DATA WYDANIA: KW IEC IEŃ 2 011
ROK 2 011 , NUM ER 4 (58 )

W TYM
NUMERZE:
JUBILEUSZ

Jubileusz 35 – lecia zorganizowanego ciepłownictwa w Koninie
1

35 – LECIA ZORGANIZOWANEGO CIEPŁOWNICTWA W KONINIE

dziś.

FAIR PLAY U MARSZAŁKA

3

KONKURS JUBILEUSZOWY DLA

4

Lata 1976 - 80 wydzielony ze
struktur Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Oddział Energetyki Cieplnej, to:

 niedogrzewania,
 awarie sieci i węzłów,

ODBIORCÓW CIEPŁA

 rozregulowane miasto, masowe
pękanie grzejników płytowych.

Szanowni Państwo
Początki ciepłownictwa
w Koninie to lata sześćdziesiąte,
związane z rozwojem Elektrowni
Konin, z budową kompleksu
paliwowo – energetycznego w
naszym regionie.
Od 35 lat w sposób zorganizowany świadczymy usługi na rzecz
miasta i jego mieszkańców.

WAŻNE
TEMATY

JUBILEUSZ
35—LECIA ZORGANIZOWANEGO
CIEPŁOWNICTWA

Po utworzeniu Województwa konińskiego, z dniem 1 stycznia
1976 roku, powołana została do
życia nasza działalność.
Nie sposób przy okazji takiego
jubileuszu nie wspomnieć o historii firmy, która jest lustrzanym
odbiciem wszystkiego tego co się
w jej otoczeniu działo i dzieje do

Lata 1980-90, to najpierw samodzielny wojewódzki Odział, potem Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gazownictwa ‘’Eneregogaz’’,
Był to czas intensywnego budowania i poszerzania zakresu naszej działalności oraz przenoszenia jej na ościenne gminy: Koła,
Słupcy, Turku i Dobrej, to:

 wybudowanie i oddanie do eksploatacji Rozlewni Gazu,

 stan wojenny,
 braki energii, stopnie zasilania,
 sztaby antykryzysowe,
 okrągły stół,
 zmiana ustroju Państwa.

Lata 1990 – 2011 to, po zmianie
ustroju państwa, komercjalizacja
przedsiębiorstwa państwowego,
to najpierw :

 zawiązanie w dniu 21 grudnia
1992r. spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ENERGOGAZ Sp. z o.o.,
a później

 po zlikwidowaniu działalności
gazowniczej, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej –
Konin Sp. z o.o. do chwili obecnej.
Lata 1993 – 2000, to:

 próba sprywatyzowania działalności w oparciu o własny
przedłożony samorządowi projekt firmy, najpierw chciany
a później negowany,

 wdrażanie nowego prawa energetycznego,

 wygaszanie wszelkiej nierentownej działalności, w tym gazowniczej, socjalnej,

 uzyskanie koncesji na dostawę
i obrót ciepłem,

 wstrząsy i konflikty z odbiorcami ciepła właścicielami domów
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jednorodzinnych, po wprowadzeniu nowych zasad dostawy ciepła – społeczne
komitety obrony przed mediami.
Od roku 2000, to:

 dostosowanie firmy do nowych wymogów
wynikających z KSH i innych ustaw zmieniających gospodarczą konstytucję firmy,

 zmiana nazwy firmy na MPEC – Konin
Sp. z o.o.,

 to koncentracja na działalności ciepłowniczej, nad dostosowaniem do wymogów
znowelizowanej po trzech latach funkcjonowania ustawy prawo energetyczne
i rozporządzeń na jej podstawie wydanych,

 to próba znalezienia sposobu dywersyfikacji zasilania miasta w ciepło,

 to próba wyłonienia inwestora strategicznego do restrukturyzacji
ogrzewczego miasta.

systemu

Tak więc czas przemian w latach 19762000, to przemiany:

 polityczne,
 strukturalne i własnościowe,
 technologiczne,
 świadomościowe,
W okresie do 1990 roku kto
inny odpowiadał za planowanie, kto inny
budował, a kto inny odpowiadał za eksploatację urządzeń. Była to era centralnego i
wskaźnikowego ustanawiania cen i stawek
opłat za ciepło, która nie miała nic wspólnego z lokalnymi uwarunkowaniami oraz
kosztami jego pozyskania, produkcji i dostawy.
Rozdzielenie tych funkcji i odpowiedzialności doprowadziło w niedługim czasie do
zachwiania równowagi rozwoju miasta
i w konsekwencji posiadamy dziś przewymiarowany układ ogrzewczy oraz niewykorzystane kosztowne rezerwy mocy w sieciach przesyłowych.
To po transformacji ustrojowej

państwa, w latach dziewięćdziesiątych,
wtedy kiedy nie było jeszcze prawa energetycznego czy pakietu 3x20, następował w
ciepłownictwie cywilizacyjny skok w przyszłość w naszym mieście.
Otworzyły się nowe możliwości gospodarcze
i technologiczne. To samorządowi lokalnemu przyporządkowano zadania głównego
planisty i organizatora procesów energetycznych. Od tego momentu pojawiły się
nowoczesne elementy wyposażenia technicznego takie jak: rury preizolowane, automatyka, przyrządy pomiarowe, inteligentne
liczniki ciepła, zawory kulowe, elektroniczny
monitoring……..
Po 1997 roku, po wdrożeniu nowego prawa energetycznego zmieniło się
w sposób fundamentalny postrzeganie
naszej ciepłowniczej rzeczywistości. Towar,
jakim jest ciepło nabrał właściwego rynkowego znaczenia, a kosztom jego dostawy
i konsumpcji nadano właściwy sens. Sami
zaczęliśmy kalkulować i kształtować ceny
i stawki opłat. Ciepło wreszcie zaczęło się
opłacać oszczędzać, a jego produkcja
i przesył odbywa się na zasadach ekonomicznie uzasadnionych.
Zmniejszenie zapotrzebowania
na ciepło, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, świadczy o racjonalnym zachowaniu odbiorców i racjonalnym gospodarowaniu tym szlachetnym towarem, jakim
jest ciepło.
Z drugiej zaś strony ten spadek zapotrzebowania na ciepło jest nowym wyzwaniem
technicznym dla jego dystrybutora w zakresie optymalizacji systemu ogrzewczego
naszego miasta z punktu widzenia jego
efektywności energetycznej. Temu wyzwaniu, w dobrze pojętym interesie każdego
konsumenta ciepła podłączonego do
wspólnej sieci, winny być w najbliższej
przyszłości podporządkowane wszystkie
działania MPEC – Konin, przy aktywnym
wsparciu samorządu.
Wdrożyliśmy w firmie na przestrzeni minionych lat, szczególnie w ostatnim
dwudziestoleciu, wszystko to, co nowocze-

sne w technice i organizacji pracy, podnosząc pewność obsługi i bezpieczeństwo
dostawy ciepła.
Dziś wiadomo kto i za co odpowiada oraz
wie co ma robić. Wiadomo co ma robić
Przedsiębiorstwo energetyczne, wiadomo
za co odpowiedzialny jest samorząd terytorialny i jego organy wykonawcze. Wiadome i
jasno określone są relacje przedsiębiorstwo energetyczne – gmina, na rzecz której
to Przedsiębiorstwo świadczy usługi. Dokładnie określone są relacje: producent dostawca, dostawca - odbiorca ciepła. W
sposób jednoznaczny ustanowione są granice własności i eksploatacji, a co za tym
idzie ustanowiony czytelnie został obszar
odpowiedzialności za użytkowaną instalację. Dziś wyraźnie widać realizatorów i efekty przypisanych im zadań.
Nie ma przerw w dostawie ciepła, ani w
zimie, ani w lecie. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy firmą nie odstającą
od wymaganych prawem standardów obsługi i nie mamy się czego wstydzić w gronie firm dystrybuujących ciepło, ani w kraju,
ani w UE .
Na przestrzeni tych wszystkich
minionych lat zawsze, niezależnie od
zmian, w centrum uwagi naszej organizacji
był i jest klient, odbiorca ciepła, odbiorca
naszych usług. To jemu podporządkowaliśmy wszystkie nasze działania, bowiem
tylko wzajemna, dobra umowna współpraca gwarantuje niezawodność dostawy ciepła dla każdego, w każdych warunkach
pogodowych dnia i nocy.
Zdobyliśmy wiele prestiżowych nagród,
certyfikatów i wyróżnień potwierdzających
dokonanie zmian jakościowych przez naszą firmę w zakresie obsługi klienta, eksploatacji, dotrzymania wymaganych standardów obsługi, czy ochrony środowiska.

Szanowni Państwo
Przed nami kolejne wyzwania.
Nadszedł moment, aby po 35 latach funkcjonowania MPEC-u i po dwudziestu już
latach nowej rzeczywistości energetycznej
w Polsce, w świetle znacznie mniejszych

Str. 3

BIULETYN FIRMOWY

(cd. ze str.2)
potrzeb cieplnych naszego miasta, jak to
pierwotnie zakładano, przeanalizować i
zmienić politykę energetyczną, która ściśle
związana być musi z rozwojem naszego
miasta.
Przewidujemy, że przełom roku 2011-2012
będzie początkiem stanu ustalonego w
ciepłownictwie i nastąpi zahamowanie
dziesięcioletniej tendencji spadkowej zapotrzebowania na moc i energię cieplną
przez naszych odbiorców.
Nadszedł czas, aby w świetle zaistniałych
zmian gospodarczych i przewidywanego
rozwoju naszego miasta zoptymalizować
przewymiarowany układ ogrzewczy miasta.
Ponownie należy zastanowić się i odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 Czy w nadchodzącej perspektywie rozwoju naszego miasta zasilanie z jedynego
istniejącego źródła ciepła z El. Konin
miasta w ciepło to najtańsze i jedyne
bezpieczne rozwiązanie dla naszego
miasta?,

 Czy oczekiwanie na pojawienie się znaczącego inwestora i na dociążanie systemu ogrzewczego miasta to jedyna rozsądna droga postępowania?,

 Czy w świetle nieopłacalności modernizacji przewymiarowanych sieci cieplnych
nie należy powrócić do rozwiązań sygnalizowanych wcześniej, a mianowicie podzielić systemy ogrzewcze na dwa i uporządkować w sposób racjonalny i efektywny gospodarkę cieplną dla lewobrzeż-

nej i prawobrzeżnej części Konina oddzielnie?.
Z okazji jubileuszu XXXV – lecia
zorganizowanego ciepłownictwa w naszym
mieście dziękuję za dotychczasową dobrą
współpracę wszystkim naszym odbiorcom
ciepła, producentowi ciepła oraz wszystkim
kontrahentom naszej firmy.
Ż y c z ę
p o m y ś l n o ś c i
w życiu osobistym, działalności gospodarczej oraz w dalszych wzajemnych kontaktach.
Prezes
Andrzej Chmielecki

Fair Play u Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
hab. Przemysław Kulawczuk - Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Programów „Fair Play” oraz Wojciech Kruk, Przewodniczący Komisji Regionalnej Programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
W imieniu naszej firmy list gratulacyjny
oraz wyrazy uznania z rąk Marszała Województwa Wielkopolskiego odebrał Prezes
MPEC KONIN Andrzej Chmielecki za zdobycie Platynowego Lauru Fair Play.
Marszałek pogratulował laureatom odwagi
poddania się zewnętrznej weryfikacji, pozytywnych wyników oceny, przestrzegania
norm etyki w biznesie, rzetelności w codziennym działaniu oraz wrażliwości społecznej.

Agata Żywiołowska—Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Klienta, Andrzej Chmielecki—Prezes

17 marca 2011 w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie laureatów z
regionu Wielkopolski programów
"PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2010 i
"GMINA FAIR PLAY" 2010.

Laureaci zostali zaproszeni przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana
Marka Woźniaka oraz Regionalną Komisję
Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".
W spotkaniu wzięli udział również: prof. dr

Celem programu jest propagowanie etyki w
biznesie oraz promowanie i wyróżnianie
firm, które działają zgodnie z tymi zasadami. Firma MPEC – KONIN uczestniczy w
programie od lat dziewięciu, co roku uzyskując certyfikat Fair Play. (Ż.A)
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Konkurs dla odbiorców ciepła .
Przypominamy o trwającym
Czekamy na zgłoszenia do 20 kwietnia.
Konkursie Jubileuszowym dla odbiorców ‘’Na odbiorców czekają atrakcyjne nagrody .’’ Losowanie nagrody głównej oraz nagród
ciepła. Aby wziąć udział w konkursie wypocieszenia odbędzie się 28 kwietnia.
starczy prawidłowo wypełZapraszamy serdecznie do
nić kupon zamieszczony
wzięcia udziału w konkurponiżej oraz zaznaczyć
sie zwłaszcza, że czekają
opcję z wyborem nagrody.
na odbiorców ciepła barSzczegółowy regulamin
dzo atrakcyjne nagrody.
konkursu można znaleźć
(Ż.A)
na naszej stronie
www.mpec.konin.pl.

Kupon konkursowy
Prosimy zakreślić w kółko właściwą odpowiedz na poniższe pytania konkursowe:
1.

Taryfy dla ciepła zatwierdza?

a) Wojewoda,

b) Prezydent,

c) Prezes URE,

2.

Ile lat na rynku konińskim funkcjonuje zorganizowane ciepłownictwo?

3.

Czy 1GJ (gigadżul) to jednostka? a) temperatury, b) energii,

4.

Przy jakiej ulicy funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta?

5.

Jaki certyfikat FAIR PLAY otrzymał MPEC w 2010 roku? a) brązowy laur

a)25 lat

b)35 lat

c)45 lat

c) mocy

a) Gajowa 1

b) Al.. 1 Maja 3a
b) srebrny laur

c) Kotłowa 1

c) złoty laur d) platynowy laur

Wybór nagrody głównej (zakreśl w kółko jedną poniższą opcję):
a. Tygodniowe wakacje zagraniczne dla dwóch osób,
b. Kino domowe
c. Zestaw komputerowy
Nr umowy sprzedaży ciepła : .............................................................................................................
Nazwisko i imię /nazwa/ Odbiorcy: ...........................................................................................................................
Adres odbiorcy: ............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.:....................................................................................................................................................
Akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu oraz
upublicznienie nazwiska oraz zdjęcia w wypadku wylosowania nagrody.
……………………/………….............................................................
data
czytelny podpis

Ogrzej się w kręgu naszego ciepła
ul. Gajowa 1
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