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Przez cały rok
dostarczamy naszym odbiorcom

przyjazne ciepło
All year round we provide

our consumers with friendly heat



Szanowni Państwo
Z wielką przyjemnością przekazuję Raport Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. za 2014 rok. 

Z satysfakcją informuję, iż mimo mniej korzystnych warunków atmosferycz-
nych Spółka, dzięki racjonalnej polityce kosztowej, wypracowała zysk netto 
wyższy o ponad 18% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Niewątpliwym osiągnięciem minionego roku są największe w historii Spółki 
inwestycje w sieć ciepłowniczą. Zrealizowane zostały w ramach projektu pn. 
„Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy” współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007–2013 i stanowiły kontynuację długofalowych projektów 
inwestycyjnych. Na inwestycje polegające między innymi na wymianie najstar-
szych odcinków sieci przeznaczono w 2014 roku rekordową kwotę 30 175 000 
złotych netto, co pozwoli na ograniczenie strat ciepła na przesyle o 24 504GJ/
rok i redukcję emisji CO

2
 do atmosfery o 4,429 tys. ton/rok.

Ponadto ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwietniu 2014 roku Spółka zakończyła realizację 
trwającego blisko dwa lata cyklu szkoleń pn. „Profesjonalne Kadry Branży 
Ciepłowniczej”. Kursy i szkolenia obejmowały 50 tematów, a udział w nich wzięło 
310 pracowników Spółki. 

W 2014 roku na Uroczystej Sesji Rady Miasta KPEC Spółka z o.o. zostało uhonoro-
wane Medalem Kazimierza Wielkiego za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy 
oraz po raz jedenasty Certyfi katem Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Rok 2014 był dla KPEC Spółki z o.o. także czasem wspomnień, radości i refl eksji. 
W czerwcu, po zakończeniu sezonu grzewczego, w Operze Nova świętowaliśmy 
pięćdziesiątą rocznicę bydgoskiego ciepłownictwa. Wielu spośród Państwa było 
wówczas z nami, za co serdecznie dziękuję.

Jubileusz to także czas planów. Naszym celem na przyszłość jest kontynuacja reali-
zowanej nieustannie od ponad pół wieku misji, jaką jest bezpieczne i pewne zaspo-
kajanie zbiorowego zapotrzebowania odbiorców na ciepło dla potrzeb ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej. 

Z wyrazami szacunku

Marek Kuczyniecki
Prezes Zarządu KPEC Spółka z o.o.

Dear Readers
It is a great pleasure for me to present to you the Report of Komunalne 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) for 2014. 

I am glad to inform you that in spite of less favourable weather conditions, the 
Company, as a result of its rational cost policy, earned a net profi t 18% higher in 
comparison to the previous year.

Investments in heat distribution network, the highest in the history of the Company, 
are an unquestionable achievement of the past year. They were realized as part of the 
project entitled “Modifi cation of heat distribution networks in Bydgoszcz”, co-fi nanced 
with the means of the Cohesion Fund within the Infrastructure and Environment Op-
erational Programme 2007–2013 and were a continuation of long-term investment 
projects. Investments consisting, among others, in replacement of the oldest section 
of the system were allocated in 2014 a record amount of PLN 30,175,000 net, which 
will help to reduce heat losses in the distribution system by 24,504 GJ/year and bring 
about reduction of CO

2
 emissions to the atmosphere by 4,429 tons/year.

Additionally, using the means of the European Social Fund within the Human Capi-
tal Operational Programme, in April 2014 the Company completed implementa-
tion of the training cycle lasting almost two years, entitled “Professional Personnel 
in Heating Engineering”. Training courses covered 50 topics, and were attended by 
310 employees of the Company. 

In 2014, on the Special Session of City Council, KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) was awarded 
the Kazimierz Wielki Medal for special merits for the City of Bydgoszcz and received, 
for the eleventh time, the Business Quality Certifi cate “Fair Play Enterprise”.

The year of 2014 was for KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) also the time of reminiscences, 
joy and refl ections. In June, after the end of the heating season, we celebrated in 
Opera Nova the fi ftieth anniversary of the Bydgoszcz heat engineering. Many of 
you were present at that time with us, for which I wish to thank you very much.

The jubilee is also the time for making plans. Our aim is to continue the mission we have 
been pursuing for more than a half of a century, namely to safely and reliably satisfy 
collective demand for heat used for heating purposes and for domestic hot water.

Yours sincerely,

Marek Kuczyniecki
President of the Management Board of KPEC Company
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Charakterystyka
Spółki
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 
powstało w grudniu 1991 roku w wyniku komunalizacji Wojewódzkiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej. Właścicielami Spółki są Gminy założycielskie: 
Bydgoszcz, Koronowo, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski oraz Szubin.
 
Siedziba Spółki
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tel. +48 52 30 45 200; fax +48 52 30 45 470
www.kpec.bydgoszcz.pl

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy wpisane 
jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033107.

Numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej:
REGON – 090523340

Numer Identyfi kacji Podatkowej:
NIP – 554-030-90-86

The most important facts
about the Company
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) in Byd-
goszcz was established in December 1991 as a result of the municipalisation 
process undergone by the Voivodeship Heat Supply Enterprise [Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej]. The owners of the Company include its 
founding municipalities: Bydgoszcz, Koronowo, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski 
and Szubin.

Registered offi ce of the Company 
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tel. +48 52 30 45 200; fax +48 52 30 45 470
www.kpec.bydgoszcz.pl

Municipal Heat Supply Company in Bydgoszcz is entered into the National Court 
Register under number 0000033107.

REGON (National Offi cial Business Register Number) – 090523340

NIP (Tax Identifi cation Number) – 554-030-90-86

Przedmiot działania
 
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 
świadczy usługi w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz kompleksowej ob-
sługi inwestycji ciepłowniczych, od dokumentacji budowlanej po realizację i eks-
ploatację sieci i urządzeń ciepłowniczych. Ponadto wykonawstwo w zakresie 
instalowania, naprawy, konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i badawczych oraz usługi sprzętowo-transportowe. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy jest 
przedsiębiorstwem energetycznym, obejmującym swoim zasięgiem obszar admi-
nistracyjny jednostek samorządu terytorialnego będących wspólnikami Spółki, 
realizującym ustawowe zadanie własne gmin, jakim jest zaopatrzenie mieszkań-
ców w ciepło. 

KPEC Spółka z o.o. dysponuje siedmioma ciepłowniami (Błonie, Białe Błota, 
Osowa Góra, Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo), które w od-
działach Spółki wytwarzają ciepło dostarczane do Odbiorców, a w Bydgoszczy 
wspomagają system ciepłowniczy oraz sieciami ciepłowniczymi o łącznej długości 
438,5 km (stan na dzień: 31.12.2014).

Odbiorcami ciepła są zarówno użytkownicy obiektów budownictwa jedno- i wielo-
rodzinnego, jak również zakłady przemysłowe, podmioty gospodarcze oraz obiekty 
użyteczności publicznej.

Przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania zgodnie z nadanymi przez Urząd Regu-
lacji Energetyki w dniu 29 września 1998 r. (z późniejszymi zmianami) koncesjami:

Nr WCC/113/250/U/1/98/AP – na wytwarzanie ciepła,

Nr PCC/118/250/U/1/98/AP – na przesyłanie i dystrybucję ciepła,

Nr OCC/41/250/U/1/98/AP – na obrót ciepłem.

Business of the Company
 
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) in Bydgoszcz 
provides services in production and distribution of district heat and complete heat 
investment management, starting from construction documentation and ending on 
execution and operation of heating devices. What is more, we also offer contracting 
for installation, repair, maintenance of measurement, control and test instruments 
and devices, as well as equipment and transport services.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) in Byd-
goszcz is energy enterprise, covering the area of territorial administration units, 
being the Company’s shareholders, performing municipalities’ law assigned own 
task, i.e. supplying the population with the heat.

KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) has 7 heating plants (Błonie, Białe Błota, Osowa Góra, 
Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo) at its disposal, which pro-
duce heat to be supplied to Consumers in the Company’s Branch offi ces, and in 
Bydgoszcz support the heat distribution system. The total length of heat distri-
bution networks is 438,5 km (as per 31.12.2014).

Heat consumers are both users of single- or multi-family residential buildings, 
as well as industrial facilities, business entities and public utility facilities.

The Company performs its assignments pursuant to the following permits given by 
Energy Regulatory Authority on 29 September 1998 (with further amendments):

No. WCC/113/250/U/1/98/AP – for heat production,

No. PCC/118/250/U/1/98/AP – for heat transfer and distribution,

No. OCC/41/250/U/1/98/AP – for heat trade.

Bydgoszcz

Nakło nad Notecią

Szubin

Koronowo

Solec Kujawski
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Władze Spółki
Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o.

Zgromadzenie Wspólników / Shareholders Meeting:

Miasto Bydgoszcz City of Bydgoszcz

Gmina Solec Kujawski Municipality of Solec Kujawski

Gmina Szubin Municipality of Szubin

Gmina Nakło nad Notecią Municipality of Nakło nad Notecią

Gmina Koronowo Municipality of Koronowo

Udziałowiec

Shareholder

Liczba
udziałów

Number

Wartość
udziałów w zł 

Value

Procent
udziałów

Per cent 

Liczba
głosów

Number 

Procent
głosów

Per cent 

Miasto Bydgoszcz
City of Bydgoszcz

408 40 800 000 88,89 740,83 89,89

Gmina Solec Kujawski
Municipality of Solec Kujawski

16 1 600 000 3,49 29,28 3,55

Gmina Szubin
Municipality of Szubin

14 1 400 000 3,05 15,66 1,90

Gmina Nakło nad Notecią
Municipality of Nakło nad Notecią

12 1 200 000 2,61 21,96 2,66

Gmina Koronowo
Municipality of Koronowo

9 900 000 1,96 16,47 2,00

Razem
Total

459 45 900 000 100,00 824,20 100,00

Struktura udziałowa Spółki / Shareholding in the Company:

Governing bodies
of Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.)

Prezes Zarządu
President 
of the Management Board
Marek Kuczyniecki

Wiceprezes Zarządu
Vice-president 
of the Management Board
Andrzej Borowski

 Przewodniczący Henryk Nierebiński
 President

 Członek Rafał Bułka
 Member

 Członek Grzegorz Głowacki
 Member

 Członek Barbara Kaczmarek
 Member

 Członek Zbigniew Pigul 
 Member

 Członek Sławomir Sobczak
 Member

 Członek Jacek Szajda
 Member

 Członek Janusz Zabłocki
 Member

Rada Nadzorcza / Supervisory Board:

Zarząd Spółki / Management Board:
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Idealne rozwiązanie
dla budownictwa wielorodzinnego, 
obiektów usługowych i przemysłowych, a także 
dla innych odbiorców ciepła w Bydgoszczy i okolicach

Perfect solution
for multi-family residential buildings,

industrial and service facilities as well as other 
heat consumers in Bydgoszcz and Bydgoszcz area
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Ciepło z miejskiej sieci
Ciepło z miejskiej sieci to przede wszystkim usługa centralnego ogrzewania polegająca na dostar-
czaniu do obsługiwanych przez Spółkę obiektów czynnika grzewczego. Ciepło dostarczane do 
Klientów KPEC-u w ok. 80% powstaje w skojarzeniu z energią elektryczną w procesie kogeneracji. 
To sprawia, że jest ono ekologiczne i tańsze w porównaniu z innymi jego nośnikami. Ciepło z miej-
skiej sieci jest produktem pewnym zarówno pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, jak i jego 
dostępności o każdej porze, w dowolnym czasie. Do najważniejszych atutów ciepła z m.s.c. należy 
zaliczyć komfort i estetykę podczas korzystania z niego. Niewątpliwą zaletą jest brak konieczno-
ści montażu źródeł ciepła w pomieszczeniach użytkowych obiektów ogrzewanych.

KPEC Spółka z o.o. to także niezawodna, pewna i bezpieczna w użyciu ciepła woda użytkowa. 
Sprawia, że odkręcając kran, mamy pewność jej temperatury i gotowości użycia.

Centralne ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej KPEC Spółki z o.o. cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem nowych Klientów, którzy doceniają jego zalety.

Heat from municipal network
Heat from municipal network covers above all the service of central heating aimed at supplying 
the heating medium to the facilities. The heat received by the KPEC Clients is produced in ca. 80% 
in combination with electric energy in cogeneration process. Thanks to this, the heat is environ-
ment-friendly and cheaper as compared with other heat media. The heat from municipal network 
is a reliable product both in terms of safety of use, and its availability at any given time. The most 
important advantages of the heat from municipal network include convenience and aesthetics. It 
is also not necessary to install sources of heating in utility rooms of heated facilities, which is of 
big advantage.

KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) also delivers hot utility water, which is reliable and safe in use. So, when 
turning the tap on, you can be sure that the temperature is right and water ready to use.

Central heating from KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) network is very popular among new Clients, who 
appreciate its advantages.

PEWNE
RELIABLE

bezpieczne, niezawodne, z całodobowym serwisem i gwarancją ciągłości dostaw ciepła
safe, reliable, with 24-hour service and heat supply continuity guarantee

WYGODNE
CONVENIENT

komfort użytkowania niewymagający od Klienta żadnej obsługi
comfort of use, requiring no effort on the part of the consumer

EKOLOGICZNE
ECO-FRIENDLY

spełnia normy środowiskowe, wytwarzane w kogeneracji zużywa mniej paliwa
meets applicable environment requirements, thanks to the heat-power cogeneration uses less fuel

STABILNE CENOWO
GUARANTYING 

SUSTAINABLE COSTS

ceny zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmierzają do równoważenia 
interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców
charges are accepted by the Energy Regulatory Authority; they are aimed at balancing in the 
interests of heat supply companies and those of heat consumers

CAŁOROCZNE
ANNUAL

węzły cieplne wyposażone w automatykę pogodową zapewniają dostawę ciepła każdego dnia 
przy odpowiednio niskiej temperaturze zewnętrznej
heat transfer stations fi tted with weather automatics provide heating supply on daily basis at 
adequately low outside temperature

NOWOCZESNE
ADVANCED

infrastruktura wyposażona w nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne
infrastracture based on advanced technical and technological solutions

DOSTĘPNE
AVAILABLE

możliwość podłączenia obiektu na terenie Bydgoszczy, Koronowa, Szubina, Solca Kujawskiego 
i Nakła nad Notecią
any building or facility in the area of Bydgoszcz, Koronowo, Szubin, Solec Kujawski and Nakło nad 
Notecią may be connected to our network
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KPEC Spółka z o.o. rozwija rynek energii, proponując Klientom przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Oferta skierowana jest do Odbiorców korzystających z ciepła sieciowego jedynie 
w zakresie centralnego ogrzewania, a do podgrzania wody wykorzystujących 
gazowe lub elektryczne podgrzewacze wody.

Bezpieczeństwo, komfort, estetyka
Ciepła woda przygotowywana z wykorzystaniem ciepła z sieci KPEC daje gwa-
rancję bezpieczeństwa użytkowania. Wszystkie urządzenia wykorzystywane do 
podgrzewania wody znajdują się z dala od jej użytkowników. To sprawia, że nie 
ma możliwości zatrucia groźnym dla zdrowia i życia tlenkiem węgla zagrażającym 
użytkownikom gazowych podgrzewaczy wody. Likwiduje także ryzyko spięcia 
w instalacji elektrycznej, co jest możliwe podczas eksploatacji elektrycznych 
ogrzewaczy wody. 

Przystępna cena
Ciepła woda użytkowa przygotowywana z wykorzystaniem ciepła z miejskiej sie-
ci KPEC to idealne rozwiązanie dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego, a tak-
że dla innych odbiorców ciepła w Bydgoszczy i okolicach. Koszty jej podgrzania są 
zdecydowanie niższe od kosztów ponoszonych w przypadku podgrzewania wody 
w indywidualnych – elektrycznych lub gazowych – podgrzewaczach.

Pozostałe usługi KPEC:
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

USŁUGA DIAGNOSTYCZNA METODĄ TERMOWIZYJNĄ

USŁUGA DIAGNOSTYKI SIECI PREIZOLOWANEJ
PRZY UŻYCIU REFLEKTOMETRU

USŁUGA WYZNACZANIA PRZEBIEGU SIECI – TRASOWANIE

USŁUGA DIAGNOSTYCZNA METODĄ AKUSTYCZNĄ
– GEOFON

MONITORING WĘZŁÓW

KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) engages in development of the energy market by offer-
ing Clients the service of hot utility water production with use of heat from mu-
nicipal heat distribution network. This offer is for Consumers using the network 
heat only from central heating, and operating gas or electrical water heaters.

Safety, comfort, aesthetics
Hot water produced with use of the heat from KPEC network ensures safety of 
its use. All devices used for water heating are far away from its users. It then guar-
antees that there is no possibility of life and health threatening carbon monox-
ide poisoning, which is likely to occur in case of gas heater use. It also eliminates 
risk of short circuit, what is possible when operating electrical water heaters.

Acceptable price
Hot utility water produced with use of the heat from KPEC network suits perfect-
ly both single- or multi-family residential buildings, as well as other heat consum-
ers in Bydgoszcz and Bydgoszcz area. Costs of its heating are much lower than in 
case of heating the water in individual – either electrical or gas – heaters.

Other services off ered by KPEC:
EMERGENCY HEATING SERVICE

THERMAL IMAGINING DIAGNOSIS

PRE-INSULATED NETWORK DIAGNOSIS
WITH REFLECTOMETER

NETWORK ROUTING DETECTION

ACOUSTIC METHOD DIAGNOSIS – GEOFON

HEAT TRANSFER STATIONS MONITORING

Ciepła woda użytkowa
Hot utility water

BEBEBEBEBEBEZPZPZPZPZPZPIEIEIEECZNA
SAFE

bez zagrożenia zatrucia czadem i spięcia w instalacji elektrycznej
no risk of carbon dioxide poisoning and a short-circuit in tthe electric wiring

WYWYWYWYYYYGOGOGOGOGOGOGODNNAAAAA
CONVVVENENENENIEIEIII NTNT

beez z kokonieczności regululowowania pieców i uzupełniania paliw
no need to regulate boilers and add fuel

KOK MFORRRRORRRRRRTOOOOOOOOOWAWAWWWAWAWAW
COOC MFM ORORO TAAAAABLBBLBB E

gwarancja stałej tempeperatury i gotowości użycia
guguarrantee of constant temperature and readiness for usee

PPPEP WNWNWNWNWWNWNWWWNWNWNWW A
REREELILLILILILIL ABABABABABABABBLLELELLEL

doooosttttępępępępnanaa p p p rzrzrzez cały rorok, niezależnie od dostaw prądu czy gazu
avva aiailable alall l yey ar round, regardless of electricity or gas suupply
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Heat transfer
stations monitoring
In order to meet the expectations of its consumers, Komunalne Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) provides advanced telemetry services. 

Selected budgetary educational institutions situated in Bydgoszcz manage and 

control on their own some of the parameters of heat transfer stations installed in 

school or kindergarten buildings. Thanks to the software which was made available 

to them, the institutions use computer administrative panel to manage on their own 

heat for central heating and hot utility water purposes, choosing times when heat is 

most needed and limiting its supply when there are no lessons. Several dozen educa-

tional institutions took part in this test programme and further dozen or so prepare 

to use this service.

Monitoring
węzłów
KPEC Spółka z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, umożliwia 
korzystanie z zaawansowanych usług telemetrycznych. 

Od kilku lat Spółka promuje usługę elektronicznego systemu monitorowania 
i sterowania ciepłem, która umożliwia Odbiorcom bieżącą kontrolę parametrów 
dostarczanego ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Odbiorca może 
również dokonać wyboru godzin, kiedy ogrzewanie i ciepła woda są najbardziej 
potrzebne oraz ograniczyć pobór w czasie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest 
mniejsze. Obsługa systemu realizowana jest poprzez dedykowaną stronę www. 
To wygodne rozwiązanie umożliwia efektywne zarządzanie komfortem cieplnym 
w budynku. 
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budownictwo wielorodzinne
multi-family housing

67,8%

budownictwo indywidualne
private housing

1,8%

przemysł
industry

2,2%
handel i usługi

trade and services

11,9%

urzędy i administracje
public authorities

5,2%
służba zdrowia

health care

1,8%

oświata
education 

9,2%

Sprzedaż – wyniki 
Sale – results
Struktura sprzedaży ciepła (GJ) w 2014 r. według branż
Structure of heat sale (GJ) in 2014 by industries

Sprzedaż ciepła (GJ) w branżach 2013–2014
Heat sale (GJ) by industries in years 2013–2014
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Najwięksi odbiorcy ciepła z KPEC w Bydgoszczy
The most important heat consumers of KPEC in Bydgoszcz

 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”

 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”

 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni”

 Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy

 Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.

 PESA Bydgoszcz S.A.

 FOCUS Park Bydgoszcz Spółka z o.o.

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Najwięksi odbiorcy ciepła z KPEC w Koronowie
The most important heat consumers of KPEC in Koronowo

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Szkoła Podstawowa nr 2

Najwięksi odbiorcy ciepła z KPEC w Nakle nad Notecią
The most important heat consumers of KPEC in Nakło nad Notecią

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chrobry”

 Nowy Szpital w Nakle nad Notecią i Szubinie Spółka z o.o.

 Szkoła Podstawowa nr 4

Najwięksi odbiorcy ciepła z KPEC w Szubinie
The most important heat consumers of KPEC in Szubin

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

 Urząd Miejski w Szubinie

Najwięksi odbiorcy ciepła z KPEC w Solcu Kujawskim
The most important heat consumers of KPEC in Solec Kujawski

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Transportowiec”

 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Ośrodek Sportu i Rekreacji
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Infrastruktura
KPEC Spółka z o.o. od ponad pół wieku zaopatruje odbiorców w ciepło dzięki roz-
budowanej, liczącej 438,5 km sieci ciepłowniczej, realizując ustawowe zadanie 
własne gmin. Spółka swoim zakresem obsługuje gminy będące jej wspólnikami, 
dostarczając ciepło do mieszkańców Bydgoszczy, Koronowa, Solca Kujawskiego, 
Nakła nad Notecią i Szubina.

Rejon
/ Region km w tym / including km

Koronowo 20,342 napowietrzne / overhead 0,511

preizolowane / pre-insulated 3,463

Nakło 9,622 napowietrzne / overhead 0,743

preizolowane / pre-insulated 0,705

Solec
Kujawski

12,990 napowietrzne / overhead 0,127

preizolowane / pre-insulated 3,387

Szubin 6,475 napowietrzne / overhead 0

preizolowane / pre-insulated 2,127

Razem 
/ Total

49,429

Rejon
/ Region KPEC

Odbiorca
/ Consumer

Koronowo 36 271

Nakło 53 43

Solec Kujawski 46 13

Szubin 29 29

Razem / Total 174 356

Węzły Oddziały
Branch offi  ces
– Heat transfer stations

Sieci Oddziały
Branch offi  ces – Networks

Rejon
/ Region KPEC

Odbiorca
/ Consumer

Koronowo 0 11

Nakło 12 8

Solec Kujawski 52 46

Szubin 0 0

Razem / Total 64 65

Rozdzielnie Oddziały
Switchboards: Divisions

Komory ciepłownicze Oddziały
Heat chambers: Divisions

115 szt.
115 pcs.

Infrastructure
KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) supplies its Consumers in heat for over half of century 
thanks to the developed 438,5 km long heat distribution network, performing 
municipalities` law assigned own task, i.e. supplying the population with heat. 
The Company covers municipalities, being its shareholders and supplies heat to 
the population of Bydgoszcz, Koronowo, Solec Kujawski, Nakło nad Notecią and 
Szubin.

Rejon
/ Region km w tym / including km

ZPS-1 136,667 napowietrzne / overhead 6,490

preizolowane / pre-insulated 32,855

ZPS-2 161,864 napowietrzne / overhead 16,655

preizolowane / pre-insulated 33,991

ZPS-3 80,66 napowietrzne / overhead 6,877

preizolowane / pre-insulated 16,268

Osowa 
Góra

9,87 napowietrzne / overhead 1,405

preizolowane / pre-insulated 1,559

Razem 
/ Total

389,061

Rejon
/ Region KPEC

Odbiorca
/ Consumer

ZPS-1 563 907

ZPS-2 979 688

ZPS-3 509 249

Osowa Góra 47 65

Razem / Total 2 098 1 909

Węzły Bydgoszcz
Heat transfer stations
in Bydgoszcz

Sieci Bydgoszcz
Bydgoszcz networks

Rejon
/ Region KPEC

Odbiorca
/ Consumer

ZPS-1 347 43

ZPS-2 325 260

ZPS-3 190 0

Osowa Góra 0 20

Razem / Total 862 323

Rozdzielnie Bydgoszcz
Switchboards: Bydgoszcz

Komory ciepłownicze Bydgoszcz
Heat chambers: Bydgoszcz

1229 szt.
1229 pcs.

1. Bydgoszcz

Sieci i węzły – stan na 31.12.2014 Networks and heat transfer station – as per 31.12.2014
2. Oddziały / Branch offi  ces

km w tym / including km

Bydgoszcz
+ Oddziały

438,490 napowietrzne / overhead 32,808

preizolowane / pre-insulated 94,355

KPEC
Odbiorca

/ Consumer

Bydgoszcz
+ Oddziały

2272 2265

Węzły Bydgoszcz + Oddziały
Heat transfer stations
Bydgoszcz + Branch offi  ces 

Sieci Bydgoszcz + Oddziały
Networks Bydgoszcz + Branch offi  ces 

Rejon
/ Region KPEC

Odbiorca
/ Consumer

Bydgoszcz
+ Oddziały

926 388

Rozdzielnie Bydgoszcz + Oddziały
Switchboards: Bydgoszcz
+ Divisions

3. Razem / Total

Komory ciepłownicze Bydgoszcz + Oddziały
Heat chambers: Bydgoszcz + Divisions

1344 szt.
1344 pcs.

20 

raport roczny annual report 2014

21 



Ciepłownia Białe Błota
/ Heating plant Białe Błota

Ciepłownia Błonie
/ Heating plant Błonie

EC I

EC II

Sieć ciepłownicza i źródła ciepła w Bydgoszczy
Heat distribution network and sources of heat in Bydgoszcz

Ciepłownia Osowa Góra
/ Heating plant Osowa Góra

Sieć ciepłownicza i źródła ciepła w Oddziałach Spółki
Heat distribution network and sources of heat in Company’s Branch offi  ces
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Inwestycje
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych jest dla KPEC Spółki z o.o. codzien-
nością. Wieloletni plan inwestycyjny Przedsiębiorstwo realizuje także w zakresie modernizacji 
źródeł ciepła oraz rozbudowy zaawansowanych systemów telemetrycznych, informatycznych 
i pomiarowych. Inwestycje realizowane w 2014 roku miały na celu optymalizację procesu dys-
trybucji ciepła poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania źródeł ciepła, zmniejszenie 
kosztów dystrybucji, pozyskanie nowych odbiorców. Łączna kwota zadań inwestycyjnych wyko-
nanych przez Spółkę w 2014 roku wyniosła 30 175 000 PLN.

Investment projects
Heat from municipal network covers above all the service of central heating aimed at supply-
ing Extension, reconstrution and modernization of heat distribution networks is a daily routine 
a tour Company. KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) implements its long-term investment plan also within 
modernization of sources of heat extension of advanced telemetry, IT measurement systems. The 
investment projects implemented in 2014 were at optimalization of the heat distribution proces 
by increasing effectiveness of the used heat sources, reducing the dustribution costs, gaining new 
consumers. The total value of the investment projects implemented by the Company in 2014 to 
30 175 000 PLN.

Lp
No.

Nazwa zadania
Task name

Plan zadania
Task plan

Wykonanie ogółem i z podziałem na gminy (zł)
Total performance and performance by communes (PLN)

Ogółem wg 
stanu na 

31.12.2014 r.
Total as at 

31 December 
2014

Bydgoszcz Solec Kuj. Szubin Nakło Koronowo

1. Modernizacja węzłów cieplnych
Modernization of heat distribution centers

900 000 874 797,90 770 690,57 60 321,55 3 075,34 12 907,09 27 803,35

2. Budowa, przebudowa i modernizacja
sieci ciepłowniczych
Construction, modernization and upgrading
of heat distribution networks

32 039 120 21 296 107,77 21 284 740,57 0 0 11 367,20 0

w tym: / including:

Włączenie, na terenie B.P.P.-T., ZTPOK do bydgoskiego 
systemu ciepłowniczego
Connecting, in the area of the Bydgoszcz Industrial and 
Technological Park, the Waste Thermal Treatment Plant 
to the Bydgoszcz district heating system

15 000 000 13 630 234,00 13 630 234,00 0 0 0 0

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczych
w Bydgoszczy” – fi nansowany przez KPEC
Modernization of heat distribution networks
in Bydgoszcz - fi nanced by KPEC 

3 006 950 1 224 869,72 1 224 869,72 0 0 0 0

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczych
w Bydgoszczy” – dofi nansowanie NFOŚIGW
Modernization of heat distribution networks
in Bydgoszcz - co-fi nancing by the National Fund 
for Environmental Protection and Water Management

12 039 120 4 422 790,54 4 422 790,54 0 0 0 0

3. Zakup i montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych
Purchase and installation of metering
and billing systems

600 000 462 715,42 417 480,65 21 374,80 5 980,44 10 538,46 7 341,07

4. Modernizacja źródeł ciepła
Modernization of heat sources

600 000 663 442,12 530 799,65 0 30 597,23 78 251,83 23 793,41

5. Systemy telemetryczne,
automatyczne i informatyczne
Telemetric, automation and IT systems

600 000 603 235,42 603 235,42 0 0 0 0

6. Modernizacja infrastruktury technicznej (budynki)
Modernization of technical infrastructure (buildings)

90 000 82 439,00 22 312,00 0 9 360,00 50 767,00 0

7. Zakupy / Purchases 180 000 96 477,87 89 497,24 0 6 980,63 0 0

8. Podłączenie nowychodbiorców
Connecting new end-users

4 000 000 5 991 049,43 5 390 501,93 191 379,04 270 032,18 0 139 136,28

9. Dokumentacje techniczne i opracowania koncepcyjne
Technical documentation and conceptual designs

300 000 105 005,80 90 405,80 14 600,00 0 0 0

Łącznie poz. 1–9
Items 1–9 in total

39 309 120 30 175 270,73 29 199 663,83 287 675,39 326 025,82 163 831,58 198 074,11

Wykonanie planu inwestycyjnego 2014 r.
Investment plan performance 2014
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Przebudowa sieci 
ciepłowniczych
 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy jest 
w trakcie realizacji projekt pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy” 
nr POIS.09.02.00-00-012/10, współfi nansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Umowa 
o dofi nansowanie Projektu została podpisana w grudniu 2012 r. Projektowi przy-
znano 9,5 mln zł dotacji.  

Cel główny projektu:
Przedsięwzięcie obejmuje modernizację 6,9 km sieci ciepłowniczych na terenie 
Miasta Bydgoszczy i ma na celu ograniczenie strat ciepła wynikających z jego 
przesyłu przestarzałymi sieciami ciepłowniczymi, ułożonymi w kanałach w izola-
cji z pianobetonu. W wyniku modernizacji zostaną one wymienione na kompletne 
systemy rur preizolowanych. Przedsięwzięcie jest częścią realizowanych w Spółce 
strategicznych zamierzeń związanych z modernizacją sieci ciepłowniczych.

Efekty projektu:
• Modernizacja 6,9 km sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy;

• Oszczędność 24,5 TJ ciepła w skali roku w wyniku ograniczenia strat na jego 
przesyle;

• Ograniczenie emisji CO
2
 do powietrza atmosferycznego o 4,43 tys. ton w skali roku;

• Niższa awaryjność najstarszych odcinków miejskiej sieci ciepłowniczej.

W latach 2011–2014 zrealizowano przebudowę sieci ciepłowniczych w nastę-
pujących lokalizacjach:

• Osiedle Błonie: 0,8 km w rejonie ulicy Koszarowej i Waryńskiego oraz 1,1 km 
w rejonie ulicy Gałczyńskiego, Stawowej i ulicy Księdza Józefa Schulza (Zadanie 
nr 1 i 9);

• Osiedle Wyżyny w rejonie ulicy Modrakowej, Kąkolowej i Dunikowskiego: 2,6 km  
(Zadanie nr 2); 

• Osiedle Kapuściska w rejonie ulicy Planu 6-letniego: 0,1 km (Zadanie nr 3); 

• Rejon Dworca Głównego PKP przy ulicy Zygmunta Augusta i ulicy Warszawskiej: 
0,2 km (Zadanie nr 4); 

• Rejon ulic Marii Curie-Skłodowskiej i ulicy Łęczyckiej: 0,1 km (Zadanie nr 5); 

• Centrum Miasta Bydgoszczy w rejonie ulicy 3-go Maja: 0,2 km (Zadanie nr 6);

• Centrum Miasta Bydgoszczy w rejonie ulic Bocianowo i Pomorska: 0,3 km 
(Zadanie nr 7); 

• Rejon ulicy Gdańskiej i Powstańców Warszawy: 0,2 km (Zadanie nr 8); 

• Rejon ulicy Powstańców Wielkopolskich: 0,5 km (Zadanie nr 10); 

• Centrum Miasta Bydgoszczy w rejonie ulicy Wały Jagiellońskie oraz Placu 
Kościeleckich: 0,2 km (Zadanie nr 14);

• Rejon ulicy Grabowej: 0,1 km (Zadanie nr 15).

W roku 2015, w miesiącach V–VII, zrealizowane zostaną trzy ostatnie zadania prze-
budowy sieci ciepłowniczych w ramach Projektu, w następujących lokalizacjach:

• Rejon ulicy Powstańców Wielkopolskich: 0,3 km (Zadanie nr 11); 

• Centrum Miasta Bydgoszczy w rejonie ulicy Jagiellońskiej: 0,3 km (Zadanie nr 12); 

• Rejon ulicy Moniuszki i Chopina: 0,1 km (Zadanie nr 13).

Wykonawcy prac inwestycyjnych są wybierani w drodze przetargów nieograniczo-
nych, a ich prace są nadzorowane przez inspektorów Spółki oraz inspektorów fi rmy 
pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu.  

Modernization of heat 
distribution networks
 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) in Bydgoszcz 
is currently implementing the project entitled “Modernization of heat distribution 
networks in Bydgoszcz” No. POIS.09.02.00-00-012/10, co-fi nanced by the Euro-
pean Union from the means of the Cohesion Fund under the Infrastructure and 
Environment Operational Programme 2007-2013, Measure 9.2 Effective Energy 
Distribution. The contract for co-fi nancing of the Project was signed in December 
2012. The project was awarded a grant of PLN 9.5 million.

The main purpose of the project:
The project includes modernization of 6.9 km of heat distribution networks in 
Bydgoszcz and is aimed at reducing heat losses resulting from its distribution via 
obsolete heating network laid in ducts with foam concrete insulation. As a result of 
modernization, they will be replaced with complete systems of pre-insulated pipes. 
The project is a part of strategic undertakings carried out in the Company in rela-
tion to modernization of the heat distribution systems.

Outcome of the project:
• Modernization of 6.9 km of the heat distribution network in Bydgoszcz;

• Heat savings of 24.5 TJ a year as a result of reducing its distribution losses;

• Reduction of CO
2
 emissions into the air by 4,430 tonnes a year;

• A lower failure rate of the oldest section of the municipal heating system.

In 2011–2014, modernization of heat distribution networks was performed 

in the following locations:

• Błonie housing estate: 0.8 km in the area of Koszara and Waryńskiego Streets 
and 1.1 km in Gałczyńskiego, Stawowa and Księdza Józefa Schulza Streets (Task 
No. 1 and 9);

• Wyżyny housing estate in the area of Modrakowa, Kąkolowa and Dunikowskie-
go Streets: 2.6 km (Task No. 2); 

• Kapuściska housing estate in the area of Planu 6-letniego Street: 0.1 km (Task No. 3); 

• Area of the Central Railway Station at Zygmunta Augusta and Warszawska Streets: 
0.2 km (Task No. 4); 

• Area of Marii Curie-Skłodowskiej and Łęczycka Streets: 0.1 km (Task No. 5); 

• Bydgoszcz city centre in the area of 3-go Maja Street: 0.2 km (Task No. 6);

• Bydgoszcz city centre in the area of Bocianowo and Pomorska Streets: 0.3 km 
(Task No. 7); 

• Area of Gdańska and Powstańców Warszawy Streets: 0.2 km (Task No. 8); 

• Area of Powstańców Wielkopolskich Street: 0.5 km (Task No. 10); 

• Bydgoszcz city centre in the area of Wały Jagiellońskie Street and Kościeleckich 
Square: 0.2 km (Task No. 14);

• Area of Grabowa Street: 0.1 km (Task No. 15).

In 2015, from May to July, three last heat distribution modernization tasks under the 
Project will be performed in the following locations:

• Area of Powstańców Wielkopolskich Street: 0.3 km (Task No. 11); 

• Bydgoszcz city centre: in the area of Jagiellońska Street: 0.3 km (Task No. 12); 

• Area of Moniuszki and Chopina Streets: 0.1 km (Task No. 13).

Contractors for investment works are selected in open tenders, and their works are 
supervised by inspectors of the Company and inspector of the company fulfi lling 
a function of the Contract Engineer within the Project.
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Program ochrony
środowiska
 
Działalność KPEC Spółki z o.o. w Bydgoszczy w zakresie ochrony środowiska opar-
ta jest o odpowiednie decyzje środowiskowe i umowy w zakresie gospodarki 
odpadami, gospodarki wodno-ściekowej.
Ponadto pięć ciepłowni (poza instalacją w Szubinie) posiada zezwolenia na uczest-
nictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych.

Spółka niezmiennie dąży do minimalizacji swojego negatywnego wpływu na śro-
dowisko naturalne:
• ogranicza emisję substancji pyłowo-gazowych do powietrza,
• optymalizuje zużycie paliw i energii elektrycznej,
• ogranicza ilość wytwarzanych odpadów i prowadzi ich selektywną zbiórkę,
• ogranicza zużycie wody i powstawanie ścieków (w procesach przygotowania 

wody zasilającej),
• ogranicza straty ciepła.

Powyższy cel realizowany jest między innymi poprzez:
• spalanie wysokoenergetycznego węgla kamiennego o obniżonej zawartości 

siarki i popiołu,
• okresowe współspalanie biomasy stałej w ciepłowni w Koronowie,
• stałe nadzorowanie jakości paliw stosowanych w procesie produkcji ciepła,
• wykonywanie regularnych pomiarów emisji substancji wprowadzanych do śro-

dowiska,
• stałe nadzorowanie procesów produkcyjnych pod względem zużycia energii i paliw.

Gospodarka wodno-ściekowa
Woda pobierana przez KPEC Spółkę z o.o. zużywana jest na potrzeby: technologicz-
ne, socjalno-bytowe pracowników, utrzymanie czystości oraz cele przeciwpożarowe.
Pobór wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umów zawartych 
z poszczególnymi przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Spółka 
odprowadza wszystkie rodzaje powstających na jej terenie ścieków oddzielnie 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ilość zużywanej wody i odpo-
wiednio odprowadzanych ścieków co roku ulega zmniejszeniu.

Laboratorium badawcze
W przedsiębiorstwie działa laboratorium Działu Ochrony Środowiska wykonujące 
okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza w celu potwierdzenia dotrzy-
mywania przez poszczególne źródła wymaganych standardów emisyjnych. Labora-
torium Działu Ochrony Środowiska KPEC Spółki z o.o. wykonuje na zlecenie ba-
dania próbek węgla kamiennego. Posiadamy wdrożony system zarządzania zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony Certyfi katem 
Akredytacji nr AB 1060 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.  

W 2014 roku KPEC Spółka z o.o. kontynuowało rozpoczęte w 2013 roku zadania 
związane z realizacją krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania 
energią, polegającego na uzyskaniu do 2016 roku znacznych oszczędności energii 
fi nalnej. Spółka w trosce o środowisko lokalne wdraża Program Ochrony Powietrza 
dla strefy aglomeracji bydgoskiej, redukując poziom pyłu zawieszonego w powie-
trzu. Uczestniczy w realizacji założeń Programu KAWKA polegającego na likwi-
dacji zjawiska niskiej emisji, wspieraniu wzrostu efektywności energetycznej oraz 
rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W ramach Programu KPEC 
będzie zachęcało właścicieli i zarządców budynków ogrzewanych przy pomocy lo-
kalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych do zmiany sposobu 
zasilania obiektów w ciepło. Dotyczy to przede wszystkim obiektów zlokalizowa-
nych w centrum Bydgoszczy. Pozwoli to zredukować emisję zanieczyszczeń i dwu-
tlenku węgla do atmosfery oraz zlikwidować uciążliwy dla mieszkańców smog.

Environmental
protection programme
Operations of KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) in Bydgoszcz in the fi eld of environmental 
protection are based on appropriate environmental decisions and agreements re-
lated to waste management and water and sewage management. Additionally, fi ve 
heat plants (apart from the plant in Szubin) hold permissions to participate in the 
Community greenhouse gas emission trading scheme.

The Company continuously aims at minimizing its negative effect on natural envi-
ronment by:
• reducing gas and dust emissions into the air,
• optimizing fuel and electricity consumption,
• reducing the amount of produced waste and conducting selective collection of waste,
• reducing water consumption and waste water production (in the processes of 

preparing supply water),
• reducing heat losses.

The above aim is achieved, among others, by:
• combustion of high energy hard coal of reduced sulphur and ash content,
• periodical co-fi ring of solid biomass in the heat plant in Koronowo,
• constant supervision over the quality of fuel used in the heat production process,
• performing regular measurements of substances emitted into the environment,
• constant supervision over production processes in terms of energy and fuel 

consumption.

Water and sewage management
Water consumed by KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) is used for technological purposes, 
for domestic purposes of employees, for cleaning and for fi re protection purposes.
Water supply and sewage discharge is based on agreements concluded with indi-
vidual water and sewerage companies. The Company discharges all types of waste 
water produced within its premises to municipal sewerage system and the rainwa-
ter drainage system separately. The amount of consumed water and, respectively, 
discharged waste water is reduced every year.

Testing laboratory
The enterprise operates the laboratory of the Environmental Protection Depart-
ment, performing periodical measurements of pollution emissions to the air to 
confi rm compliance of required emission standards by individual sources. The La-
boratory of the Environmental Protection Department of KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) 
performs commissioned tests of hard coal samples. We have implemented a ma-
nagement system meeting the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
standard, confi rmed by Accreditation Certifi cate No. AB 1060 issued by the Polish 
Centre for Accreditation. 

In 2014, KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) continued tasks initiated in 2013 related to atta-
ining the national objective in effi cient energy management consisting in obtaining 
signifi cant savings of the end-use energy by 2016. The Company, caring for the lo-
cal community, is implementing the Air Protection Programme for the Bydgoszcz 
agglomeration zone, reducing the level of dust suspended in air. It participates in 
implementing the assumptions of the KAWKA program, consisting in liquidation 
of the low emissions, supporting an increase of energy effi ciency and development 
of dispersed renewable sources of energy. Under the Programme, KPEC will en-
courage owners and managers of buildings heated by local coal boiler rooms and 
household heaters to change the method of heat supply to the buildings. This con-
cerns fi rst of all buildings located in the centre of Bydgoszcz. It will help to reduce 
emission of pollution and carbon dioxide to the atmosphere and to liquidate smog 
that is so harmful for city inhabitants.
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ISO
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.), as a busi-
ness entity managed in a modern way, serves its Clients while keeping the top 
standards. The Company’s activity profi le within heat production, transfer, distri-
bution and trade is performed on basis of Quality Management System, keeping 
the requirements of EN ISO 9001:2008, which is confi rmed with the Certifi cate 
awarded by TÜV NORD Polska.

ISO
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., jako podmiot 
gospodarczy nowocześnie zarządzany, obsługuje swoich Klientów według 
najwyższych standardów. Profil działalności przedsiębiorstwa w zakresie wy-
twarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem realizowany jest w oparciu 
o System Zarządzania Jakością, spełniając wymagania normy EN ISO 9001:2008, 
co potwierdza certyfi kat przyznany przez TÜV NORD Polska.

FAIR PLAY
12 grudnia 2014 roku podczas uroczystej Gali Komunalne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zostało uhonorowane zaszczytnym Certyfi katem 
Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 przez Kapitułę Krajowej Izby 
Gospodarczej. Podczas uroczystości Kapituła Programu wręczyła Prezesowi 
Zarządu KPEC Spółki z o.o. Markowi Kuczynieckiemu tytuł „Ambasador Fair Play 
w Biznesie”, przyznawany osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spo-
śród kierownictwa przedsiębiorstw, które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat 
uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

KPEC Spółka z o.o. jest jednym z niewielu podmiotów, które tytuł „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” otrzymują nieprzerwanie od 2004 roku.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane 
są wszystkie aspekty działalności fi rmy ze szczególnym uwzględnieniem sposobu    
i stylu prowadzenia przedsiębiorstwa. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair 
Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako ze-
spół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców 
z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, 
a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich 
fi rm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie 
tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych 
relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

FAIR PLAY
On 12 December 2014, during the offi cial Gala, Komunalne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) was awarded an honourable Business 
Quality Certifi cate “Fair Play Enterprise” 2014 by the Jury of the Polish Chamber 
of Commerce. During the ceremony, the Jury of the Programme awarded the Pre-
sident of the Management Board of KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) Marek Kuczyniecki 
a title of “Ambassador of Fair Play in Business”, awarded to individualities of the 
Polish business, chosen among the management of the enterprises which were 
awarded the title of “Fair Play Enterprise” for at least ten subsequent years.
KPEC Spółka z o.o. (Ltd.) is one of a few entities which have been receiving the title 
of “Fair Play Enterprise” uninterruptedly since 2004.
The “Fair Play Enterprise” Programme is a project in which all aspects of company 
operations are evaluated, taking into account the manner and the style of run-
ning the enterprise. The aim of the “Fair Play Enterprise” programme is to pro-
mote ethics in business activity understood as a set of norms of reliable conduct 
in interrelations between businessmen and customers, contractors, employees, 
partners, local community as well as local and state authorities. The idea of the 
program is to encourage all companies in Poland to display ethical behaviour 
and introduction of appropriate changes not only in the internal work organi-
zation, but also to develop positive relations with the local community and care 
about natural environment.
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Szkolenia kadrowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w 2012 roku przystąpiło do cyklu 
szkoleń dla pracowników pt. „Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o.o.”. 

Szkolenia dla kadry KPEC-u zakończono w kwietniu 2014 roku, a skorzystało z nich 310 pracow-
ników, z czego 80 to kobiety, a 182 osób stanowili pracownicy w wieku 50+.

Projekt szkoleniowy dla pracowników przedsiębiorstwa współrealizowano z Polskim Towarzy-
stwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
z Poddziałania 8.1.1. w zakresie podnoszenia kwalifi kacji kadry woj. kujawsko-pomorskiego. 

Pracownicy mogli korzystać z dwóch modułów tematycznych:

• Szkolenia miękkie, kompetencyjne i informatyczne, jak np. umiejętności radzenia sobie ze stre-
sem, komunikacja interpersonalna, kursy językowe, planowanie i zarządzanie strategiczne.

• Szkolenia techniczne doskonalące kompetencje zawodowe, jak np. kursy obsługi urządzeń 
AKPiA, kursy rachunkowości, prawne, fi nansowe, dotyczące Systemu Zarządzania Jakością, 
szkolenia dla personelu Laboratorium Chemicznego, a także zaawansowane szkolenia infor-
matyczne oraz związane z inwestycjami w ciepłownictwie. Dodatkowo uczestnicy skorzystali 
z doradztwa związanego z przebiegiem szkoleń, a także poznali zagadnienia z zakresu coachingu, 
mentoringu oraz szkoleń 1x1.

Staff  training
In 2012 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.) entered a cycle of 
trainings for employees named: “Professional staffi ng of the heat industry in KPEC Spółka z o.o. (Ltd.)”.

Trainings for KPEC staff were completed in April 2014, and covered as many as 310 employees, 
of which 80 women, and 182 50+ persons.

The training project for the Company’s employees was implemented together with the Polish 
Economic Society Branch in Bydgoszcz, within the Human Capital Operational Programme 
of Suboperation 8.1.1. for improvement of qualifi cations of staffi ng in Kuyavian-Pomeranian 
Voivodeship. 

The employees had chance to participate in two theme modules:

• Soft, competence-based and IT trainings, like skills required for coping with stress, inter-
personal communication, foreign language courses, planning and strategy management.

• Technical trainings perfecting professional competences, as AKPiA devices operation courses, 
accountancy, legal, fi nancial courses, Quality Management System related courses, Chemical 
Laboratory staff trainings, as well as advanced IT trainings and trainings related to invest-
ments in the heating industry. Furthermore the participants benefi ted from consultancy 
related to the training course, and got familiarized with coaching, mentoring and 1x1 training 
based issues.

Cel i efekty projektu:
Aim and results of the project:

Parametr 
Parameter

Założenia Wniosku 
o dofi nansowanie
Assumption in the 
grant application

Realizacja
Performance

Ilość przeszkolonych osób ogółem
Total number of trained persons

307 310

Ilość przeszkolonych kobiet
Number of trained women

78 80

Ilość przeszkolonych mężczyzn
Number of trained men

229 230

Ilość przeszkolonych osób w wieku 50+
Number of trained persons 50+

167 182

Łączna wartość projektu
Total value of the project

822 690,40 zł 784 740,49 zł

Dofi nansowanie z POKL:
HC OP subsidy:

Okres realizacji Projektu:
Project implementation period:

100%

VIII 2012 – IV 2014

Ilość kierunków/tematów szkoleń i kursów: 
Number of areas/training course topics:

50 tematów
50 topics

Łączna ilość edycji szkoleń i kursów:
Total number of editions of training courses:

90 edycji
90 editions

Ilość dni wszystkich edycji szkoleń i kursów:
(dla kursów językowych przyjęto przeliczenie 1 dzień = 8h)
Number of days of all editions of training courses:
(for language courses the conversion rate was one day = 8h)

293 dni

293 days

Łączna liczba osobodni:
Total number of person-days:

3 183 osobodni
3,183 person-days

Średnia ilość osobodni przypadająca na 1 uczestnika Projektu: 
Mean number of person-days per Project participant:

10,3 osobodni/uczestnika
10.3 person-days/participant

Poza szkoleniami Projektu pn. Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Spółka z o.o.”, w roku 2014 w szkoleniach doskonalących (seminaria, konferencje, 
sympozja) udział wzięło łącznie 62 pracowników. Do egzaminów na uprawnienia energetyczne przystąpiło 21 osób. W kursach zawodowych udział wzięło 
15 pracowników. Szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. pożarowej zostało objętych 30 osób.

Apart from training courses under the Project entitled “Professional Heat Engineering Personnel in KPEC Spółka z o.o.”, refresher courses (seminars, conferences, 
symposiums) in 2014 were attended by the total number of 62 employees. The examinations for power industry license were taken by 21 persons. Vocational 
courses were attended by 15 employees. 30 persons underwent occupational health and safety and fi re protection training.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
The Project was co-fi nanced with the EU means under the European Social Fund.
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Kadra
 

W roku 2014 w Przedsiębiorstwie zatrudniono 8 pracowników, a odeszło 21.

W roku sprawozdawczym zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się o 13 osób.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Spółce było zatrudnionych 414 osób.

Strukturę zatrudnienia pod względem wykształcenia obrazuje poniższa tabela.

Staff 
 

In 2014, the Company hired 8 employees, and 21 employees quitted.

In the reporting year, the employment in the Company was reduced by 13 persons.

As at 31 December 2014, the Company had 414 employees.

The employment structure by education is presented in the table below.

Wykształcenie Liczba pracowników Udział procentowy

Wyższe 108 26,08%

Średnie 155 37,44%

Zasadnicze zawodowe 127 30,68%

Podstawowe 24 5,80%

Razem 414 100%

Education Number of employees Percentage

Higher 108 26,08%

Secondary 155 37,44%

Basic vocational 127 30,68%

Primary 24 5,80%

Total 414 100%

Struktura wykształcenia załogi odpowiada kryteriom zawodowym, jakie są wyma-
gane w sektorze energetyki, w którym praca należy do szczególnie odpowiedzial-
nych. Atutem jest doświadczenie załogi wynikające z długiego stażu pracy. Pra-
cownicy powyżej 30 roku życia stanowią 96,62% ogółu zatrudnionych. Struktura 
zatrudnienia pod względem wieku została przedstawiona w poniższej tabeli.

The structure of staff education corresponds to professional criteria required in 
the power engineering sector, in which work is particularly challenging. The experi-
ence of the staff, resulting from their long employment history, is an advantage. 
Employees above the age of 30 account for 96.62% of the total personnel. The 
structure of employment by age is presented in the table below.

Przedział wiekowy Liczba pracowników Udział procentowy

do 30 lat 14 3,38%

31 do 40 lat 42 10,14%

41 do 50 lat 96 23,19%

51 do 60 lat 205 49,525

powyżej 60 lat 57 13,77%

Razem 414 100%

Age range Number of employees Percentage

under 30 y.o. 14 3,38%

31 to 40 y.o. 42 10,14%

41 to 50 y.o. 96 23,19%

51 to 60 y.o 205 49,525

over 60 y.o. 57 13,77%

Total 414 100%
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Lp.
No.

Wyszczególnienie
Description

Stan na 31.12.2014
w złotych

As at 31 Dec 2014 in PLN 

Stan na 31.12.2013
w złotych

As at 31 Dec 2013 in PLN

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Income from sales and equivalent income

255 332 206,80 256 747 777,49

B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:
Operating costs

251 342 195,49 252 542 504,60

I. Amortyzacja
Amortization

16 417 735,17 13 289 547,69

II. Materiały
Materials

21 271 960,80 27 592 565,85

III. Usługi obce
Outsourcing

8 132 543,05 7 559 643,91

IV. Podatki i opłaty
Taxes and charges

8 311 603,75 7 841 362,69

V. Wynagrodzenia osobowe
Payroll

28 844 506,63 28 369 504,77

VI. Świadczenia na rzecz pracowników 
Employee benefi ts

6 496 698,96 6 330 802,28

VII. Pozostałe koszty 
Other costs

3 117 059,63 4 766 034,10

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu
Value of goods and materials sold

158 750 087,50 156 793 043,31

C. Wynik na sprzedaży
Profi t/loss on sales

3 990 011,31 4 205 272,89

D. Pozostałe przychody operacyjne
Other operating income

3 297 522,39 2 740 811,98

E. Pozostałe koszty operacyjne
Other operating charges

2 465 661,11 2 903 464,42

F. Wynik na działalności operacyjnej
Operating profi t/loss

4 821 872,59 4 042 620,45

G. Przychody fi nansowe 
Financial income

788 989,94 329 373,39

H. Koszty fi nansowe 
Financial costs

68 105,60 93 075,52

I. Wynik fi nansowy z działalności gospodarczej
Profi t/loss on business activities

5 542 756,93 4 278 918,32

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Result of extraordinary events

0,00 0,00

K. Wynik fi nansowy brutto
Gross profi t/loss

5 542 756,93 4 278 918,32

L. Podatek dochodowy
Income tax

1 124 976,00 547 349,00

M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku fi nansowego
Other obligatory reductions of profi t/increase of loss

0,00 0,00

N. Wynik fi nansowy netto
Net profi t/loss

4 417 780,93 3 731 569,32

Rachunek zysków i strat 
Profi t and loss account

Bilans – Aktywa
Balance sheet – Assets

Lp.
No.

Wyszczególnienie
Description

Stan na
 31.12.2014 w złotych

As at 31 Dec 2014 in PLN 

Stan na
31.12.2013 w złotych

As at 31 Dec 2013 in PLN

1 2 3 4

A. Aktywa trwałe
Non-current assets

161 223 594,70 148 193 928,93

I. Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets

898 858,64 957 151,02

II. Rzeczowe aktywa trwałe
Tangible assets

152 971 654,57 140 450 507,36

III. Należności długoterminowe
Non-current receivables

7 674,00 7 674,00

IV. Inwestycje długoterminowe
Non-current investments

4 430 511,55 4 430 511,55

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Non-current prepayments

2 914 895,94 2 348 085,00

B. Aktywa obrotowe
Current assets

50 181 875,58 46 339 395,58

I. Zapasy
Inventories

7 108 253,51 8 619 056,09

II. Należności krótkoterminowe
Current receivables

23 640 801,05 14 088 400,56

III. Inwestycje krótkoterminowe
Current investments

19 197 073,41 23 389 321,22

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Current prepayments

235 747,61 242 617,71

Aktywa razem
Total assets

211 405 470,28 194 533 324,51

Bilans – Pasywa
Balance sheet – Liabilities

Lp.
No.

Wyszczególnienie
Description

Stan na
 31.12.2014 w złotych

As at 31 Dec 2014 in PLN 

Stan na
31.12.2013 w złotych

As at 31 Dec 2013 in PLN

1 2 3 4

A. Kapitał własny
Owner’s equity

123 158 641,20 122 472 429,59

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Liabilities and provisions for liabilities

88 246 829,08 72 060 894,92

I. Rezerwy na zobowiązania 
Provisions for liabilities

17 970 633,25 15 822 889,35

II. Zobowiązania długoterminowe
Non-current liabilities

544 074,67 194 057,67

III. Zobowiązania krótkoterminowe
Current liabilities

35 888 017,61 29 998 024,60

IV. Rozliczenia międzyokresowe
Accruals

33 844 103,55 26 045 923,30

Pasywa razem
Total liabilities

211 405 470,28 194 533 324,51
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dostarczamy
przyjazne ciepło
we provide with friendly heat
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Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (Ltd.)
ul. Ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
tel. +48 52 30 45 200
Sekretariat (offi  ce):
tel. (phone) +48 52 30 45 247
fax +48 52 30 45 470
sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl
www.kpec.bydgoszcz.pl

NIP (tax identifi cation number): 554-030-90-86
REGON (National Offi  cial Business Register): 090523340
KRS (National Court Register): 0000033107
Kapitał zakładowy (Share capital): 45 900 000 PLN

Oddział Spółki (Branch Offi  ce) – Solec Kujawski
ul. Garbary 4
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 52 348 21 74

Oddział Spółki (Branch Offi  ce) – Szubin
ul. Nakielska 25
89-200 Szubin
tel. +48 52 391 09 15

Oddział Spółki (Branch Offi  ce) – Nakło nad Notecią
ul. Rudki 9–13
89-100 Nakło nad Notecią
tel. +48 52 386 52 45

Oddział Spółki (Branch Offi  ce) – Koronowo
Al. Wolności 3d
86-010 Koronowo
tel. +48 52 348 21 73




