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R

aport Roczny to doskonała okazja, żeby
opowiedzieć o zmianach, innowacjach, sukcesach
i nowych pomysłach, które przez 12 miesięcy
wdrażane były w firmie GPEC. Konsekwentnie
rozwijamy się, ulepszamy naszą ofertę, starając się
nie tylko podążać za trendami, ale także je kreować.
O tym, że ta strategia jest słuszna, świadczą nasze
osiągnięcia i wyniki finansowe, którymi dzielimy się
z Państwem w niniejszym Raporcie.
Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, ma
przybliżyć filozofię naszego działania, strategię
na kolejne lata i wizję rozwoju. Biznes to nie tylko
liczby, dlatego przedstawimy również nasze wartości,
które wspólnie wypracowaliśmy. Odpowiedzialność,
organizacja ucząca się, partnerstwo, profesjonalizm
i uczciwość – tym kierujemy się w naszych działaniach.
Jesteśmy kompetentnym i otwartym na nowe wyzwania
partnerem biznesowym. Zaufało nam już ponad 8 tys.
instytucji oraz klientów indywidualnych w Gdańsku
i w Sopocie.
GPEC zapewnia komfort oraz bezpieczne dostawy
ciepła i ciepłej wody do mieszkań, centrów
handlowych, hoteli, kin, szkół i uczelni wyższych.
W naszej ofercie mamy także produkcję, przesył
i dystrybucję ciepła, produkcję energii elektrycznej oraz
usługi okołoenergetyczne. Więcej na ten temat znajdą
Państwo w rozdziale „GPEC liderem na Pomorzu”.

Naszą strukturę oraz charakterystykę poszczególnych
spółek przybliżamy w rozdziale „Partnerstwo dla
sukcesu”. Tam także przeczytają Państwo o wartościach,
którymi się kierujemy.
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GPEC to firma mocno związana z Pomorzem.
Angażujemy się w życie lokalnej społeczności,
prowadząc
nowoczesne
działania
na
rzecz
mieszkańców regionu. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w dwóch rozdziałach Raportu: „Teraz
Gdańsk!”oraz „Społecznie odpowiedzialni”. Strategia
zrównoważonego zarządzania obecna jest także
w działaniach na rzecz naszych pracowników
(rozdział „Jesteśmy zespołem”), na rzecz środowiska
(rozdział „Energia dla natury”) oraz dbania
o efektywność energetyczną (rozdział „Efektywna
energia”).
W Raporcie Rocznym nie może zabraknąć także
podsumowania najważniejszych inwestycji oraz strategii
rozwoju GPEC w 2011 r. Zebraliśmy je w rozdziałach
„Inwestujemy w przyszłość” oraz „Potencjał jutra”.
Raport nie powinien składać się wyłącznie z tabel
i liczb. Ważne jest pokazanie ludzi, którzy tworzą firmę
i którzy z nią współpracują. Właśnie dlatego poprosiliśmy
o kilka słów na temat naszych wartości przedstawicieli
partnerów biznesowych, organizacji pozarządowych
i sportowców, których wspieramy.
Zachęcamy Państwa do wnikliwej lektury podsumowania
naszych działań prowadzonych w 2011 r. Obiecujemy
nie zwalniać tempa i wciąż pracować nad polepszaniem
standardów, oferty i jakości naszych usług.
Wierzymy, że lektura niniejszego Raportu przekona
Państwa, że warto się do nas przyłączyć.
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R

ok 2011 to bez wątpienia rok GPEC. Firma nie

tylko osiągnęła wyjątkowo dobre wyniki operacyjne
zgodnie z postawionymi celami strategicznymi, ale
także zrealizowała nowe przyłączenia na poziomie 41MW.
To rekord spółki od ponad 10 lat i jednocześnie dowód
zaufania naszych klientów.

Dzięki znacznym nakładom na inwestycje w ostatnich latach,
GPEC silnie rozbudował sieć ciepłowniczą, co sprawia, że
dostarczane przez firmę ciepło systemowe dostępne jest na
nowo powstających osiedlach mieszkaniowych. Ponad 90%
wybudowanych w 2011 r. lokali mieszkaniowych korzysta
właśnie z ciepła systemowego dostarczanego przez GPEC.
Sukces i imponujący wzrost GPEC to efekt konsekwentnej
realizacji długofalowej strategii. Jej skuteczność potwierdzono
w prestiżowym zestawieniu Diamenty Forbesa, w którym
gdańska firma znalazła się wśród 10 spółek najszybciej
zwiększających swoją wartość w woj. pomorskim.
Ale każdy sukces zobowiązuje. Dlatego, aby nie zawieść naszych klientów i kontrahentów
GPEC będzie się dalej rozwijać. W obecnym 2012 roku planujemy nie tylko zwiększenie udziału
w rynku, ale także wprowadzenie nowych usług i dalsze modernizacje, które przełożą się
na lepszą jakość dostaw ciepła oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Firma inwestuje
w nowe technologie, portfolio nowych produktów, a także rozwój pracowników.
Przed nami szansa na kolejny dobry rok. Czy zdamy ten egzamin? Na pewno podejmiemy to
wyzwanie. Jako zgrany zespół wybitnych specjalistów i menedżerów jesteśmy w stanie osiągnąć
wiele, kierując się naszymi wartościami, którymi są: odpowiedzialność, organizacja ucząca się,
partnerstwo, profesjonalizm oraz uczciwość. Jesteśmy przekonani, że to właśnie te wartości
są podstawą firmy innowacyjnej, wiarygodnej oraz przyjaznej dla klientów i kontrahentów.
A taki jest właśnie GPEC, co mamy nadzieję udowadniamy w raporcie, który trzymają Państwo
w rękach.

Adam Stanyer

Igor Wasilewski

Członek Zarządu GPEC

Członek Zarządu GPEC

Country Manager Stadtwerke Leipzig w Polsce

S

zanowni Państwo, od lat z ogromną satysfakcją obserwuję rozwój naszego miasta
– jesteśmy silną, bezpieczną i przedsiębiorczą metropolią. Jesteśmy w czołówce rankingów
miast, których mieszkańcy deklarują zadowolenie z poziomu jakości życia. Ten sukces to
efekt pracy i starań wielu osób, organizacji i firm, których celem jest nie tylko własny rozwój, ale
i rozwój regionu, w którym działają.
GPEC to jeden z głównych inwestorów na Pomorzu. To nowoczesna firma, świadcząca usługi na
najwyższym poziomie i ważny dla rejonu pracodawca. Od lat GPEC rośnie razem z Gdańskiem,
rozwija się dynamicznie i przyczynia się do rozwoju Gdańska. Tak dobrze prosperujące firmy
najlepiej świadczą o kondycji naszego regionu. Przedsiębiorstwa solidne, wielokrotnie
nagradzani liderzy branż, kojarzeni z wysoką jakością usług oraz nowoczesnymi rozwiązaniami
są najlepszym dowodem na to, że Gdańsk to doskonałe miejsce do rozwoju biznesu.
Przed nami kolejne lata intensywnej pracy GPEC nad umacnianiem pozycji lidera. Nasze
miasto, wspólnie z firmą Stadtwerke Leipzig, jest udziałowcem GPEC i jako prezydent Gdańska
chciałbym podziękować pracownikom przedsiębiorstwa i jego klientom za wspólne lata, które
oceniam jako czas efektywnej współpracy pozwalającej ze spokojem i optymizmem patrzeć
w przyszłość.
Z wyrazami szacunku,

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska
PRZEWODNICZĄCY rady nadzorczej GPEC

C

elem każdego przedsiębiorstwa jest rozwój i umacnianie swojej pozycji na rynku oraz
świadczenie klientom jak najwyższej jakości usług. Niezbędnym elementem tych dążeń
musi być efektywna strategia inwestycyjna.

GPEC od lat z sukcesem realizuje przyjętą strategię inwestycyjną. Firma skupia się na pozyskiwaniu
nowych klientów oraz rozwoju systemu ciepłowniczego, umożliwiającego wzrost udziału w rynku
w przyszłości. Inwestycje przedsiębiorstwa dotyczą również modernizacji infrastruktury, która
warunkuje stabilność dostaw ciepła i obniża zanieczyszczenie środowiska. Firma inwestuje także
w nowe technologie oraz rozwój portfolio produktów, jak również rozwijanie i wzmacnianie
zespołu. Inwestycja w człowieka, jego rozwój oraz nowoczesny sprzęt, w jaki wyposażani są
pracownicy, to tak naprawdę najważniejsza inwestycja i za te działania GPEC był niejednokrotnie
nagradzany.

Do tej pory, w ciągu ostatnich siedmiu lat, GPEC przeznaczył na inwestycje ponad 340 mln
zł. Zmodernizował blisko 46 km sieci i zbudował blisko 75 km nowych ciepłociągów. Dzięki
dobrym wynikom finansowym przedsiębiorstwo w roku bieżącym zdecydowało się przeznaczyć
na program modernizacji sieci 40 mln zł.
Trafne decyzje inwestycyjne oraz prognozowanie zapotrzebowania na usługi sprawiają, że
GPEC odnotowuje ciągły wzrost. Jednak wprowadzane innowacje, dbałość o jakość produktów
i efektywność serwisu, które zapewnia GPEC, nie gwarantowałyby sukcesu bez wykwalifikowanego
zespołu. Za sukcesem firmy zawsze stoją ludzie. Zarówno pracownicy, jak i zarząd GPEC mogą
być dumni z wyników, które zostały zaprezentowane w raporcie.

Thomas Prauße
V-CE PRZEWODNICZĄCY rady nadzorczej GPEC
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Rozwój i innowacje
Stadtwerke Leipzig, od wejścia na rynek w 2004 r., silnie związana jest z Pomorzem i jego mieszkańcami. Najważniejszym zadaniem przedsiębiorstw
Grupy jest zapewnienie mieszkańcom Gdańska, Sopotu, Tczewa i Starogardu Gdańskiego dostępu do efektywnego, bezpiecznego i ekologicznego
źródła ciepła, energii elektrycznej i ciepłej wody. Zgodnie z wytycznymi UE prowadzone są także inwestycje w małe elektrownie wodne. Stadtwerke
Leipzig obecnie posiada w Polsce dwie tego typu elektrownie: MEW Przechowo i MEW Zielonka. Firmą odpowiedzialną za ten sektor jest ENDICO.

Partnerstwo dla sukcesu

F

irma Stadtwerke Leipzig GmbH rozpoczęła działalność w Polsce w 2004 roku. Od tej pory
wprowadza nowe standardy w branży ciepłowniczej na Pomorzu. Liderem i największą
spółką córką firmy Stadtwerke Leipzig GmbH jest GPEC. To ona wspólnie z pięcioma innymi
spółkami: ZEC Tczew, STAR–PEC, ENDICO, GPEC Serwis i Orchis Energia Sopot tworzy Grupę
GPEC. Łącznie zatrudnionych jest w niej ponad 500 osób. Wszystkie te firmy są nowoczesnymi,
dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami, budującymi pozycję lidera poprzez wprowadzanie
nowoczesnych rozwiązań w obszarze technologii, budowania relacji z klientem oraz inwestycji. Bycie
częścią większej całości jest dla firmy zarówno wyzwaniem, jak i motywacją do ciągłego rozwoju.
Współpracując, stawiając na partnerskie relacje i ucząc się od siebie firmy korzystają z efektu synergii.

Nasze wartości

By osiągnąć ten cel i zapewnić rozwój kogeneracji:
 prowadzona jest modernizacja bazy technicznej,
 wprowadzane są innowacyjne rozwiązania, zmierzające do wymiany kotłowni opalanych paliwem stałym na kotłownie
opalane gazem ziemnym.

Koncern Stadtwerke Leipzig Gmbh
jest jednym z największych usługodawców energetycznych w zakresie prądu, gazu ziemnego
i ciepła sieciowego we wschodnich Niemczech i zatrudniał na koniec roku 2011 ponad 1900
pracowników. W zakresie działalności firmy znajduje się: zarządzanie infrastrukturą Lipska,
zaopatrzenie klientów w energię i usługi na terenie całych Niemiec oraz efektywne wytwarzanie
energii i zaopatrzenie w ciepło regionu Pomorza w Polsce. Koncern osiągnął w 2011 roku
przychody ze sprzedaży przekraczające 4.204 mln euro.

Wartości, którymi kierujemy się w naszej Grupie, zostały wypracowane
i wspólnie przyjęte przez pracowników. Są dla nas wskazówką, jak budować
trwałe relacje biznesowe i personalne.

działamy ze
świadomością
konsekwencji oraz
wpływu na otoczenie.
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dbamy o stały rozwój
naszych umiejętności,
kompetencji
i organizacji.
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relacje opieramy na
szacunku, współpracy
i otwartej komunikacji.

dostarczamy
rozwiązania
o ustalonej jakości,
stosując najlepsze
praktyki.

przestrzegamy
obowiązującego
prawa, ustalonych
zasad i norm
etycznych, jesteśmy
wiarygodnym
partnerem
w biznesie.
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 Od lewej:
IGOR WASILEWSKI (Członek Zarządu GPEC)
TOMASZ KOWALCZYK (Prezes Endico sp. z o.o.)
ANNA JAKÓB (Prezes Orchis Energia Sopot sp. z o.o.)
ADAM STANYER (Country Manager Stadtwerke Leipzig w Polsce,
Członek Zarządu GPEC)
BARBARA STANUCH (Prezes ZEC Tczew sp. z o.o. i STAR-PEC sp. z o.o.)
CEZARY KNAŚ (Prezes GPEC Serwis sp. z o.o.)
BARTOSZ DUZINKIEWICZ (V-ce Prezes GPEC Serwis sp. z o.o.)

Grupa GPEC

Spółki wchodzące w skład grupy: GPEC, GPEC Serwis, Orchis Energia Sopot, ZEC Tczew,
STAR–PEC, ENDICO to nowoczesne i dynamicznie rozwijające się firmy, stawiające na
innowacyjne rozwiązania i konsekwentnie budujące pozycję lidera w regionie.

GPEC sp. z o.o.
Lider branży ciepłowniczej na Pomorzu. Firma oprócz dystrybucji, zajmuje się także produkcją
ciepła i energii elektrycznej. GPEC jest największą spółką i liderem grupy kapitałowej
Stadtwerke Leipzig w Polsce. Firma jest największym dystrybutorem i jednym z największych
inwestorów oraz regionalnych usługodawców na Pomorzu. Dzięki wynikom osiąganym
w zakresie przyłączeń obiektów do sieci GPEC (41 MW w roku 2012) oraz ambitnym
planom sprzedażowym, planowane jest zwiększenie udziału GPEC do ponad 60% w 2012 r.
Członkami Zarządu są Adam Stanyer i Igor Wasilewski.
Więcej informacji na stronie: www.gpec.gda.pl

GPEC Serwis sp. z o.o.
Główna działalność firmy skoncentrowana jest wokół budowy i remontów instalacji
ciepłowniczych łączących dystrybutorów ciepła z odbiorcami pośrednimi i końcowymi.
Nowymi dziedzinami, które rozwija spółka, są prace w zakresie budowy sieci wodno
– kanalizacyjnych oraz realizacja instalacji ciepłowniczych w oparciu o technologie
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). GPEC Serwis jest firmą cenioną ze względu
na wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów. Spółka stawia na
nowoczesność, wprowadzając nowe technologie i usprawniając procesy biznesowe.
Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, ciągle podnosząc ich kompetencje
i umiejętności. Angażuje się także w pomoc lokalnej społeczności. Dbałość o wysoką
jakość usług ma swoje odzwierciedlenie w rozwijaniu systemu zarządzania jakością
ISO 9001. Obecnie spółka przygotowuje się do wdrożenia systemu zarządzania
środowiskowego 14000 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18000.
GPEC Serwis rok rocznie osiąga coraz ambitniejsze cele finansowe. Wartość
obrotów w roku 2011 przekroczyła 40 mln zł, a zysk netto wyniósł około 2,5 mln zł.
W zarządzie spółki zasiadają Prezes Cezary Knaś i Wiceprezes Bartosz Duzinkiewicz.
Więcej informacji na stronie: www.gpecserwis.pl
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Orchis Energia Sopot sp. z o.o.

STAR–PEC sp. z o.o.

Orchis Energia Sopot to spółka ciepłownicza, która prowadzi swoją podstawową
działalność w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła pochodzącego
z gazu. Działa głównie na terenie Sopotu, ale swoje usługi oferuje również w pozostałych
częściach Trójmiasta. W ciągu najbliższego roku firma skupi się na działaniach związanych
z realizacją projektu budowy kotłowni dla 17 budynków Nauczycielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej (NSM).

Firma STAR-PEC już od 40 lat zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła
na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody na terenie Starogardu
Gdańskiego . Kierując się hasłem „Ciepło, którego potrzebujesz”, zapewnia bezpieczeństwo
energetyczne w zakresie dostaw ciepła oraz kompleksową obsługę i doradztwo techniczne
w tym zakresie. Realizując program „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie”
wspiera przedsięwzięcia społeczno-kulturalne i sportowe organizowane dla dzieci oraz
młodzieży na terenie miasta Starogard Gdański.
STAR-PEC sp. z o.o. to zdobywca nagrody Gazele Biznesu 2011 i certyfikatu „Solidna
Firma 2011” oraz członek programu Ciepło Systemowe.

Prezesem spółki jest Anna Jakób.
Więcej informacji na stronie: www.orchis.pl

Prezesem spółki jest Barbara Stanuch.
Więcej informacji na stronie: www.star-pec.pl

ZEC Tczew sp. z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej Tczew jest przedsiębiorstwem o blisko 50-letniej tradycji
ciepłowniczej. Prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz innych celów
technologicznych na terenie miasta Tczew i Gminy Tczew.
Firma działa również aktywnie na rzecz lokalnej społeczności i życia kulturalnego Tczewa
i okolic, wspierając przedsięwzięcia kulturalno-sportowe, organizacje m.in. schronisko
dla zwierząt OTOZ Animals, świetlicę środowiskową OAZA, działania na rzecz ochrony
środowiska i lokalnej społeczności, będąc czynnym członkiem programu „Wspólne
Działanie – Lokalne Zaangażowanie”.
Spółka ZEC Tczew jest trzykrotnym zdobywcą Gazeli Biznesu, przyznawanej przez dziennik
Puls Biznesu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm.
W 2012 r. w programie gospodarczo-konsumenckim, który realizowany jest pod
patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, firma uzyskała certyfikat „Solidna
Firma 2011” za poszanowanie ekologii i prawa konsumenta. ZEC Tczew jest partnerem
ogólnokrajowego programu Ciepło Systemowe, który otrzymał godło „Teraz Polska ”
Prezesem spółki jest Barbara Stanuch.
Więcej informacji na stronie: www.zectczew.pl

ENDICO sp. z o.o.
Spółka z Jeleniej Góry rozwija w Polsce proekologiczną gałąź działalności
Grupy GPEC. Jej głównym przedmiotem jest produkcja energii ze źródeł
odnawialnych - małych elektrowni wodnych (MEW). Obecnie zarządza dwiema
nowoczesnymi elektrowniami tego typu: MEW Przechowo i MEW Zielonka.
Po zakupie MEW Zielonka przez ENDICO sp. z o.o., elektrownia została poddana
dwuetapowej rozbudowie, dzięki której moc zainstalowana zwiększona została do
530 kW. Pozwala to na wyprodukowanie około 2.500 MWh energii elektrycznej
rocznie. Uzyskano przyrost mocy zainstalowanej o prawie 70%. MEW Przechowo
została uruchomiona w 2008 roku. Inwestycja była nadzorowana od początku przez
ENDICO sp. z o.o., co zaowocowało bardzo nowoczesnym i atrakcyjnym architektonicznie
obiektem, o łącznej mocy zainstalowanej 460 kW i rocznej produkcji na poziomie
1.800 MWh. ENDICO, oprócz budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, świadczy
również inne usługi, m.in. consulting w zakresie energetyki, handel energią elektryczną
i świadectwami pochodzenia.
Prezesem spółki jest Tomasz Kowalczyk.
Więcej informacji na stronie: www.endico.pl
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 O ponad 99% w stosunku
do emisji przed modernizacją została
obniżona emisja dwutlenku siarki,
a o 50% emisja dwutlenku azotu oraz
dwutlenku węgla.

GPEC liderem na Pomorzu

F

irma GPEC należy do liderów branży ciepłowniczej w Polsce. Główną działalnością firmy,
która istnieje na rynku już ponad 50 lat, jest przesył i dystrybucja ciepła. GPEC zajmuje
się również przesyłem ciepłej wody oraz produkcją energii elektrycznej. Na terenie
swojej działalności GPEC dostarcza Ciepło Systemowe do 59% odbiorców. Do sieci GPEC
podłączonych jest ponad 8 tysięcy klientów. Spółka stale rozwija swoją ofertę i podwyższa
jakość usług. Inwestuje także w infrastrukturę i nowe technologie - firma znajduje się
w czołówce pomorskich inwestorów.
Wciąż zyskujemy

Firma osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. W roku 2011 zanotowała
wynik netto o 0,7 mln zł powyżej planu. W 2011 roku Spółki Grupy
GPEC zwiększyły poziom uzyskanego zysku operacyjnego (EBIT)
z 35,9 mln zł w 2010 roku do 38,6 mln zł w roku 2011, pomimo iż rok
2011 nie był tak korzystny jak wyjątkowo zimny rok 2010.

Więcej mocy

Dajemy naszym klientom i mieszkańcom gwarancję tego, że mogą
mieszkać i żyć wygodnie. Dbamy o to, żeby nie musieli martwić
się o komfort w swoich domach i miejscach pracy. Łączna wielkość
przyłączeń w roku 2011 wyniosła 41 MW. Osiągnięty wynik jest
wyższy od założonego planu o 3,9 MW. Jest to najwyższy wynik
w zakresie nowych przyłączeń na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Moc przyłączeń zrealizowanych w zeszłym
roku wystarcza do zasilenia mieszkań
ponad 10 tys. trójmiejskich rodzin.
Strategia na lata
Określona na lata 2008–2020 strategia zakłada stały wzrost udziału
w rynku ciepła na obszarze działalności firmy, wzrost wskaźnika
ROCE do 12% na bazie wartości spółki, wprowadzenie nowych
produktów energetycznych oraz wzrost stabilności dostaw ciepła.
W 2012 roku GPEC planuje nie tylko zwiększenie udziału w rynku, ale
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także wprowadzenie nowych usług i modernizacje, które przełożą się
na lepszą jakość dostaw ciepła oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska. Na lata 2012-2014 planowana jest wymiana kolejnych 25
km sieci ciepłowniczej i powstanie ponad 30 km nowych ciepłociągów.

Społecznie odpowiedzialni
Uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności Pomorza. GPEC
wspiera w regionie rozwój kultury, sportu, prowadzi konkursy
i akcje edukacyjne dla najmłodszych. Firma, w ramach programu
Partner GPEC, sfinansowała już ponad 30 placów zabaw dla dzieci,
nowoczesny Skate Park oraz jeden z największych placów zabaw
w Polsce – Krainę Zabawy na gdańskim Przymorzu. W ubiegłym
roku po raz pierwszy spółki z Grupy realizowały Program „Wspólne
Działanie - Lokalne Zaangażowanie” – w ramach którego połączono
szkolenia dla pracowników z działaniem na rzecz społeczności
lokalnej. W pierwszej edycji zrealizowano 15 projektów, w których
udział wzięły 374 osoby. W 2012 r. ruszyła kolejna odsłona programu,
w której zrealizowano 17 nowych projektów.

Jesteśmy EKO
GPEC konsekwentnie wprowadza innowacyjne rozwiązania
w zakresie ochrony środowiska. W miejscu przestarzałej kotłowni
węglowej w Gdańsku (Matarnia) firma wybudowała jedną
z najnowocześniejszych osiedlowych elektrociepłowni w Polsce, która
pozwala na produkcję energii elektrycznej w połączeniu z energią
cieplną i radykalną redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.
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Zawsze na topie

W prestiżowym zestawieniu Diamentów Forbesa GPEC znalazł się wśród
10 spółek najszybciej zwiększających swoją wartość w woj. pomorskim
(w kategorii spółek o przychodach powyżej 250 mln zł).
Spółka zajęła także pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2011
organizowanym przez Strefę Gospodarki, ogólnopolski dodatek
do Dziennika Gazety Prawnej. Tytuł został przyznany w oparciu
o analizę zaawansowania technologicznego, wyników finansowych,
prowadzonej polityki jakości, jak również zaangażowania przedsiębiorstwa
w życie społeczności lokalnej.
GPEC, jako jedyny przedstawiciel branży energetycznej, znalazł się wśród
finalistów konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 2011”. To nie pierwsza
nagroda dla GPEC jako dobrego pracodawcy. Firma, jako jedyna z branży
energetycznej w województwie pomorskim, ma już na swoim koncie tytuł
„Solidny Pracodawca Pomorza” (2009), a także tytuł „Firma Przyjazna
Mamie” w plebiscycie zorganizowanym przez magazyn Dziecko i Poradnik
Domowy (2010).
Inne ważne nagrody i wyróżnienia:

GPEC w liczbach

58%

tyle budynków
mieszkalnych i obiektów
ogrzewamy w Gdańsku

12%

tyle budynków mieszkalnych i obiektów ogrzewamy w Sopocie

610 km

długość sieci przesyłowych

340 mln zł

taka jest wartość inwestycji w latach 2004-2011

8 498

liczba klientów GPEC w 2011 r.

5 970 985 GJ

wynik w zakresie ogólnej sprzedaży ciepła w 2011 r.

 GPEC dwukrotnie otrzymał tytuł „Firma Przyjazna Klientowi” przyznawany
przez niezależną organizację menadżerską - Instytut Zarządzania
w Warszawie,
 Produkt Ciepło Systemowe otrzymał godło „Teraz Polska”.
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 Stawiamy na rozwój kultury,
sportu, edukacji i ekologii.
Prowadzimy szereg działań
dla mieszkańców Gdańska, które
mają podwyższać jakość ich życia.

Teraz Gdańsk!

D

ziałamy głównie na terenie miast Gdańsk i Sopot. Od 2004 roku udziałowcami spółki
są Stadtwerke Leipzig GmbH oraz Miasto Gdańsk. Partnerska współpraca pozwoliła
GPEC dobrze się rozwinąć i umocnić swoją pozycję na rynku jako lidera
w branży ciepłowniczej.

Gdańsk rozwija się szczególnie dynamicznie. GPEC jest częścią tego
rozwoju przez poważne inwestycje w miejską infrastrukturę oraz silne
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Nasi klienci
GPEC silnie rozbudował sieć ciepłowniczą, a dostarczane przez
firmę Ciepło Systemowe dostępne jest na nowopowstających
osiedlach mieszkaniowych. Ponad 90% wybudowanych w 2011
roku lokali mieszkaniowych korzysta właśnie z Ciepła Systemowego
dostarczanego przez GPEC. Wśród nowych przyłączeń firmy
w minionym roku znajdują się też najbardziej prestiżowe inwestycje
w Gdańsku: PGE Arena, Ergo Arena, Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku oraz Quattro Towers.

Naszymi klientami są także:
 centra handlowe (Carrefour w CH Morena, CH Manhattan,
CH Real), hotele (Holiday Inn Gdańsk), kina (Krewetka, Multikino)
 szkoły i uczelnie (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański,
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu)
 spółdzielnie mieszkaniowe: SM Przymorze, SM Morena, SM
Młyniec, SM Chełm
 osiedla mieszkaniowe: os. Bocianie Wzgórze, os. Pogodne
 właściciele domów jednorodzinnych

kulturalne, m.in. Gdański Finał WOŚP, Jazz na pTAK! Jesteśmy
Złotym Sponsorem drużyny siatkarzy Lotos Trefl Gdańsk. Prowadzimy
program „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie”, w ramach
którego pomagamy domom dziecka, szpitalom, hospicjom, szkołom
specjalnym, schroniskom dla zwierząt.
Prowadzimy działania edukacyjne w Wakacyjnym Klubie Tygryska,
wspieramy konkurs Odyseja Umysłu oraz przekazujemy placówkom
szkolnym środki na zakup książek i wymianę uczniów między
szkołami w Gdańsku i Lipsku. W 2011 r. pomogliśmy podopiecznym
Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” na Dolnym
Mieście.

G

PEC prowadzi działania
edukacyjne w Wakacyjnym
Klubie Tygryska.

Działania na rzecz Gdańska
Firmy działają w konkretnym miejscu, wśród konkretnych ludzi.
Dlatego tak ważne jest, aby angażowały się w życie i codzienne
sprawy otoczenia. Istotnym elementem strategii GPEC jest inicjatywa
na rzecz lokalnej społeczności. Stawiamy na rozwój kultury, sportu,
edukacji i ekologii. Prowadzimy szereg działań dla mieszkańców
Gdańska, które mają podwyższać jakość ich życia. Jesteśmy partnerem
strategicznym Teatru Wybrzeże. Sponsorujemy ważne wydarzenia
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 Dajemy naszym klientom
gwarancję, że mogą mieszkać i żyć
wygodnie, przyjemnie i bezpiecznie.

Efektywna energia

E

fektywność energetyczna to dziś jeden z kluczowych elementów zrównoważonego
sposobu działania i stylu życia. To innowacyjne rozwiązanie, które promuje przemyślane
wykorzystanie i zużycie energii przy zachowaniu komfortu cieplnego. Dzięki niemu
dajemy naszym klientom i mieszkańcom gwarancję, że mogą mieszkać i żyć wygodnie,
przyjemnie i bezpiecznie.
Modernizacja i kontrola

Jednym ze sposobów dbania o efektywność energetyczną jest
stała modernizacja sieci przesyłowych. Dzięki temu możliwe jest
zmniejszanie strat i ubytków ciepła. Stale monitorujemy także stan
naszej infrastruktury. W październiku 2011 r. przeprowadziliśmy
akcję barwienia wody, która miała wskazać wszystkie nieszczelności
w systemie podgrzewania wody. Każdy mieszkaniec Gdańska
i Dolnego Sopotu, który miał w kranie zabarwioną na zielono wodę,
proszony był o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. W odpowiedzi
na zgłoszenie GPEC dokonywał wymian i serwisu zużytych urządzeń.

Nocne loty
Nasi specjaliści korzystają także z obserwacji samolotowych.
Z powietrza wykonują zdjęcia osiedli. Fotografie termowizyjne
wykonane na wysokości 800 metrów pomagają wykryć najsłabsze
miejsca na sieci przesyłu ciepła i zaplanować naprawy. Eksperci
GPEC przebyli ponad 600 km i wykonali kilkaset zdjęć, które zostały
nałożone na mapę – im jaśniejsze zdjęcie, tym większa strata energii.
To właśnie te miejsca podlegają najpilniejszej modernizacji.

Dajemy radę!
Nasi eksperci są stale do dyspozycji klientów firmy. W ostatnim tygodniu
marca czytelnicy dziennika Fakt mieli okazję ponownie poradzić
się specjalistów GPEC w kwestii m.in. oszczędności energii cieplnej
oraz obniżenia rachunku za wodę. Podczas dwugodzinnego dyżuru
telefonicznego eksperci od spraw technicznych i obsługi klientów
odpowiedzieli na kilkadziesiąt pytań. W ramach podsumowania akcji
redakcja dziennika przygotowała obszerną relację z najczęściej
poruszanymi kwestiami. Ukazał się także bezpłatny dodatek
edukacyjny, w którym znalazło się rozszerzenie poruszanych podczas
dyżuru tematów. Eksperci GPEC na łamach gazety wyjaśniali m.in. jak
zatrzymać ciepło wewnątrz mieszkania, czym grozi wilgoć i grzyb na
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ścianach, jak wymienić sprzęt domowy na bardziej ekonomiczny, czy
też jak zmienić złe nawyki cieplne.

Badania termowizyjne
To nowoczesne badanie, prowadzone przy pomocy kamery,
pomaga wykazać, w którym miejscu w budynku występują straty
energii cieplnej. Pokazują dokładnie, gdzie występują braki izolacji,
zawilgocenie i nieprawidłowości konstrukcyjne budynku. Dzięki
badaniom termowizyjnym łatwiej jest zaplanować niezbędną
modernizację, ale także zweryfikować jakość wykonanych już prac
i zwiększyć komfort energetyczny mieszkańców.

Działania proekologiczne GPEC:

• program likwidacji „niskiej emisji”
(od 1992 r do 2011 r. zlikwidowano
152 kotłownie)
• redukcja gazów cieplarnianych
(spełniamy wszystkie wymagania
w zakresie monitorowania emisji CO2)
• zmniejszenie emisji gazów i pyłów
do atmosfery i ochrona powietrza
atmosferycznego (nasze urządzenia
odpylające zmniejszają emisję
zanieczyszczeń o ok. 80%)
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P

owiedzenie, że każdy jest kowalem własnego losu, znamy
wszyscy. Jednak najmłodsi, by wybrać właściwą ścieżkę,
potrzebują czasem odrobiny naszego wsparcia.
Od tego, czy je otrzymają często zależy, jaką drogę życiową
wybiorą. Przyszłość dzieci, także tych ze środowisk mniej
uprzywilejowanych, to nasza wspólna odpowiedzialność.

Wyciągając do nich rękę, pokazujemy im,
że ich los nie jest nam obojętny.
Drobny gest i troska mogą naprawdę wiele zmienić.

Zygmunt Medowski
Dyrektor Towarzystwa Profilaktyki
Środowiskowej „Mrowisko”
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Energia dla natury

W

GPEC funkcjonuje system zarządzania środowiskowego, dzięki któremu firma
zwiększa dbałość o otoczenie i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko
naturalne. Wymagania prawne dotyczące działań pro-ekologicznych są dziś coraz
wyższe. Firma, która chce być uznawana za nowoczesną, musi nie tylko im sprostać, ale także
wykazać się inicjatywą i zaproponować własne, innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie.
Elektrociepłownia Matarnia

Ekologiczne ciepło
Ciepło Systemowe to marka ekologicznego produktu, oferowanego
przez GPEC, w postaci usługi dostawy ciepła oraz ciepłej wody.
Powstała ona jako efekt restrukturyzacji, unowocześnienia
infrastruktury i wdrażania nowych technologii. Ciepło Systemowe
wytwarzane jest w kogeneracji, a więc w tym samym miejscu
powstaje energia elektryczna i ciepło, co pozwala na podnoszenie
efektywności wykorzystania paliwa. Marka została odznaczona
godłem promocyjnym „Teraz Polska”.

 Zbieramy tony
makulatury, a otrzymane
drzewka przekazujemy
mieszkańcom Gdańska.

Kontrola jakości

99%

o tyle została obniżona emisja
dwutlenku siarki i pyłu
Elektrociepłownia Matarnia produkuje ciepło dla naszych klientów
oraz energię elektryczną. Obiekt zasilany jest gazem ziemnym
- jednym z najbardziej ekologicznych paliw. Dzięki wprowadzeniu
nowych technologii zmniejszyliśmy emisję szkodliwych substancji.
O 99%, w stosunku do stanu przed modernizacją, obniżyliśmy
emisję dwutlenku siarki i pyłu, a o 50% zredukowaliśmy
emisję dwutlenku azotu oraz dwutlenku węgla. Emisja sadzy
i benzoalfapirenu, substancji rakotwórczej, została wyeliminowana.
W kolejnych latach nacisk kierowany będzie na dalsze ograniczenie
emisji rzeczywistej CO2 oraz ochronę zasobów naturalnych.
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Regularnie monitorujemy wpływ działalności GPEC na środowisko.
Audyt zewnętrzny przeprowadzony w lipcu 2011 potwierdził
prawidłowość prowadzonego systemu. Centralizacja źródeł emisji
zanieczyszczeń w miejscu wytwarzania Ciepła Systemowego ułatwia
kontrolę przestrzegania norm i pozwala likwidować tak zwaną niską
emisję, czyli dym z setek kominów i pieców węglowych.

Eko Edukacja
Gromadzimy wiedzę związaną z ochroną środowiska, ale także
chętnie się nią dzielimy. Wspólnie z lokalnymi mediami przygotowujemy
cykliczne dodatki edukacyjne dla mieszkańców Pomorza, zawierające
praktyczne porady dotyczące racjonalnego korzystania z ogrzewania
i wody. Prowadzimy także akcje edukacyjne w celu promowania
zachowań proekologicznych w trójmiejskich szkołach w ramach Klubu
Tygryska.

Inne działania pro-ekologiczne firmy GPEC:
 modernizacja sieci przesyłowych - zmniejszanie strat ciepła
 Jazz na pTAK! – projekt poświęcony ptakom i bioróżnorodności
 Drzewko za makulaturę - dzięki zaangażowaniu pracowników
zbieramy tony makulatury, a otrzymane za nie drzewka przekazujemy
mieszkańcom Gdańska.
Akcja prowadzona jest
wspólnie z Dziennikiem
Bałtyckim.
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„K

to się przestaje rozwijać, umiera”
powiedział Antoine de Saint-Exupery.
Firma, która chce być liderem na rynku musi dbać o ciągłe
podnoszenie umiejętności i kompetencji swoich pracowników.
Organizacja, która się uczy, gromadzi i przekazuje wiedzę, tworzy
przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń, jest otwarta na nowe
pomysły oraz innowacyjne rozwiązania.

Uczymy się całe życie.
Na szczęście.

Olaf Muther

Business Coach w firmie SIM Management
Training & Coaching
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Inwestujemy w pracowników
GPEC uruchomił program stażowy dla absolwentów trójmiejskich techników. Stażyści zdobywają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie
zawodowe. Dla GPEC oznacza to możliwość zatrudnienia najlepszych kandydatów ze szkół technicznych oraz stworzenie szansy dla
absolwentów szkół.

Jesteśmy zespołem

W

ierzymy, że każdy pracownik, poprzez swoje działania ma wpływ na rozwój całej firmy,
dlatego konsekwentnie wdrażamy strategię spójnego i przemyślanego systemu podnoszenia
kwalifikacji oraz motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Dotyczy to pracowników wszystkich
szczebli i działów.

Efektywnie zarządzamy
GPEC wspiera rozwój swoich pracowników. W 2011 r. przeprowadzono
szereg szkoleń, pozwalających na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie
umiejętności. Realizowano również działania zwiększające kompetencje
menedżerów (rozmowy rozwojowe, informacja zwrotna 360 stopni). Kadra
menedżerska cyklicznie uczestniczy w warsztatach, których celem jest dalsze
wzmacnianie tych umiejętności.
Kontynuujemy projekty wspierające rozwój komunikacji wewnętrznej
(spotkania zarządu z pracownikami, badanie opinii pracowników - BOP
2011) oraz przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, m.in.
z zakresu efektywnego zarządzania oraz szkoleń specjalistycznych dla
pracowników wszystkich szczebli.
Nasi pracownicy są wspierani także we własnych działaniach zmierzających
do poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji. Otrzymują
dofinansowanie nauki w szkołach wyższych, na studiach podyplomowych
oraz kursach specjalistycznych.

Nowoczesny system wynagrodzeń
W firmie GPEC wprowadziliśmy nowoczesny system motywowania
i wynagrodzeń. Jest on oparty na przejrzystych zasadach, a wysokość
wynagrodzeń jest konkurencyjna względem wynagrodzeń branży oraz
rynku. Poza zasadniczym wynagrodzeniem pracownicy otrzymują także
premie za realizacje celów oraz nagrodę z zysku. System nie tylko motywuje
pracowników do większej aktywności, ale także realnie zwiększa ich wpływ
na wzrost naszej firmy.

Dla rodziców
GPEC dba o pracowników, którzy zostali rodzicami. Oferujemy pakiet
dla młodych rodziców, w którym jest m.in. wyprawka i dodatkowy, płatny
miesiąc urlopu. Wspieramy także pracowników w godzeniu życia rodzinnego
z zawodowym poprzez udogodnienia w czasie pracy oraz możliwość
wykonywania pracy z domu.
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174 tys.

Regularnie współpracujemy z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Uczestnicząc w organizowanych przez nich targach dla
studentów i absolwentów mamy okazję zaprezentować naszą ofertę staży i praktyk, które pomagają młodym ludziom wejść na rynek pracy.
Najlepsi mają szansę na zatrudnienie w GPEC.

w 2011 r. GPEC
zainwestował prawie
174 tys. zł w szkolenia
i dofinansowanie
nauki w szkołach dla
pracowników firmy

Pakiet świadczeń
Nasza firma wspiera pracowników także przez bogaty pakiet świadczeń
dodatkowych. Pracownicy mogą korzystać z dofinansowania prywatnej
opieki zdrowotnej oraz dodatkowych wpłat na fundusz emerytalny. Ponadto
pracownicy GPEC uczestniczą w grupach sportowych organizowanych
przez firmę. Mają także możliwość skorzystania z dopłat do biletów do kin
i teatrów oraz karty zapewniającej nielimitowany dostęp do ponad 2 tys.
obiektów sportowych.

Lokalnie zaangażowani
W 2011 r. GPEC wdrożył nowatorską metodę szkolenia pracowników.
W ramach realizowanych przez pracowników projektów prospołecznych pod
nazwą „Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie”, uczestnicy mieli szansę
zapoznać się z zasadami prowadzenia projektów i kierowania zespołem.
W ten sposób elementy praktycznego szkolenia z zarządzania połączono
z działaniem na rzecz społeczności lokalnej. W projekcie uczestniczył
zarówno Zarząd GPEC, jak też pracownicy obszarów technicznych
i administracyjnych. Na początku maja ruszyła druga edycja programu.

Nasi pracownicy biorą udział
w szkoleniach, dzięki którym:
• rozwijają swoje kompetencje
w ramach dofinansowania przez
pracodawcę nauki na studiach
wyższych, podyplomowych,
kursach językowych i zawodowych
• spotykają się z ekspertami
z GPEC (szkolenia wewnętrzne)
oraz firm zewnętrznych (szkolenia
zewnętrzne)
• biorą udział w międzynarodowych
targach i konferencjach
branżowych.
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B

udując dom, mamy świadomość, że ma przetrwać
pokolenia. Musi mieć solidny fundament i mocne ściany.
Budowanie trwałych relacji w biznesie przypomina
stawianie domu.
Szacunek, zaufanie, dobra i mądra komunikacja,
umiejętność słuchania powinny być fundamentem działania.

To na nich opiera się partnerstwo,

dzięki któremu łatwiej pokonywać bariery, pracować
efektywnie i konstruktywnie, budując solidną biznesową
konstrukcję na lata.

Andrzej Biernacki
Prezes firmy EKOLAN S.A.
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 Grupa GPEC będzie
ustanawiała nowe
standardy dla branży
energetycznej
również w przyszłości.

Potencjał jutra

W

2011 roku GPEC przeprowadzał analizy technologiczne i ekonomiczne dla nowych
produktów, m.in. indywidualnych odczytów urządzeń pomiarowych, światłowodów
jako medium teleinformatycznego. Prowadzone były również badania nad nowymi
rozwiązaniami technicznymi z zakresu teleautomatyki.

O przyszłości myślimy już dziś
Zgodnie z założeniami strategii na lata 2008–2020 GPEC rozwija
swoje produkty w celu zwiększenia portfela oferowanych usług
i dotarcia do nowych klientów. Zakładamy stały wzrost udziału
w rynku ciepła na obszarze działalności firmy, wzrost wskaźnika
ROCE do 12% na bazie wartości spółki, wprowadzenie nowych
produktów energetycznych oraz wzrost stabilności dostaw ciepła.
Dalszy rozwój spółki widzimy w budowie i eksploatacji źródeł
gazowych. GPEC utrzymuje konkurencyjne ceny ciepła wytwarzanego
we własnych źródłach, pomimo wzrostu cen gazu.
Stawiamy także na współpracę i wzajemną wymianę doświadczeń
oraz wiedzę. Dzięki nim, pomimo różnych lokalizacji, firmy wchodzące
w skład Grupy coraz silniej zacieśniają współpracę, stawiając na
partnerskie relacje i efekt synergii.

Zarządzamy procesami
W 2011 roku GPEC kontynuował działania nad Zintegrowanym
Systemem Zarządzania według norm: jakości (ISO  9001),
środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
(PN/N 18001). Przeprowadzone w lipcu 2011 kontrole przez
audytorów Bureau Veritas Certification po raz kolejny potwierdziły
skuteczność systemu. W zakresie centralizacji i optymalizacji
procesów księgowych i informatycznych rozwijano w Grupie projekt
skrócenia okresu raportowania i zamykania księgowego miesiąca.

Nowe produkty
W następnych latach spółki Grupy GPEC będą kontynuowały
rozwój udziału w rynku poprzez nowe przyłącza, inwestycje
w rozwój infrastruktury oraz dostarczając usługi wysokiej jakości.
Wprowadzenie nowych produktów pozwoli na zwiększenie portfela
oferowanych usług i dotarcie do nowych klientów. Zwiększenie
efektywności procesów pozwoli na dalszy wzrost rentowności
spółek. Poprzez inwestycje w rozwój pracowników i infrastruktury,
spółki Grupy GPEC zapewniają komfort cieplny oraz kompleksowe
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usługi najwyższej jakości dla mieszkańców. Grupa GPEC będzie
ustanawiała nowe standardy dla branży energetycznej, również
w przyszłości.

Cele strategiczne na 2012 r.
W 2012 r. stawiamy sobie nie mniej ambitne cele, niż w latach
ubiegłych. W dziedzinie infrastruktury planujemy wprowadzenie
dalszej standaryzacji infrastruktury IT w aspekcie programowym
i sprzętowym. Nacisk zostanie położony także na rozwój integracji
systemów informatycznych oraz rozszerzenie wykorzystania mobilnej
pracy.
Nadal będziemy inwestować w podnoszenie kwalifikacji naszych
pracowników. Planujemy kontynuowanie działań mających na
celu polepszenie umiejętności menedżerów (rozmowy rozwojowe,
informacja zwrotna 360 stopni) oraz działań wspierających rozwój
komunikacji wewnętrznej (spotkania Zarządu z pracownikami,
Badanie Opinii Pracowników 2011), jak również szkolenia
wewnętrzne. Mają one umacniać pozycję GPEC jako jednego

z najlepszych pracodawców w regionie.

GPEC DLA KLIENTÓW W 2012 r.
Wielkość sprzedaży ciepła w roku 2012 osiągnie
co najmniej 6.380 TJ, w tym sprzedaż w okresie
od 01.05–30.09.2012 r. minimum 843 TJ.
Skrócenie czasu reakcji GPEC na wydarzenia rynkowe:
• 80% odpowiedzi na zapytania pisemne do GPEC
jest udzielana w 3 dni robocze, a jakość odpowiedzi
jest zgodna z wartościami GPEC
•

Odsetek nieodebranych połączeń przez Call Center
nie przekroczy 6%, przy czym jakość rozmów
będzie zgodna ze standardami GPEC
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D

ziałając w regionie łatwiej jest poznać potrzeby
mieszkańców. Dzięki temu można w elastyczny sposób
budować ofertę tak, aby spełniała oczekiwania naszych
klientów.
To ogromnie ważne przy dużej konkurencji na rynku.
Wygrywamy zaangażowaniem i profesjonalizmem,
za który lokalne firmy są szczególnie cenione.

Fachowe podejście, wysokie kompetencje
i wynikające z tradycji doświadczenie.

Grzegorz Pellowski
Właściciel Piekarni-Cukierni „Pellowski”
34
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 W ciągu ostatnich
siedmiu lat GPEC
przeznaczył na inwestycje
ponad 340 mln zł,
zmodernizował blisko
46 km sieci.

Inwestujemy w przyszłość

J

esteśmy świadomi, że rzeczywistość rynkowa nie stoi w miejscu. Podlegając ciągłym
zmianom, od firm wymagane są elastyczność, przemyślane strategie i trzymanie ręki na
pulsie. Dlatego naszym celem jako Grupy GPEC jest budowanie pozycji lidera i eksperta
w branży.
Nie wystarczy nam podążanie za trendami. Mamy ambicje, by
ustanawiać nowe wzorce obsługi klientów, inwestować w nowe
technologie, działać w sposób zrównoważony – z myślą o lokalnych
społecznościach i ochronie środowiska. Jako wiarygodny partner
w biznesie, stawiamy na rozwój, stale podnosząc jakość
i efektywność naszej pracy oraz rozbudowując sieć ciepłowniczą.
Jako firma nowoczesna i aktywna, kontynuujemy poszukiwanie
innowacyjnych rozwiązań, mogących usprawnić naszą pracę.

Nasze inwestycje
W 2011 r. kontynuowaliśmy inwestycje w nowoczesny system
ciepłowniczy. Nakłady utrzymywały się na poziomie 39,9
mln zł (podobnie, jak w roku ubiegłym). Kontynuujemy także
unowocześnienie infrastruktury ze środków unijnych. GPEC wdraża
również pilotażowy projekt sieci światłowodowych. Analizujemy,
czy mogą stać się nowym produktem w ofercie firmy. Budujemy sieci
w nowoczesnych technologiach, bazując na materiałach wiodących
firm z branży (sieci preizolowane w technologii tradycyjnej oraz
TwinPipe, nowoczesne węzły ze zdalnym odczytem).

5,2 km
36
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Najważniejsze projekty
Największymi projektami inwestycyjnymi zrealizowanymi przez Grupę
GPEC w 2011 roku związanymi z podłączeniami nowych klientów
było m.in. wykonanie sieci ciepłowniczej pod ul. Kartuską, wykonanie
sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem przy al. Grunwaldzkiej – Olivia
Business Centre. Prowadzono także budowę II etapu magistrali przy ul.
Warszawskiej, sieci osiedlowej z przyłączami wzdłuż ulic Starogardzkiej
i Czerskiej, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Anny
Jagiellonki. Inne projekty objęły: Osiedle Garnizon – Hossa Kwartał
IV, Osiedle Południowe (ul. Starogardzka – Ekolan), Quatro Towers,
MTG ul. Żaglowa, Mill – Yon (ul. Toruńska) oraz Szpital Zakaźny.

Wciąż inwestujemy
W 2012 roku GPEC planuje nie tylko zwiększenie udziału w rynku, ale
także wprowadzenie nowych usług i modernizacje, które przełożą się
na lepszą jakość dostaw ciepła oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska. W ciągu ostatnich siedmiu lat GPEC przeznaczył
na inwestycje ponad 340 zł, zmodernizował blisko 46 km sieci
i zbudował blisko 75 km nowych ciepłociągów. Na lata 2012-2014
planowana jest wymiana kolejnych fragmentów sieci ciepłowniczej
i powstanie ponad 30 km nowych ciepłociągów.

W ramach umów
przyłączeniowych
wybudowano
ok. 5,2 km nowych
sieci oraz
uruchomiono 68 sztuk
węzłów będących
własnością GPEC.
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W

siatkówce najważniejsza jest gra zespołowa.
Każdy zawodnik jest wsparciem dla reszty drużyny
i nigdy nie jest pozostawiony sam sobie.
Znamy zasady i zawsze ich przestrzegamy.
Tylko grając fair play można odnieść prawdziwe zwycięstwo
na boisku.
Tak samo jest w biznesie.

Uczciwość jest kluczem do sukcesu.

Grzegorz Łomacz
rozgrywający, LOTOS Trefl Gdańsk
38
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Nowoczesna edukacja

Społecznie odpowiedzialni

R

ealizując globalne strategie, nie zapominamy o tym, co ważne dla lokalnych społeczności.
Zaangażowanie w ich sprawy, problemy i działania to element naszej filozofii. Dlatego
współpracujemy z wieloma placówkami oświatowymi, instytucjami państwowymi, organizacjami
pozarządowymi i mediami, prowadząc różnorodne akcje i wspierając ważne wydarzenia kierowane
do mieszkańców Trójmiasta i okolic. Inicjatywę w tym zakresie podejmuje zarówno firma, jak i sami
pracownicy, wskazując nam ważne cele, potrzeby i organizacje, które warto wesprzeć.
„Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie”

Edycja 2011

Sztandarowym programem, w którym bierzemy udział jest „Wspólne
Działanie – Lokalne Zaangażowanie”. W ramach programu pracownicy
mogą realizować autorskie projekty na rzecz lokalnej społeczności. Celem
programu jest angażowanie w życie i codzienne sprawy otoczenia, którego
częścią są także pracownicy Grupy GPEC. To również metoda szkolenia
pracowników z zasad prowadzenia projektów i zarządzania zespołem oraz
sposób na integrecję wewnątrz firmy.

W pierwszej edycji programu GPEC zrealizował łącznie 15 projektów,
w których udział wzięły 374 osoby. Do realizacji trafiły najciekawsze
i najlepiej przygotowane projekty. Firma zapewniła środki na ich
realizację. Każdy zespół miał jeden dzień, by je przeprowadzić.
To ambitne wyzwanie, ale efekty już widać. Przygotowano m.in. posiłki
dla bezdomnych, zamontowano podesty na plaży oraz odnowiono
wiele obiektów. Dużo projektów skierowanych było do najmłodszych –
turniej piłki nożnej, wycieczka do Zoo oraz specjalne przedstawienie
w teatrze, podczas którego pracownicy wystawili na deskach Teatru
Wybrzeże przedstawienie oparte na twórczości Danuty Wawiłow. Dzieci
miały również okazję zapoznać się z pracą teatru oraz wziąć udział
w wielu dodatkowych atrakcjach i konkursach. Na początku maja 2012
ruszyła druga edycja programu. Kolejnych kilkanaście projektów zostało
przygotowanych przez prawie 400 pracowników firmy. Wsparciem zostaną
objęte m.in. gdańskie schronisko dla zwierząt oraz Małe Zoo w oliwskim
Zoo, biblioteki, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gdańsku oraz
jedno z trójmiejskich hospicjów.

Wspieramy konkursy i akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
W ramach Wakacyjnego Klubu Tygryska całe rodziny
mogą bawić się podczas pikników rodzinnych i brać udział
w ekologicznych warsztatach. Tygrys Teodor rozdaje także
swoje książeczki, w których opowiada najmłodszym, jak dbać
o środowisko. Podczas zabaw dzieci mogą utrwalić wiedzę
z zakresu ochrony środowiska, racjonalnego korzystania z ciepła
oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabawy. Wakacyjny Klub
Tygryska został wyróżniony w konkursie Przyjazne Energie Pomorza
na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego 3x20, organizowanym
przez Pomorski Klaster 3x20.
Młodzież może brać udział we wspieranej przez nas akcji
Odyseja Umysłu. To konkurs, który zachęca nastolatki do szukania
kreatywnych rozwiązań i rozwoju umiejętności współpracy
w zespole. Reprezentanci Polski od lat należą do ścisłej czołówki
światowej. W ramach programu „Partner GPEC” przekazaliśmy także
środki na rozwój Laboratorium Energetyki Politechniki Gdańskiej.

GPEC dla mistrzów!
Wspieramy rozwój sportu i zdrowego stylu życia na Pomorzu.
Gramy z najlepszymi – od pięciu lat GPEC jest Złotym Sponsorem
drużyny siatkarzy LOTOS Trefl Gdańsk. Naszych mistrzów
zaangażowaliśmy także w program Rozgrzej Emocje na Maxa,
w którym siatkarze szukali talentów sportowych wśród młodych
mieszkańców Trójmiasta. Przy GPEC działa Gdańskie Towarzystwo

Cyklistów. Nasi pracownicy organizują cykliczne wyprawy. W 2011
roku po raz pierwszy wyjazd miał charakter międzynarodowy, trasa
liczyła ponad 700 kilometrów i prowadziła wzdłuż granicy polsko
-niemieckiej. Mamy także drużyny siatkarzy, piłkarzy i koszykarzy,
w których grają nasi pracownicy. Wystawiliśmy również silną
reprezentację na maraton w Lipsku. Impreza odbywa się już od
36 lat, a sponsorem tytularnym jest Stadtwerke Leipzig GmbH.

Dajemy radę!
Zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności to także publikacje
w mediach na temat racjonalnego i mądrego wykorzystywania
energii cieplnej i wody. Nasi eksperci udzielają porad z zakresu
ekologicznego podejścia do ciepła oraz modernizacji instalacji
grzewczych. Dużo mówimy także o inwestycjach podnoszących
efektywność energetyczną budynków. Publikacje zamieszczane są
także na naszej stronie: www.gpec.gda.pl

Honorowi Krwiodawcy
Klub Honorowych Dawców Krwi przy GPEC organizuje
specjalistyczny ambulans, tzw. krwiobus przed siedzibą firmy,
w którym pracownicy mają możliwość oddawania krwi.
Dzięki ostatniej akcji oddano ponad

11 litrów w ciągu zaledwie 4 godzin.

G

PEC co roku gra na rzecz maluchów
wraz z miastem Gdańsk i Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy.

Z myślą o dzieciach
Innym przykładem zaangażowania pracowników są świąteczne akcje
charytatywne, które zaowocowały wsparciem wychowanków Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka w Oliwie oraz podopiecznych Towarzystwa
Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” na Dolnym Mieście. Dzieci otrzymały
gry, zabawki, słodycze, aparaty fotograficzne i rowery. GPEC co roku gra
także na rzecz maluchów wraz z miastem Gdańsk i „Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy”. W ramach programu „Partner GPEC” sfinansowaliśmy
powstanie już ponad 30 lokalnych placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych,
w tym Krainy Zabaw, największego placu zabaw dla dzieci w Trójmieście
oraz nowoczesnego Skate Parku w Parku Reagana na gdańskim Przymorzu.
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Sprawozdanie finansowe

Stan na dzień
31.12.2011
kPLN

Bilans

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

AKTYWA
I

AKTYWA TRWAŁE

334 857

1. Wartości Niematerialne i Prawne
Rok

Rachunek Zysków i Strat
A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B

Koszty działalności operacyjnej

2. Rzeczowe Aktywa Trwałe

Rok

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

kPLN

kPLN

332 154

354 905

143 381

152 840

29

46

1 421

1 383

187 323

200 635

297 286

309 419

I Amortyzacja

33 082

30 304

II Zużycie materiałów i energii

20 482

22 903

III Usługi obce

10 971

11 229

IV Podatki i opłaty

11 588

0

0

4. Inwestycje długoterminowe

19 514

14 657

AKTYWA OBROTOWE
1. Zapasy

4 567

4 430

2. Należności krótkoterminowe

48 033

66 874

47 678

65 481

18 288

12 791

15 360

11 563

Należności z tyt. dostaw i usług
3. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

223 213

224 874

10 976

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

124 001

124 001

2. Kapitał (fundusz) zapasowy

12 887

10 912

3. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

55 820

54 381

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

2 921

2 921

6 578

6 380

4. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
RAZEM AKTYWA
PASYWA
I

3 513

2 191

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów

187 125

200 481

6. Zysk (strata) netto

C

Zysk/strata ze sprzedaży

34 868

45 486

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

D

Pozostałe przychody operacyjne

8 543

3 116

E

Pozostałe koszty operacyjne

4 497

9 963

F

Zysk/strata na działalności operacyjnej

38 914

38 639

G

Przychody finansowe

4 174

6 067

H

Koszty finansowe

10 003

10 788

I

Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej

33 085

33 918

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

II

ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA
1. Rezerwy na zobowiazania
2. Zobowiazania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Pozostałe
3. Zobowiazania krótkoterminowe

0
32 659

0

0

185 091

182 306

14 174

6 523

107 891

82 679

107 891

78 945

0

3 734

61 037

83 872

Kredyty i pożyczki

7 820

6 000

36 135

51 262

0

Zysk/strata brutto

33 085

33 918

L

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

5 501

1 258

4. Rozliczenia międzyokresowe

M

Zysk/strata netto

27 584

32 660

RAZEM PASYWA
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0
27 584

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0

42

9 427
85 734

1 639

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

K

9 815
73 447

407 180

24 954

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

6 820
290 542

2 560

23 947

J

7 292
298 235

3. Należności długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
II

321 446

408 304

V Wynagrodzenia

VII Pozostałe koszty rodzajowe

Stan na dzień
31.12.2010
kPLN

Fundusze specjalne
Pozostałe

455

504

16 627

26 106

1 989

9 232

408 304

407 180
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe*
Grupa Kapitałowa Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych
I

II

III

Rok

01.01.2010
31.12.2010

kPLN

kPLN

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

56 876

68 194

Zysk (strata) netto

27 584

Amortyzacja
Inne korekty

Rok

Rok

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

kPLN

kPLN

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

343 960

367 112

32 659

I Przychody netto ze sprzedaży produktów

153 842

165 833

33 082

30 304

II Zmiana stanu produktów

174

-778

-3 790

5 231

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

1 448

1 383

-40 201

-37 164

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

188 496

200 674

Wpływy

443

547

Koszty działalności operacyjnej

309 183

324 127

Wydatki

-40 644

-37 711

I Amortyzacja

33 795

31 248

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

-13 104

-25 274

II Zużycie materiałów i energii

28 084

31 307

Wpływy

30 000

0

III Usługi obce

11 320

13 573

0

0

IV Podatki i opłaty

11 751

11 156

Wydatki

-43 104

-25 274

V Wynagrodzenia

25 521

26 982

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-30 700

-13 376

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6 996

6 886

Środki pieniężne na początek okresu

11 563

5 807

VII Pozostałe koszty rodzajowe

3 570

2 286

3 797

5 756

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów

188 146

200 688

226

0

C

Zysk/strata ze sprzedaży

34 777

42 984

15 134

11 563

D

Pozostałe przychody operacyjne

8 737

3 460

E

Pozostałe koszty operacyjne

4 932

10 499

F

Zysk/strata na działalności operacyjnej

38 582

35 945

G

Przychody finansowe

3 948

5 874

H

Koszty finansowe

10 202

10 926

I

Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej

32 328

30 893

J

Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

191

0

K

Zysk/strata brutto

32 519

30 893

L

Podatek dochodowy

4 912

1 103

M

Zysk mniejszości

197

206

N

Zysk/strata netto

27 410

29 584

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na koniec okresu

44

Rok

01.01.2011
31.12.2011
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Rachunek Zysków i Strat
A

B
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Stan na dzień
31.12.2011
kPLN

Bilans

Stan na dzień
31.12.2010
kPLN

AKTYWA
I

AKTYWA TRWAŁE
1. Wartości Niematerialne i Prawne
2. Rzeczowe Aktywa Trwałe
3. Należności długoterminowe

II

I
323 697

312 982

7 296

6 915

298 997

294 993

0

0

kPLN

kPLN

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

55 815

65 059

Zysk (strata) netto

27 410

29 584

Amortyzacja

33 795

31 248

Inne korekty

-5 390

4 227

-38 795

-34 266

Wpływy

182

552

Wydatki

-38 977

-34 818

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

-13 467

-24 175

Wpływy

30 000

1 285

0

0

4 857

0

12 547

11 074

AKTYWA OBROTOWE

81 076

92 905

1. Zapasy

6 548

6 848

2. Należności krótkoterminowe

51 552

71 117

50 801

69 354

16 928

13 149

16 928

13 149

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału

6 048

1 791

Wydatki

-43 467

-25 460

404 773

405 887

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-30 906

-13 510

Środki pieniężne na początek okresu

13 149

6 531

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

217 359

219 194

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

124 001

124 001

3 779

6 617

2. Kapitał (fundusz) zapasowy

13 206

11 231

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

226

0

3. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

55 820

54 381

Środki pieniężne na koniec okresu

16 702

13 149

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
RAZEM AKTYWA
PASYWA

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

2 921

2 921

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-5 999

-2 924

6. Zysk (strata) netto

27 410

29 584

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI

III

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

IV

ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

0

0

2458

2466

0

191

184 956

184 036

1. Rezerwy na zobowiazania

15 615

8 043

2. Zobowiazania długoterminowe

107 891

82 683

107 891

78 945

0

3 738

59 233

83 952

Kredyty i pożyczki
Pozostałe
3. Zobowiazania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki

7 820

6 000

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

39 275

56 635

Fundusze specjalne
Pozostałe
4. Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM PASYWA
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Rok

01.01.2010
31.12.2010

5. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

3. Inwestycje krótkoterminowe

II

Rok

01.01.2011
31.12.2011

4. Inwestycje długoterminowe

Należności z tyt. dostaw i usług

I

Rachunek przepływów pieniężnych

Raport roczny 2011

517

544

11 621

20 773

2 217

9 358

404 773

405 887

II

III

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

* Dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. zawierają wyniki trzech spółek GPEC sp. z o.o., GPEC Serwis sp. z o.o. i Orchis Energia Sopot
sp. z o.o., które wchodziły w skład Grupy GPEC w latach 2010 i 2011.

Szczegółowy raport finansowy w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.gpec.gda.pl
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Wydrukowano na papierze ekologicznym
Cocoon Silk (100% recykling), posiadającym certyfikaty NAPM i FSC
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 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
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