cieplnej 2,6
MW
- montaż silnika parowego z
generatorem o min. mocy
0,3 MW.
Szacuje się, że instalacja
będzie zużywać 6 tysięsy
ton biomasy rocznie. W
okresie letnim moc układu
wystarczy do podgrzania
ciepłej wody użytkowej na
potrzeby odbiorców w Kolnie.

Certyfikat PEC Ciechanów
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie
otrzymało w 2013 r. Certyfiikat Czystszej Produkcji.
Jest on przyznawany firmom, które systematycznie
zmniejszają niekorzystny
wpływ swoich działań na

środowisko. Idea Czystszej
Produkcji jest przeciwstawienie usuwania skutków kładzie nacisk na ograniczanie zanieczyszczeń „u
źródła, czyli w momencie
ich powstawania w procesie
produkcyjnym, zamiast bu-

dowy kolejnych instalacji do
oczyszczania.
Ideałem
Czystszej Produkcji jest produkcja bezodpadowa.
PECw Ciechanowie jest
członkiem Stowarzyszenia
Polski Ruch Czystszej Produkcji od 1995 r.

Trzy firmy
zainteresowane
MPEC Białystok
Białystok. Gmina Białystok
dopuściła do etapu negocjacji wszystkie trzy firmy,
które w terminie do 6 grudnia 2013 r. złożyły swoje
oferty dotyczące zakupu
udziałów MPEC. Są to
spółki: Fortum Power and
Heat Polska, ENEA Wytwarzanie i GDF SUEZ Energy
Services International.
Proces zbycia udziałów ma
zakończyć się w pierwszej
połowie roku.

Modernizacja
ciepłowni
MPEC w Łomży
Łomża. MPEC w Łomży rozpocznie w tym roku pierwszy etap modernizacji
Ciepłowni Miejskiej przy ul.
Ciepłej 16. Właśnie został
ogłoszony przetarg na projekt i przebudowę istniejącego kotła WRp-46 wraz z
budową dwóch rozpatrywanych wariantów odpylania
spalin (w oparciu o filtr
elektrostatyczny lub tkaninowy lub obu wariantów
jednocześnie).

Instalacja
odazotowania
spalin w ECB

Wręczenie Certyfikatu Czystszej Produkcji w gmachu Ministerstwa Gospodarki. Od lewej stoją: Krzysztof Galeja - Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch
Czystszej Produkcji, Andrzej Jagusiewicz - Główny Ispektor Ochrony Środowiska, Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Wyrzykowski - Prezes PEC Ciechanów i Barbara Dołowa Pełnomocnik Czystszej Produkcji w PEC Ciechanów.

Białystok. Enea zawarła
umowę na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin na kotłach
węglowych K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok. Wykonawcą instalacji będzie
konsorcjum firm Strabag
Polska & Strabag Energy
Technology GmbH Austria.
Wartość kontraktu wyniesie
47 mln zł netto. Inwestycja
zmniejszy emisję tlenków
azotu z obecnego poziomu
500-600 mg/Nm3 do poniżej 100 mg/Nm3.

KALENDARZ EDUKACYJNY IGCP NA 2014 ROK
Przedstawiamy Państwu Kalendarz Edukacyjny
IGCP. W tym roku zapraszamy na Konferencje i Seminaria, których tematyka kierowana jest do kadry kierowniczej przedsiębiorstw: prezesów, zastępców prezesów,
członków zarządów. Szkolenia ekonomiczne i
techniczne to z kolei propozycje dla kadry
technicznej i ekonomicznej: pracowników,
którzy bezpośrednio zajmują się wykonywaniem określonych zadań z tego zakresu.Planowane są też cykle szkoleń warsztatowych
dotyczące praktycznych tematów m.in. z zakresu taryf dla ciepła i służebności przesyłu.

KONFERENCJE
11-13 lutego 2014 r.
III Konferencja „Rynek Ciepła Systemowego”
Puławy CSK IUNG

9-10 kwietnia 2014 r.
IX Konferencja Techniczna: Targi Ciepła Systemowego MTP Poznań
Poznań WTC MTP / Hotel Mercure Poznań Centrum

19-21 maja 2014 r.
Walne Zgromadzenie IGCP i ZPC:
Gala XX-Lecia IGCP
Warszawa Hotel Novotel (dawniej Forum)

26-28 sierpnia 2014 r.
XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni
Czarna k/Ustrzyk Dolnych
Hotel Perła Bieszczadów

14-17 września 2014 r.
XVIII Forum Ciepłowników Polskich
Międzyzdroje Hotel Amber

6-7 listopada 2014 r.
X Konferencja Techniczna
Warszawa Hotel Puławska Residence
lub Zegrze Hotel 500.

SEMINARIA REGIONALNE
24-25 kwietnia 2014 r.
Seminarium OR Północno-Wschodniego i Zgromadzenie Regionalne
Seminarium z udziałem Kierownictwa Przedsiębiorstw z Regionalnego Oddziału PółnocnoWschodniego oraz Zarządu IGCP.
Mrągowo.

8-9 grudnia 2014 r.
Seminarium OR Północno-Wschodniego
Spotkanie przedświateczne podsumowujące mijający rok oraz tradycyjna kolacja opłatkowa z
udziałem Kierownictwa Przedsiębiorstw z Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego oraz Zarządu IGCP.
Województwo Mazowieckie.

SZKOLENIA WARSZTATOWE,
TECHNICZNE I EKONOMICZNE
8 maja 2014 r.
Szkolenie techniczne Oddziału Regionalnego:
Kogeneracja w oparciu o paliwo biomasowe.
Gospodarz: PEC Grajewo.
Szkolenie ekonomiczne: „Podatki i rachunkowość w ciepłownictwie”
- 9-10 października 2014 r. - Opole
- 19-20 października - Gdynia
- 12-14 listopada 2014 r. - Kazimierz Dolny lub
Nałęczów.
Szkolenie warsztatowe „Aspekty prawne korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych. Wycena służebności przesyłu”:
- 22-23 stycznia 2014 r. - Warszawa
- 26-27 lutego 2014 r. - Warszawa.
Szkolenie warsztatowe „Taryfy dla ciepła”:
- 16 stycznia 2014 r. - Warszawa
- 20 lutego 2014 r. - Warszawa
- 20 marca 2014 r. - Warszawa.

