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Szanowni Państwo
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, pragnę złożyć wszystkim
naszym Klientom, Partnerom
Biznesowym oraz Pracownikom
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia,
szczęścia, dużo ciepła i serdeczności
oraz aby nadchodzący Nowy Rok 2013
przyniósł Państwu wiele pomyślności
i spełnienia planów, zarówno tych
zawodowych jak i osobistych.
Prezes Zarządu
Stanisław Jarecki

o firmie


MPEC- KONIN laureatem
konkursu Fair Play
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin Sp. z o.o.
znalazło się w gronie laureatów konkursu „Przedsiębiorstwo Fair
Play” już po raz 11. Uroczysta Gala XV edycji programu odbyła
się 7 grudnia w Sali Kongresowej w Warszawie . W imieniu firmy certyfikat odebrał Prezes Zarządu MPEC –KONIN Stanisław
Jarecki.
„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest
ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty
działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne. Program
ten ma na celu promowanie etyki oraz
społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie
relacjami z różnymi interesariuszami
firmy, tj.: z klientami, kontrahentami,
pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest
zachęcenie wszystkich firm w Polsce
do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko
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w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania
pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości
o środowisko naturalne.
Tegoroczna edycja programu, przebiegała pod hasłem - To
ludzie tworzą firmę – dlatego szczególną uwagę zwracano na
dbałość firm o jakość relacji pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik.
Laureaci konkursu w procesie weryfikacji muszą wykazać, że
w swej działalności kierują się uczciwością i rzetelnością zarówno wobec klientów, kontrahentów oraz własnych pracowników.
Audytorzy konkursu w trakcie wizytacji oceniają między innymi
rzetelność w regulowaniu zobowiązań
wobec ZUS, US, banków, dostawców,
pracowników. Sprawdzane są wyniki
wszelkich kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu
Skarbowego. Firma ubiegająca się
o certyfikat oceniana jest również pod
kontem stosunków wewnętrznych,
prowadzone są rozmowy ze związkami
zawodowymi, ocenia się bezpieczeństwo pracy.
Nagroda „Przedsiębiorstwo Fair Play”
ma niezależny, ekspercki charakter
i cieszy się szerokim uznaniem w kręgach biznesu. Jest potwierdzeniem
stabilnej pozycji na rynku oraz chęci doskonalenia firmy.
A.Ż.

www.mpec.konin.pl
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Forum Technologii
Ciepłowniczych
w Mikorzynie
W dniach 26-27 listopada 2012 r. w hotelu Wityng w Mikorzynie odbyło się Forum Technologii Ciepłowniczych z zakresu „Remonty i modernizacje sieci i węzłów cieplnych” zorganizowane
przez Agencję Promocji Biznesu pod patronatem medialnym
POWERindustry Energetyka i Przemysł przy udziale partnerów
branżowych: MPEC – Konin Sp. z o.o., PEC Bełchatów i ZEC Sp.
z o.o. w Inowrocławiu. W konferencji uczestniczyły osoby odpowiedzialne za rozwój i inwestycje w branży ciepłowniczej, kadra
techniczna, menedżerowie remontów z ciepłowni i przedsiębiorstw komunalnych, specjaliści biur projektowych, jednostek
naukowo-badawczych, instytucji dozorujących, firm doradczych,
dostawcy technologii i rozwiązań technicznych oraz firmy wykonawcze.
Podczas odbytych bloków tematycznych dyskutowano na temat:
• Kiedy remontować a kiedy inwestować w nową infrastrukturę?
Czynniki techniczne i ekonomiczne. Realizacji dużych inwestycji sieciowych w oparciu o środki UE.
• Aktualnie dostępnych technologii, materiałów i urządzeń oraz
możliwości ich zastosowania w remontach i modernizacjach
sieci i węzłów cieplnych.
• Ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych w aspekcie stosowania rur preizolowanych.
• Systemów nadzoru i kontroli układów przesyłu i dystrybucji
ciepła.
• Metody oceny stanu technicznego układów ciepłowniczych.
Forum było dobrą okazją do przedyskutowania w gronie praktyków i specjalistów tematów związanych z problematyką doty-

Maciej Pawlak – kierownik Działu Technicznego - wygłasza
referat
czącą systemów ciepłowniczych. Podczas spotkania wymieniano się doświadczeniami i przekazywano praktyczne uwagi w zakresie planowania i realizacji inwestycji.
MPEC-Konin reporezentowanli: Prezes Zarządu Stanisław
Jarecki, który wygłosił słowo wstępne i dokonał uroczystego
otwarcia Forum, Dyrektor Techniczny Adam Strakowski, Kierownik Działu Eksploatacji Krzysztof Nowak, Kierownik Działu
Wykonawstwa Romuald Kuśmierczak i Kierownik Działu Technicznego Maciej Pawlak.
W pierwszym bloku tematycznym jednym z prelegentów był
przedstawiciel naszego przedsiębiorstwa Pan Maciej Pawlak, który na podstawie doświadczeń naszej firmy przedstawił
zagadnienie pt. Rury stalowe preizolowane podwójne – zalety
i wady na etapie wykonawstwa. Materiał ten wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników forum.
W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w wyciecze
technicznej do Elektrowni Konin, podczas której zapoznali się
z nowo wybudowanym blokiem energetycznym z kotłem opalanym biomasą o mocy około 55 MW.
M.P.

aktualności


Finał konkursu połączony
z akcją „MPEC- Konin
dzieciom”
MPEC-KONIN Sp. z o.o. przeprowadził na przełomie października i listopada badanie satysfakcji wśród swoich klientów
i z tej okazji zorganizował dla odbiorców konkurs z nagrodami.
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy odbiorcy ciepła, z którymi MPEC-KONIN ma zawarte umowy sprzedaży ciepła i którzy
odesłali ankiety wraz z wypełnionym kuponem konkursowym.
Warunkiem udziału w konkursie było udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz systematyczne opłacanie
faktur za ciepło.
Firma połączyła finał konkursu dla klientów z akcją „MPECKonin dzieciom”. Na losowanie nagród, które odbyło się 19 listopada w siedzibie firmy, zaproszono dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Koninie. Prezes MPEC- Konin Stanisław Jarecki osobiście przywitał dzieci, które przybyły do firmy wraz z opiekunami.
Opowiedział gościom czym firma się zajmuje i w jaki sposób
ciepło dociera do mieszkańców miasta oraz poprosił o pomoc

Finał konkursu - zaproszone dzieci z Pogotowia Opiekuńczego
w rozstrzygnięciu konkursu. Dzieci losowały szczęśliwe kupony,
a komisja konkursowa w składzie Agata Żywiołowska, Anna Łuczak (do której został zaproszony Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego Olgierd Szczęsny) odczytała nazwiska laureatów.
MPEC-KONIN przygotował z tej okazji dla przybyłych dzieci drobne upominki. Dodatkowo dla podopiecznych Pogotowia
przekazano w formie darowizny sprzęt audio. W imieniu dzieci str. 4
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za upominki oraz wsparcie rzeczowe serdecznie podziękował
Dyrektor Pogotowia.
Nagrodę główną - aparat fotograficzny wylosowała Pani Potrzebska Marzena.
Nagrody dodatkowe w formie pendrive wylosowali: Gajewska Iwona, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Hadaczek
Władysław, Kantarowski Józef, Kowalski Lech, Lewicki Jerzy,
Łysiak Danuta, Mijalski Wacław, Nowocień Wiesława Biuro Rachunkowe Buchalter, Paszkowiak Anna, Przedszkole nr 6, PSS
„Społem”, Rymont Andrzej, Simiński Józef, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Sikorskiego, Szmytka Genowefa, Targas Roman, Więckowska Jadwiga, Zbierzak Jadwiga, Żłobek Miejski.
Dziękujemy wszystkim odbiorcom, którzy zwrócili nam wypełnione ankiety, a laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.
A.Ż.

str. 3

Dzieci losują szczęśliwe kupony

sprawy pracownicze


Turniej bowlingu
W dniu 16 listopada 2012 roku pracownicy MPEC- Konin po
godzinach pracy uczestniczyli w turnieju bowlingu zorganizowanym przez Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych. W turnieju
rywalizowało z sobą 6 pięcioosobowych drużyn a nagrodą był
puchar Prezesa firmy.

Najlepsza w bowlingu okazała się drużyna Działu Eksploatacji,
w składzie:
1. Chadaj Aleksander – kapitan drużyny
2. Maciejewski Marek
3. Pankowski Bartosz
4. Włodarczyk Krzysztof
5. Wróblewski Łukasz
II miejsce zajęła drużyna składająca się z pracowników bezpośrednio podlegających Dyrektorowi Generalnemu, a III miejsce
drużyna Działu
Technicznego.
Puchar „Najlepsza zawodniczka” zdobyła
Pani Zofia Strakowska, a puchar „Najlepszy
zawodnik” Pan
Krzysztof Geraga.
I.M.

sprawy pracownicze


JUBILEUSZE w IV kwartale tego roku jubileusze pracy zawodowej obchodzą:

Ficner
Henryk

Chitrosz
Jarosław

Samson
Jolanta

Tomaszewski
Marek

Radniecki
Roman

pracuje w Dziale
Eksploatacji
na stanowisku
Kierowca-Monter
35 lat pracy

pracuje w Dziale
Wykonawstwa
na stanowisku
Kierowca-Monter
25 lat pracy

pracuje w Dziale
Eksploatacji
na stanowisku
Specjalista
ds. AdministracyjnoSocjalnych
35 lat pracy

pracuje w Dziale
Gospodarki
Materiałowej
na stanowisku
Specjalista
ds. Zaopatrzenia
40 lat pracy

pracuje w Dziale
Eksploatacji
na stanowisku
Obchodowy Monter
40 lat pracy

Kuśmierczak
Romuald

Strakowski
Adam

Dyrektor Techniczny
pracuje w Pionie
25 lat pracy
Dyrektora
Technicznego na
stanowisku Kierownik
Działu Wykonawstwa
30 lat pracy

Życzymy naszym jubilatom sukcesów w pracy zawodowej,
pomyślności w życiu osobistym oraz dużo zdrowia

Ogrzej się w kręgu naszego ciepła
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o. o.
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