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SZANOWNI PAŃSTWO
Przekazujemy Państwu kolejne wydanie biuletynu firmowego dla naszych Odbiorców. Tematem
niniejszego wydania jest obchodzony w tym roku przez naszą firmę „ Jubileusz 30 lecia zorganizowanego ciepłownictwa w mieście Koninie ”. Z tej okazji dziękujemy wszystkim naszym Odbior-
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com za długoletnią współpracę. Ten piękny jubileusz chcemy świętować razem z naszymi klientami, dlatego zorganizowaliśmy dla Państwa konkurs jubileuszowy z atrakcyjną nagrodą. Kupon konkursowy oraz
szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w niniejszym biuletynie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. (Ż.A)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp z o.o.
składa wszystkim swoim Odbiorcom
życzenia radosnych, pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych

Prezes Zarządu
Dyrektor Przedsiębiorstwa
MPEC—Konin Sp. z o.o.
mgr inż.Andrzej Chmielecki

KALENDARIUM
WAŻNE TEMATY:

• Rok 2006 rokiem
jubileuszu Zorganizowanego Ciepłownictwa
w
Koninie

Na przestrzeni 30 lat
firma ulegała ewolucji, dostosowując się do zmieniających warunków otoczenia. Zmieniały się
formy organizacyjne i zakres jej
działania. Oto skrót najważniejszych wydarzeń i przełomowych
dat
przedstawiony w formie
kalendarium.
1976 - Początek działalności
nastąpił w formie Oddziału Energetyki Cieplnej Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Główne cele i zadania powstałego oddziału określono jako: zakup, produkcję i rozdział energii
cieplnej oraz obsługę urządzeń
energetyki cieplnej na terenie
województwa.
1978 - Rozpoczęto w Koninie
przy ulicy Gajowej budowę rozlewni gazu płynnego propan butan. Oddział Energetyki Ciepl-

nej otrzymał funkcje Generalnego Wykonawcy inwestycji .
1980 - 1 sierpnia oddano Rozlewnię Gazu i z tą datą Oddział
Energetyki Cieplnej przyjął nazwę Oddziału Energetyki Cieplnej i Gazownictwa "Energogaz".
Od tego momentu rozszerzono
działalność Oddziału o dystrybucję gazu bezprzewodowego propan-butan

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o.
ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, tel: 249-73-00, fax: 249-73-29, sekretariat@mpec.konin.pl, www.mpec.konin.pl
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1982 –Powołano W ojewódzkie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
"Energogaz" w Koninie, które zaczęło działać samodzielnie na zasadach ustawy o
przedsiębiorstwach państwowych od 1
lipca 1982 roku. Na początku lat 90 przeprowadzona została komunalizacja mienia
ciepłowniczego. Nastąpił podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej
i Gazownictwa "Energogaz"
w Koninie przez nieodpłatne przekazanie
mienia radom miast i gmin. Zakłady Cieplne Turku, Koła, Słupcy w wyniku przekształceń trafiły pod zarząd poszczególnych gmin. Rozlewnia Gazu wchodząca w
skład przedsiębiorstwa została przekształcona w odrębną jednostkę tj. wojewódzkie
przedsiębiorstwo.
1992 - Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę handlową i zostało
z dniem 21 grudnia wpisane do rejestru
handlowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Koninie pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Energogaz"
Sp. z o.o. w Koninie.
1998 - We wrześniu 1998 roku Urząd Regulacji Energetyki przyznał przedsiębiorstwu Koncesję na obrót ciepłem oraz Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Zaczął się następny etap w historii firmy.
Wypełnianie postanowień koncesji oraz
nowych przepisów Prawa Energetycznego
przyniosły małą rewolucje w ciepłownictwie.
2000 - W związku z zaprzestaniem dystrybucji gazu z dniem 01.04. zmieniono nazwę firmy na Miejskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej - KONIN spółka
z ograniczona odpowiedzialnością.
2001 – W listopadzie uruchomiono w centrum Konina, w miejscu dogodnym dla
klienta, Biuro Obsługi Klienta, które załatwia wszystkie sprawy, z jakimi klient zgłasza się do firmy.
2002 – W organizowanym przez Krajową
Izbę Gospodarczą konkursie promującym
etykę w biznesie, MPEC KONIN otrzymuje
certyfikat "Fair Play".
2003 – Firma otrzymuje certyfikaty: certyfikat w 6 edycji konkursu "Wielkopolska
Jakość", oraz REKOMENDACJE Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w zakresie: Wykonywania instalacji i sieci cieplnych.

zmiany jakościowe jakich dokonano
w ostatnich latach. W listopadzie Prezes
MPEC odebrał z rąk Marszałka Sejmu RP
II nagrodę, jaką zdobył w ogólnopolskim
konkursie „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”, organizowanym przez Głównego Inspektora Pracy.
MPEC – Konin Sp. z o.o. otrzymał również
certyfikat „Firma przyjazna środowisku”.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta RP.
Podnoszenie jakości, wzrost
zadowolenia klientów, bezpieczeństwo
pracy oraz dbałość o środowisko są podstawowymi celami, jakie MPEC-KONIN
realizuje z sukcesem i w ramach dalszego
doskonalenia będzie kontynuował w przyszłości. (Ż.A)

2004 – MPEC - KONIN Sp. z o.o. wdrożył
Zintegrowany System Zarządzania w zakresie norm: jakość - ISO 9001:2000;
ochrona środowiska - ISO 14001:1996 ,
bezpieczeństwo i higiena
pracy - PN-N
18001:2004.
Cer tyfikac ję
przeprowadziła
firma
DNV
(Det
Norske Veritas ).
Rok
2005
przyniósł
firmie kolejne
prestiżowe
nagrody potwierdzające
Rok 2004 Uroczystość wręczenia trzech certyfikatów ISO w zakresie jakości,
ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy - Prezes Andrzej Chmielecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2005
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. sporządziło sprawozdanie finansowe składające
się z bilansu, rachunku zysków i strat,
zestawienia zmian w kapitale własnym,
rachunku przepływów pieniężnych oraz
sprawozdanie z działalności spółki za rok
obrachunkowy 2005.
Suma bilansowa za rok 2005
zmyka się kwotą 62 383 847 zł. i jest wyż-

sza

w

stosunku do roku 2004.
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z
przepisami ustawy
o rachunkowości i podatkowymi, na podstawie prowadzonych ksiąg finansowych .
Spółka przedłożyła sporządzone
sprawozdania biegłemu rewidentowi
w celu uzyskania opinii i raportu.
Po otrzymaniu dokumentów weryfikacyjnych zarząd spółki przedłoży spra-

wozdanie finansowe i sprawozdanie
z działalności spółki Radzie Nadzorczej,
która dokona ich oceny.
Następnie dokumenty te w dniu 21 IV 2006
rozpatrzy Zgromadzenie Wspólników
i podejmie uchwałę rozliczającą rok obrotowy 2005. (G.M)
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WSPOMNIENIA JUBILATÓW
Część załogi pracuje w naszej
firmie od samego początku , obchodzą
więc w tym roku 30 lecie pracy w MPECKONIN. Zapytaliśmy naszych szacownych
jubilatów o refleksje i wspomnienia z minionych 30 lat pracy.

Kazimierz Szczepaniak—brygadzista grupy ds. automatyki i pomiarów:
Trzydzieści lat istnienia firmy to
na pewno czas do przemyśleń nad tym co
było, jest i co przyniesie przyszłość. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę
z tego, jakie zmiany zaszły w naszym zakładzie na przestrzeni tych lat, i że było to
możliwe dzięki ludziom, którzy tę firmę
stanowią począwszy od Zarządu, aż po
tych, którzy te zmiany na co dzień wdrażają w życie.
Załoga MPEC -u to świetni fachowcy, nie
bojący się nowych wyzwań, ale także ludzie ze swoimi problemami i radościami,
marzeniami i nadziejami na lepsze jutro.
Te nadzieje i marzenia nierozerwalnie
związane są z pracą w MPEC - u. Oby
była ona przez długie lata gwarantem stabilności życiowej wszystkich pracowników,
a co za tym idzie ich rodzin.

Jan Desecki – obchodowy monter – brygadzista:
W 1974 roku do pracy przyjmował mnie Henryk Ćwięk. W latach 1974-76
moim rejonem było II osiedle, a od 1976 do
tej pory – III osiedle. Przez te 30 lat poznało się praktycznie wszystkich mieszkańców. Idąc ulicą widzę same znajome twarze, a mieszkańcy traktują mnie jak swojego.
Roman Kubiak – obchodowy monter –
brygadzista:

ku, albo wchodzić na dach, żeby się z nim
połączyć.
Andrzej Gostyński – obchodowy monter –
brygadzista:
Kiedy zaczynałem pracę 1 marca
1976 roku nie sądziłem, że zwiążę się
z firmą na 30 lat.
Miło wspomina się lata kiedy byliśmy
przedsiębiorstwem wojewódzkim, kolegów
z Turku, Koła i Słupcy. Przez te lata zawiązało się wiele przyjaźni, poznało wielu
ludzi. Osobiście chciałbym aby zdrowie
pozwoliło mi świętować w tej firmie kolejne
jubileusze.

Postęp obserwuje się na każdym
kroku. Pamiętam pierwsze radiotelefony.
Były wtedy
naprawdę
zab awn e
sytuacje.
Ż e b y
porozumieć się z
technikiem trzeba
było
szukać
miejsca
na ostatnim pię- Nasi jubilaci. od lewej: Piotr Wyruch, Józef Rybacki, Jan Desecki, Stanisław Śramski,
trze blo- Tomasz Byczyński, Bogumiła Szymczak, Roman Kubiak, Kazimierz Szczepaniak, Zdzisław Graczyk, Andrzej Gostyński.

PODSUMOWANIE WYNIKU FINASOWEGO 2005 R.
W roku 2005 rok po raz pierwszy od
czasu obowiązywania nowego Prawa
energetycznego MPEC-Konin Sp. z o.o.
osiągnął zysk na wszystkich poziomach
działalności.
Wskaźnik zyskowności
sprzedaży wyniósł 1,8%.
W minionym roku przychody ze sprzedaży, głównie z działalności koncesjonowanej związanej z dostawą ciepła, były
niższe niż rok wcześniej. Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2005r. spadło
w stosunku do 2004r. Dzięki temu, mimo
niższych przychodów ze sprzedaży,
w 2005r wzrósł wskaźnik przychodowości
pracownika.
Wypracowanie przez Spółkę zysku
w 2005r. możliwe było dzięki znaczącemu
ograniczeniu kosztów.

Efekty prowadzonej od kilku lat restrukturyzacji majątku zaczęły przynosić pozytywne
efekty.
Dzięki systematycznej poprawie funkcjonowania posiadanych urządzeń ciepłowniczych, wymianie izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej, modernizacji
polegającej na wymianie sieci z izolacją
w pianobetonie na sieci preizolowane
ograniczono koszty strat ciepła na przesyle.
W roku 2005 MPEC-Konin poniósł
nakłady na inwestycje odtworzeniowe
w wysokości 5 318 tys. zł.
W zakresie eksploatacji systemu
grzewczego miasta Konina, Spółka główny
nacisk kładzie na pewność i ciągłość do-

stawy ciepła. Lata inwestycji w dobra materialne Spółki zaowocowały tym, że Konin
ma sprawny technicznie majątek służący
do ogrzewania mieszkań i obiektów.
Ponadto, wskaźniki dotyczące finansowania działalności oraz mierzące sprawność wykorzystania zasobów wskazują, że
Spółka efektywnie zarządza i gospodaruje
poszczególnymi składnikami majątku
i posiada zdolność do generowania przychodów ze swojego majątku oraz właściwego funkcjonowania na rynku. Zabezpieczony jest również rozwój Spółki. (N.B)
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Kupon udziału w „Konkursie Jubileuszowym”
organizowanym przez MPEC-KONIN Sp. z o.o
Prosimy podkreślić właściwą odpowiedz na pytania konkursowe:
1. Który jubileusz obchodzi w tym roku MPEC-KONIN ?
a. 20-lecia

b. 25-lecia

2. Czy MPEC –KONIN posiada trzy certyfikaty ISO?

c.30-lecia

a. tak

b. nie

Nr umowy sprzedaży ciepła: ……………………………………………..
…………………………….…………………..
Nazwisko i imię /nazwa/ odbiorcy ……………………………………………..……………………………………….,
Adres do korespondencji ………………………….………………… Adres ogrzewanego obiektu ……..………...…………….…...………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu oraz upublicznienie nazwiska w wypadku wylosowania nagrody.

………………………..………………………………………….
czytelny podpis

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI 30-LECIA
ZORGANIZOWANEGO CIEPŁOWNICTWA W KONINIE
„KONKURS JUBILEUSZOWY”
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy
odbiorcy ciepła, z którymi MPEC-KONIN
ma zawarte umowy sprzedaży .

MPEC – KONIN ul. al.1 Maja 3a do
dnia 05-05-2006.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest w
ciągu ostatnich dwóch lat:

2. Udział w konkursie odbywa się na podstawie wypełnionego kuponu konkursowego oraz prawidłowej odpowiedzi
na pytania konkursowe.

• terminowe opłacanie faktur. Przez

3. Kupony konkursowe drukowane będą
w Biuletynie firmowym, który dotrze do
klientów razem z fakturą za ciepło na
początku kwietnia 2006.

• posiadanie poprawnych relacji pomię-

4. Każdy odbiorca może wypełnić jeden
kupon konkursowy.
5. Kupony konkursowe należy przesłać
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta

terminowe opłacanie faktur rozumie
się nie otrzymanie od MPEC wezwania
do zapłaty.

dzy MPEC – Odbiorca. Przez poprawne
relacje MPEC – Odbiorca należy rozumieć wywiązywanie się w stosownym
czasie z obowiązków wynikających z
zawartej umowy sprzedaży ciepła.

7. Nagrodą w konkursie będzie tygodniowa wycieczka dla dwóch osób do Grecji. Termin wyjazdu do uzgodnienia z
biurem podróży. Nagroda nie podlega
wymianie na gotówkę.
8. Finał konkursu z losowaniem nagrody
odbędzie się 11-05-2006 o godzinie
10:20 na antenie radia Flash.
9. Regulamin konkursu oraz jego wyniki
zostaną ogłoszone na stronach internetowych firmy www.mpec.konin.pl
10. W konkursie nie mogą brać udziału
odbiorcy będącymi
pracownikami
firmy.

POMOC DLA CHORZOWA
W geście solidarności z rodzinami ofiar
oraz poszkodowanymi w katastrofie budowlanej w Chorzowie załoga MPECKONIN dokonała zbiórki pieniężnej. Pra-

O G R Z E J

S I Ę

cownicy zebrali z indywidualnych datków
kwotę 1425zł. Zarząd MPEC-KONIN dodatkowo podjął uchwałę przekazania na
ten cel kwoty 4275zł, która stanowi trzy-

W

K R Ę G U

krotniość zebranej składki. Łącznie przekazano 5 700zł. (Ż.A)
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