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rok 1964 
długość sieci cieplnej: 17,1 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 1,7 mln m3 
22 kotłownie lokalne o łącznej mocy 38,8 MW 

rok 1969 
długość sieci: 46,2 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 3,3 mln m3 
liczba ogrzewanych budynków: 384 
dwie dodatkowe kotłownie rejonowe: 
Bursaki 11,7 MW i Wrotków 29 MW 

rok 1974 
długość sieci: 92,4 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 7,6 mln m3 
liczba ogrzewanych obiektów: 843 

rok 1978 
długość sieci: 187 km 
20 węzłów grupowych o mocy od 1,5 do 9 MW 
kubatura ogrzewanych budynków: 17,1 mln m3 
liczba ogrzewanych obiektów: 1 983 

rok 1984 
długość sieci: 301 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 25,5 mln m3 
liczba ogrzewanych obiektów: 2 996 

rok 1991 
długość sieci: 318,9 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 33,1 mln m3 

rok 1994 
długość sieci: 347,9 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 32,2 mln m3 
liczba węzłów cieplnych: 1 200 
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 6,5 mln m2 

rok 1999 
długość sieci: 389,8 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 33,5 mln m3 

rok 2004 
długość sieci: 404 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 33,8 mln m3 
liczba węzłów cieplnych: 1 358 
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 6,9 mln m2 

rok 2009 
długość sieci: 430,5 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 35,1 mln m3 
liczba węzłów cieplnych: 1 485 
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 7,3 mln m2

rok 2014 

396
zatrudnionych pracowników

435
km sieci ciepłowniczej

585
MW zamówionej mocy cieplnej

1.699
węzłów cieplnych

3.450
ogrzewanych budynków

33.600
m3 wody w sieci ciepłowniczej

4.000.000
GJ sprzedaży ciepła rocznie

7.870.000
m2 ogrzewanej powierzchni

200.000.000
zł przeznaczone na inwestycje i modernizacje 
w latach 2004 - 2013



nr 3 (33)  ·  jesień 2014  ·  gorące wiadomości  3

Szanowni Państwo!

Pół wieku to bardzo długi okres. W „życiu” firmy to także mnóstwo czasu, szczególnie w tak stosunkowo  młodej 
branży jaką jest ciepłownictwo. Już od pięćdziesięciu lat Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
dostarcza mieszkańcom Lublina ciepło. Przez pół wieku Spółka zbudowała jeden z najnowocześniejszych w kraju 
systemów ciepłowniczych. 

W 1964 roku, kiedy firma rozpoczynała oficjalnie swoją działalność, miejska sieć ciepłownicza liczyła 17 km, a ciepło produkowane 
było w 22 lokalnych kotłowniach i elektrociepłowni FSC. Dziś LPEC S.A. to dziewiąty co do wielkości system ciepłowniczy w kraju, liczący 
ponad 435 km sieci. Ciepło produkowane jest w dwóch elektrociepłowniach zawodowych, spełniających najwyższe, wymagane standardy 
techniczne i emisyjne.

Łączy nas ciepło – to nie slogan reklamowy, to misja LPEC, którą konsekwentnie realizujemy przez ostatnich pięć dziesięcioleci. 
Dbamy o zapewnienie ciepła dla mieszkańców naszego miasta. Gwarantujemy najwyższą jakość, bezpieczeństwo, pewne dostawy ciepła 
systemowego oraz konkurencyjną cenę. Sukcesywnie wprowadzamy nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne.

Mając na celu poprawę jakości świadczonych usług, LPEC przez cały okres działalności inwestował w infrastrukturę ciepłowniczą.  
Tylko przez ostatnie dziesięć lat na inwestycje i modernizacje sieci wydaliśmy prawie dwieście milionów złotych. Dla mieszkańców Lublina 
oznacza to mniej awarii, dostawy na życzenie klienta, a co więcej konkurencyjne cenowo i przyjazne środowisku ciepło.

Rok złotego jubileuszu to dla LPEC czas zmian oraz śmiało kreślonych planów. W drugie półwiecze LPEC wkroczył w nowej formie 
organizacji prawnej. Jako Spółka Akcyjna nasza firma przystępuje do realizacji przyjętego i zaakceptowanego programu rozwoju. Zakłada 
on zwiększenie dostępności do ciepła systemowego w nowobudowanych dzielnicach naszego miasta, dalszą poprawę efektywności 
lubelskiego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz poszerzenie działalności Spółki o wytwarzanie energii.

LPEC to nie tylko nowoczesne urządzenia i wielkie liczby, to przede wszystkim ludzie. W ciągu 50 lat kilka tysięcy wysoko wykwa-
lifikowanych i zaangażowanych specjalistów oraz setki tysięcy zadowolonych odbiorców przyczyniło się do sukcesu Spółki. Wszystkim 
Pracownikom LPEC z okazji jubileuszu serdecznie dziękuję za codzienny trud, naszym kontrahentom zaś pragnę wyrazić wdzięczność 
za wieloletnią i owocną współpracę.

Lech Kliza
Lublin, październik 2014 roku Prezes Zarządu LPEC S.A.
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Szanowni Państwo!

Mija pół wieku odkąd Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej konsekwentnie realizuje 
swoją misję dostarczania ciepła mieszkańcom Lublina. Ostatnie lata to dla Przedsiębiorstwa 
czas realizacji wielu strategicznych planów, inwestycji i modernizacji, które wpisują się w dyna-
miczny rozwój naszego miasta.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne ograniczające emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz 
znaczne nakłady inwestycyjne w infrastrukturę ciepłowniczą, z pewnością przełożyły się na poprawę jakości świad-
czonych usług i ciepło przyjazne środowisku. Wysoka pozycja na rynku to także wynik profesjonalizmu i zaangażo-
wania całego zespołu. Na sukces firmy składają się zarówno rozwiązania technologiczne ale także ludzie, których 
ciężka praca, profesjonalizm, oddanie i pasja skutkują wysokimi standardami pracy.

Świadectwem kompetencji i fachowości są liczne nagrody i wyróżnienia przyznane Spółce. Dostarczane przez 
firmę ciepło systemowe zostało nagrodzone prestiżowym Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”. LPEC wielokrotnie 
był laureatem programu Przedsiębiorstwo Fair Play oraz otrzymał wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. O stałym rozwoju i podnoszeniu jakości usług świadczy V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
 Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Ta ilość otrzyma-
nych nagród i certyfikatów jest najlepszym dowodem uzyskania znaczącej pozycji rynkowej, w pełni zasłużonego 
zaufania klientów i dynamicznego rozwoju firmy. Tak umiejętne wykorzystywanie przez firmę swojego potencjału 
zasługuje na uznanie i jest powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Lublina.

Cieszę się, że firma aktywnie włącza się w organizację wszelkich działań na rzecz edukacji i rozwoju miasta, 
których celem jest przekazanie wiedzy na temat ciepła systemowego oraz  kształtowanie postaw proekologicznych. 
Warta podkreślenia jest dbałość przedsiębiorstwa o nasze wspólne dobro, jakim jest ekologiczny Lublin.

Niech ten jubileusz będzie okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań i wyznaczenia kierunków 
działań na kolejne lata. 50-lecie firmy to doskonała okazja, by złożyć gratulacje wszystkim osobom, które dzięki 
konsekwentnemu zaangażowaniu oraz wytrwałej pracy wniosły nieoceniony wkład w rozwój Lublina. Jednocześnie 
życzę kolejnych lat twórczej pracy, stałego i dynamicznego rozwoju firmy, wielu sukcesów oraz realizacji wszystkich 
założonych planów, które pozwolą jeszcze mocniej ugruntować pozycję firmy na rynku, a mieszkańcom Lublina 
dać stabilne i bezpieczne źródło energii.

Z wyrazami szacunku

dr Krzysztof Żuk
Lublin, październik 2014 roku Prezydent Miasta Lublin
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Szanowni Państwo!

Pragnę dołączyć do grona osób, które śpieszą z gratulacjami i życzeniami z okazji 
obchodzonego w tym roku przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
jubileuszu 50-lecia istnienia. Pół wieku obecności Państwa Firmy w Lublinie jest okazją 
do wspominania przeszłości oraz refleksji nad tym, co przed Wami. Z wdzięcznością my-
ślimy dziś o tych, którzy kładli fundamenty pod działalność przedsiębiorstwa, wnosząc 
swoją wiedzę, doświadczenie i nakład pracy. 

Przed Bogiem, Stwórcą człowieka i świata, w którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”, chcemy 
dziękować za wszystkich, którzy dziś tworzą wspólnotę pracowników, a także tych którzy jako byli 
pracownicy LPEC wciąż podtrzymują więzi przyjaźni i koleżeństwa. Wspólnota daje nam poczucie 
bliskości, wsparcia i bezpieczeństwa; okazję do wymiany myśli i doświadczeń, w której łatwiej dzielić 
się radościami i przeżywać trudne chwile.

Życzę, by Wasza społeczność była środowiskiem, w którym, realizując zawodową i społeczną misję, 
solidarnie szanuje się i rozwija podstawowe wartości, przede wszystkim prawa człowieka. Chciałbym 
w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II, które skierował do ludzi pracy podczas swojej trzeciej 
pielgrzymki do Ojczyzny, w czasie której nawiedził także Lublin: „Praca nie może być traktowana – nigdy 
i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. 
W pracę wchodzi on przez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu 
społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego 
z ludzi pracujących.”

Radość 50-lecia chcemy wyrazić także przed Bogiem, dlatego w programie jubileuszowych obcho-
dów znalazło się spotkanie przy stole Słowa i Eucharystii.  Dziękuję Wam za to, że chcecie wnosić 
w codzienność Waszej posługi ducha Ewangelii, przez którą Chrystus wzywa nas do codziennego 
świadectwa miłości, zatroskania o drugiego człowieka i solidarności we wspólnym budowaniu dobra.

Gorąco Państwu życzę, aby Wasza praca, będąca pełnieniem ważnej dla naszego miasta misji przy-
nosiła Wam pełną satysfakcję. Niech światło Bożej łaski towarzyszy Wam i Waszym bliskim we wszystkich 
wymiarach życia i działalności.

Z modlitwą i błogosławieństwem

abp Stanisław Budzik
Lublin, październik 2014 roku  Arcybiskup Metropolita Lubelski
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Projekt pn. „Przebudowa sieci cie-
płowniczej na terenie miasta Lublin” obej-
mował 26 zadań i zakładał modernizację 
sieci ciepłowniczych o długości 22,4 km. 
Inwestycja była współfinansowana ze 
środków Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 
działanie 9.2. Efektywna dystrybucja ener-
gii. Wartość brutto całego Projektu to 
ponad 43 mln zł, wartość dofinansowania 
z Unii Europejskiej wynosi 22,5 mln zł. 

Najważniejszym zadaniem projektu 
była wymiana istniejących wysokoparame-
trowych sieci ciepłowniczych kanałowych 

na sieci preizolowane o dużo lepszych 
parametrach izolacyjnych.  Wymianą 
objęte zostały głównie osiedla mieszkalne. 
Projekt przyczynił się do zmniejszenia strat 
o ponad 45 tys. GJ rocznie oraz redukcji 
emisji CO2 do atmosfery o 10,5 tys. ton. 

Przebudowa systemu ciepłowniczego 
dla mieszkańców niesie za sobą wiele 
korzyści, przede wszystkim mniej awarii 
i przerw w dostawie ciepła i czyste powie-
trze w mieście.

Modernizac ja  s iec i  t r wała  5  lat . 
Do końca 2011 roku wymieniono sieci 
w rejonie ulic: Motorowej, Gospodarczej, 
Tumidajskiego, ul. Weteranów, Radziszew-

skiego, Akademickiej, Glinianej, Diamento-
wej, os. Maki 1oraz rozpoczęto prace przy 
ulicy Kruczej oraz Nadbystrzyckiej. W 2012 
roku modernizacje przeprowadzone był 
w rejonie ulic: Nadbystrzyckiej, Niepodle-
głości, Al. Gen. Andersa, Drogi Męczenników 
Majdanka, Zemborzyckiej, Nałkowskich, 
Diamentowej i Energetyków. W 2013 roku 
sieć wymieniono także w rejonie ulic: 
Lwowskiej, Grenadierów, Kruczkowskiego, 
Bursaki, Unickiej, Żywnego, Monte Cassino 
oraz Braci Wieniawskich. W 2014 przebu-
dowa dotyczyła ulic: Spokojnej, Elsnera, 
Popiełuszki oraz osiedli Prusa i Lipińskiego.

tsr

Przebudowa sieci ciepłowniczej
na terenie miasta Lublin 
Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Lublinie dobiega końca. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej S.A. przez 5 lat wymieniło 22,4 km rur. Dzięki temu udało się zmniejszyć straty energii podczas przesyłania 
i dystrybucji ciepła do poszczególnych budynków oraz znacznie zwiększyć wydajność systemu. 
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nr konkraktu nazwa zadania długość sieci [km] 2010 2011 2012 2013 2014
4.1 Motorowa 1,06      
4.2 Gospodarcza 0,43      
4.3 Tumidajskiego 0,56      
4.4 Maki 1 0,30      
4.5 Weteranów, Radziszewskiego, Akademicka 2,27      
4.6 Krucza 0,76      
4.7 Nadbystrzycka 1,16      
4.8 Gliniana 0,24      
4.9 Diamentowa 0,49      

4.10 Lwowska-Okrzei 0,81      
4.11 Niepodległości 1,45      
4.12 Bronowice III 0,53      
4.13 Zemborzycka 1,63      
4.14 Grenadierów 0,32      
4.15 Unicka 1,66      
4.16 Kruczkowskiego 0,84      
4.17 Spokojna 0,67      
4.18 Popiełuszki 0,60      
4.19 Żywnego 0,24      
4.20 Nałkowskich 2 0,97      
4.21 Bursaki 0,98      
4.22 Sienkiewicza 0,91      
4.23 Braci Wieniawskich 0,68      
4.24 Osiedle Prusa 1,65      
4.25 Paganiniego 0,80      
4.26 Elsnera 0,37      

22,36      

Przy pracach modernizacyjnych LPEC dba o przyrodę - ochrona brył korzeniowych roślin podczas wymiany sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Junoszy
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Lublin, nocna panorama dzielnicy Czechów
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Ciepło Systemowe 
dla polskich miast
W roku 2007 branża ciepłownicza postawiła na zmiany. Chcąc nadążyć za wymaganiami rynku, firmy ciepłowni-
cze postanowiły dołożyć wszelkich starań, aby poprawić swój wizerunek. W związku z tym powstała koncepcja,  
aby stworzyć jedną markę dla produktu, który dostarczają firmy ciepłownicze z różnych miast na terenie Polski.  
 na wzór skandynawskich firm ciepłowniczych, które już dawno połączyły swoje siły, polscy dostawcy ciepła roz-
poczęli wspólne działania marketingowe. 

razem cieplej!
Dzięki Izbie Gospodarczej Ciepłownic-

two Polskie, która realizuje misję ożywczej 
zmiany wizerunkowej w branży oraz dzięki 
pierwszym firmom, które zdecydowały się 
wziąć udział w nowatorskim przedsięwzię-
ciu, przeprowadzono ogólnopolskie bada-
nia marketingowe, które stały się punktem 
wyjścia do dalszych działań. Wskazywały 
one na aspekty wymagające poprawy, 
jednocześnie uświadamiając oczekiwa-
nia klientów. W oparciu o zebrane dane 
w roku 2008 powstała marka Ciepła Sys-
temowego, która miała poprawić wizeru-
nek całej branży. Aby tak mogło się stać, 
eksperci z zakresu marketingu opracowali 
długofalową strategię działań, której celem 
było ocieplenie relacji z otoczeniem firm. 

Gorące początki
Pierwszy rok działań zaowocował 

stworzeniem zaawansowanych narzędzi 
promocji, dzięki którym już rok później 
przeprowadzono pierwsze ogólnopolskie 
kampanie reklamowe Ciepła Systemo-
wego. Charakter działań dopasowany do 
potrzeb firm ciepłowniczych, a także trafia-
jący z przekazem do odbiorców i klientów 
sprawił, że z roku na rok coraz więcej przed-
siębiorstw łączyło siły. Najpierw jednak 
musiały one spełnić wysokie standardy 
związane z obsługą klienta i marketingiem. 

Zostały zobowiązane także do spełnienia 
restrykcyjnych norm ekologicznych i tech-
nologicznych. Mimo wysokiej poprzeczki, 
już po pierwszym roku działalności marką 
Ciepła Systemowego posługiwało się 
20 firm, a z każdym kolejnym rokiem było 
ich coraz więcej. W 2014 roku Dostawców 
Ciepła Systemowego odnaleźć można już 
w 135 gminach, łącznie w 150 lokaliza-
cjach w Polsce. Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej SA. jest również w tym 
ciepłym gronie.  

Ciepłe przyjęcie
Z biegiem czasu zwiększała się skala 

działań mających na celu poprawę wize-
runku branży, co szybko zaowocowało 
nagrodami w prestiżowych konkursach. 
Dostawy Ciepła Systemowego zostały 
docenione m.in. przez kapitułę konkursu 
„Teraz Polska” oraz „Ten, Który Zmienia 
 Polski Przemysł”. Jednak nie same nagrody 
świadczą o wysokiej jakości. Na co dzień 
odbiorcy ciepła mogą liczyć na stabilne 
i pewne dostawy tego produktu do budyn-
ków oraz działania edukacyjne. Klienci 
bowiem co kwartał otrzymują „Magazyn 
Ciepła Systemowego”, czasopismo zawie-
rające przydatne wskazówki dotyczące 
racjonalnego zarządzania ciepłem, ter-
momodernizacji, nowoczesnych rozwią-
zań w budynkach i wielu innych kwestii,  

pomocnych zarządcom nieruchomości. 
Co więcej Dostawcy Ciepła Systemowego 
nie poprzestają na teorii i niejednokrotnie 
w ogólnopolskich mediach biznesowych 
poruszają kwestie związane z ustawo-
dawstwem, k ładąc nacisk na komfort 
i bezpieczeństwo końcowych użytkow-
ników. W tym celu, w 2011 roku zorga-
nizowali debatę na kanale telewizyjnym 
TVN CNBC, zastanawiając się, czy ciepłow-
nictwo to biznes czy usługa publiczna. 
Tak postawione pytanie wydaje się być 
uzasadnione, ponieważ współczesne 
firmy ciepłownicze to przedsiębiorstwa 
korzystające z nowoczesnych technologii, 
które śmiało idą z duchem czasu i niewiele 
mają wspólnego z firmami ciepłowniczymi 
z minionej dekady. A ciepło jest ważnym 
produktem rynkowym, który znacznie 
wpływa na lepszą jakość życia w mieście.  

Eko-ciepło
Sposób ogrzewania nie powinien 

wpływać negatywnie na jakość powie-
trza w okolicy. Niestety innego zdania 
są mieszkańcy miast przepełnionych 
smogiem, będącym efektem ogrzewa-
nia mieszkań piecami, w których spalane 
są śmieci. Uwalniające się w tym pro-
cesie toksyczne substancje to problem 
globalny. Mniej kominów w mieście to 
czystsze powietrze. Dlatego Dostawcy 
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Ciepła  Systemowego zwracają uwagę 
mieszkańców na fakt, że ciepło z elektro-
ciepłowni jest nie tylko bezpieczniejsze, 
bo nie zagraża życiu i zdrowiu miesz-
kańców, ale także jest ekologiczne. Pod-
lega surowym normom ekologicznym 
i wytwarzane jest z wykorzystaniem 
najnowszych technologii w ekologicz-
nym procesie kogeneracji. Ta skom-
plikowana nazwa oznacza produkcję 
ciepła i energii elektrycznej w jednym 
procesie technologicznym. Co to daje? 
Przede wszystkim kogeneracja zwięk-
sza o 20 proc. stopień wykorzystania 
energii zawartej w paliwie, co prze-
k łada się na ograniczenie emisj i  CO

2
  

aż o 30 proc. Oszczędzamy więc podwój-
nie: chroniąc zasoby ziemi i środowisko 
naturalne.

Ciepła Strona Życia
Po siedmiu latach prowadzonych 

działań wzrasta świadomość nie tylko 
w gronie klientów firm ciepłowniczych, 
ale też odbiorców ciepła. Najnowsze 
badania marketingowe wyk azały,  że 
86 proc. badanych uważa Ciepło Syste-
mowe za bezpieczny sposób ogrzewania. 
62  proc. konsumentów uważa, że Ciepło 
Systemowe przyczynia się do ochrony 
środowiska, a 88 proc. z nich twierdzi, 
że Ciepło Systemowe nie jest drogie. 
Natomiast 74 proc. deweloperów pod-
czas podejmowania decyzji o sposobie 
ogrzewania budynku wybiera właśnie 
Ciepło Systemowe. Wzrost świadomości 
widoczny jest także w mediach społecz-
nościowych, gdzie fanów marki przybywa. 

Na portalu YouTubie (YT/CieploSystemo-
weCS), gdzie promowany jest zdrowy 
i ekologiczny tryb życia, udostępnione 
filmy zyskały prawie pół miliona wyświe-
tleń. Powodzeniem cieszyła się szcze-

gólnie akcja „Zmień bojler na kaloryfer”, 
która z przymrużeniem oka namawiała do 
treningu mięśni brzucha i utrzymywania 
zdrowego i ekologicznego trybu życia. 
Natomiast na Facebooku (fb/lubie.cieplo), 
oprócz tematów związanych z ekologią, 
marka podkreśla rolę ciepłych relacji pod 
hasłem „Ciepłej Strony Życia”. 

Ciepło bez granic
Dostawcy Ciepła Systemowego tra-

fiają z akcjami edkacyjno-promocyjnymi 
nie tylko do dorosłych. Ciepłe relacje 
z najmłodszymi pielęgnowane są już 
od kilku lat podczas grudniowej akcji 
charytatywnej „Święta bez granic”, orga-
nizowanej na antenie radiowej Trójk i. 
W trakcie tego przedsięwzięcia zbierane 
są pieniądze dla dzieci z domów dziecka. 
Licytowane są wówczas przedmioty pol-
skich i zagranicznych artystów, a także 
sprzedawane płyty z kolędami nagrane 
przez polsk ich muzyków i dziennika-
rzy Polsk iego Radia. Dostawcy Ciepła 

 Systemowego są głównym partnerem 
tego przedsięwzięcia.  Działania sk ie-
rowane do dzieci realizowane były nie 
tylko w grudniu . W trakcie roku szkol-
nego uczniowie w szkołach podsta-

wowych i zerówkach, podczas tzw. 
„Lekcji ciepła”, poznali zasady racjo-
nalnego korzystania z ciepła. Maluchy 
dowiedziały się z książeczki edukacyj-
nej „Czerwony Kapturek w mieście”, 
jak ono powstaje i jak dostarczane 
jest do mieszkań. Młodzież ze star-
szych k las miała okazję wcielić się 
w rolę superbohatera, który w grze 
na tablety „Czarny Smog” ratuje futu-

rystyczne miasto od smogu - urucha-
miając elektrociepłownię i  włączając 
dostawy ciepła systemowego. Tym spo-
sobem dzieci od najmłodszych lat uczą 
się odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. 

Tak duży wzrost świadomości nie 
byłby możliwy, gdyby nie wspólna praca 
wielu firm z branży ciepłowniczej i odpo-
wiedzialne podejście do kwestii związa-
nych z ekologią i edukacją. Mieszkańcy 
miast zazwyczaj korzystają już z dostaw 
Ciepła Systemowego, jednak nawet o tym 
nie wiedzą. Nic dziwnego, jest ono nie-
malże bezobsługowe i nie wymaga ze 
strony odbiorcy praktycznie żadnych 
czynności. Wystarczy odkręcić kaloryfer, 
a w pomieszczeniu od razu robi się ciepło, 
bez martwienia się o przeglądy techniczne 
i bezpieczeństwo. Ten niewidzialny pro-
dukt w sposób znaczący wpływa na jakość 
naszego życia, również u nas w Lublinie.
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej od pierwszej edycji ECOFORUM 
pozostaje jednym z głównych organiza-
torów. Tym bardziej nie mogło zabraknąć 
spółki w gronie partnerów podczas tego-
rocznej jubileuszowej edycji konferencji.

Formuła tego spotkania została zaini-
cjowana w 2010 roku. Od tego czasu 
ECOFORUM zyskało miano prestiżowej 
konferencji liczącej się na arenie między-
narodowej. Jak co roku, tak i tym razem 
na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego 
do Lublina przyjechali eksperci z zakresu 
ochrony środowiska, naukowcy, politycy, 
samorządowcy oraz przedsiębiorcy z Polski 
i zagranicy. To właśnie w Lublinie mogli 
poznać nowe trendy i wspólnie wypra-
cować innowacyjne rozwiązania służące 
zarówno obecnemu, jak i przyszłym pokole-
niom. Każdego roku na obrady ECOFORUM 
w Lublinie przyjeżdża blisko 200 gości, 
którzy aktywnie uczestniczą w konferencji.

Co roku, tematem przewodnim ECO-
FORUM pozostaje ochrona środowiska, 
a ponadto kwestie technologiczne poru-
szane w kontekście ciepłownictwa.

I edycja ECoForUM
30.09-1.20.2010

Honorowy Patronat nad I edycją ECO-
FORUM objął przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzy Buzek. 

W trakcie obrad I edycji ECOFORUM 
poruszony został temat perspektywy roz-
woju systemów ciepłowniczych, jako 
integralnego elementu kogeneracj i 
w Polsce. Ponadto Ciepło Systemowe 
zostało wskazane jako ekologiczny, przy-
jazny środowisku oraz najbardziej uzasad-
niony ekonomicznie sposób zaopatrzenia 
w energię cieplną.

Wśród naukowców, zarówno teore-
tyków, jak i praktyków I edycji ECOFO-
RUM znaleźli się m.in. prof. Jerzy Buzek, 
dr Andrzej Jagusiewicz – główny inspektor 
ochrony środowiska, prof. Jerzy Zwoździak 
z Politechniki Wrocławskiej, prof. Stanisław 
Mańkowski z Politechniki Warszawskiej.

II edycja ECoForUM
21-23.09.2011

Honorowy Patronat nad ECOFORUM 
w 2011 roku objął prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski 
oraz przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego prof. Jerzy Buzek.

I I  edycja ECOFORUM poświęcona 
została m.in. zagadnieniu efektywności 
energetycznej z perspektywy producen-
tów i dystrybutorów energii oraz ustawo-
dawcy i instytucji finansujących. Temat ten 
był wówczas szczególnie aktualny, gdyż 
główny ciężar kreowania działań proefek-
tywnościowych nałożyła na przedsiębior-

stwa sprzedające energię elektryczną, 
ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom 
końcowym ustawa o efektywności ener-
getycznej wprowadzona w bieżącym roku. 

W ECOFORUM 2011 udział wzięli m.in. 
Włodzimierz Karpiński – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, prof. Lena Kolarska-Bobiń-
ska – poseł do Par lamentu Europej-
skiego, prof. Mirosław Piotrowski – poseł 
do Parlamentu Europejskiego, Jan Wia-
ter – wiceprezes Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Panel ciepłowniczy poprowadził 
Bogusław Regulski – wiceprezes Zarządu 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

III edycja ECoForUM
26-27.09.2012

Honorowy Patronat nad ECOFORUM 
w 2012 roku objął prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

W bloku tematycznym dotyczącym 
ciepłownictwa, podczas III edycji ECOFO-
RUM, omówiona została praktyka regulacji 
rynku zaopatrzenia w ciepło w Polsce, 
w tym promocja scentralizowanego cie-
płownictwa i kogeneracji, nowoczesne 
technologie dla poprawy efektywności 
wytwarzania,  przesyłania i dystrybucji cie-
pła oraz przykłady zastosowania nowo-
czesnych technologii w Polsce i Europie. 

W dniach 24-25 września 2014 roku odbyła się V edycja międzynarodowej konferencji ECOFORUM  
„Po pierwsze środowisko”.
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Miasto Lublin, gospodarz konferencji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”  
otrzymało liczne tytuły w zakresie ochrony środowiska:

LUBLIN - Lider Polskiej Ekologii tytuł przyznany przez Ministra 
Środowiska

LUBLIN - Mecenas Polskiej Ekologii tytuł przyznany w Narodowym 
Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej

LUBLIN – laureat w konkursie „Zielony Laur ” nagroda przyznana 
przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój pod patronatem Prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska.
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Szczególne zainteresowanie i wiele kon-
trowersji wzbudził tu wykład dr Mieczy-
sława Dzierzgowskiego z Politechniki 
Warszawskiej dotyczący efektów termo-
modernizacji wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Dr Dzierzgowski na podsta-
wie wieloletnich analiz dowodził, że termo-
modernizacja budynków bez właściwego 
dostosowania instalacji wewnętrznej c.o. 
i węzła cieplnego zamiast oczekiwanych 
oszczędności, może prowadzić wręcz do 
wzrostu zużycia ciepła.

W trzeciej edycji ECOFORUM w Lubli-
nie udział wzięli m. in. główny inspektor 
ochrony środowiska - Andrzej Jagusie-
wicz, Jacek Szymczak - prezes Zarządu 
Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie”, 
doc. dr inż. Paweł Skowroński z Instytutu 
Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

W 2012 roku podczas ECOFORUM 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej otrzymało statuetkę: Firma postę-
pująca zgodnie z maksymą „Po pierwsze 
środowisko”, za konsekwentną realizację 
polityki zrównoważonego rozwoju, mini-
malizowanie negatywnego wpływu swojej 
działalności na środowisko naturalne oraz 
stałą poprawę efektywności lubelskiego 
systemu ciepłowniczego i propagowanie 
zasad racjonalnego korzystania z energii.

IV edycja ECoForUM
19-20.09.2013

Honorowy Patronat nad ECOFORUM 
w 2013 roku objęli: Janusz Piechociński – 
wicepremier, minister gospodarki; Włodzi-
mierz Karpiński – minister Skarbu Państwa; 
Marcin Korolec – minister środowiska.

P o d c z a s  I V  e d y c j i  E C O F O R U M 
w panelu dotyczącym ciepłownictwa, 
przedstawiony został w szerokiej perspek-
tywie wpływ wykorzystania funduszy unij-
nych na przebudowę sieci ciepłowniczej 
na środowisko i ceny ciepła w Lublinie. 
Ponadto Lubelsk ie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej zaprezentowało pro-
jekt dofinansowany z funduszy unijnych, 
polegający na wymianie istniejących sieci 
ciepłowniczych kanałowych na bardziej 
niezawodne sieci preizolowane o dużo 
lepszych parametrach izolacyjnych. Reali-
zacja projektu umożliwi zmniejszenie strat 
energii powstających w procesie przesyła-
nia i dystrybucji ciepła.

Do Lublina na obrady ECOFORUM 
przyjechali prof. Jerzy Buzek - premier 
RP w latach 1997-2001, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego w latach 2009-
2012, Włodzimierz Karpiński - minister 
Skarbu Państwa, Aneta Wilmańska - wice-
minister środowiska, Małgorzata Skucha 
- prezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

wielu znamienitych gości z branży gór-
niczej, energetycznej oraz ciepłowniczej.

V edycja ECoForUM
24-25.09.2014

Honorowy Patronat nad tegoroczną 
edycją konferencji objęli: Janusz Piecho-
ciński – wicepremier, minister gospodarki; 
Włodzimierz Karpiński – minister Skarbu 
Państwa; Maciej Grabowski – minister 
środowiska. 

V edycja ECOFORUM w ciepłowni-
czym bloku tematycznym upłynęła pod 
znakiem jubileuszu 50-lecia Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Ponadto Jacek Szymczak, prezes Izby 
Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” 
zaprezentował ciepłownictwo systemowe 

w Polsce: potencjał branży, obszary dzia-
łania oraz relacje z dostawcami i odbior-
cami, zaś Beata Jędrzejewska-Kozłowska, 
główny specjalista ds. zarządzania energią 
z Wydziału Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miasta Lublin, przedstawiła cie -
płownictwo systemowe jako integralny 
element gospodark i  n iskoemisyjnej 

w aglomeracjach miejskich.
Podczas tegorocznej edycji Lubel-

skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
zostało uhonorowane nagrodą specjalną 
ECOFORUM za całokształt 50 lat pracy na 
rzecz ochrony środowiska i poprawy jako-
ści powietrza w Lublinie. Statuetkę odebrał 
Lech Kliza, Prezes Zarządu LPEC S.A.

***
ECOFORUM to nie tylko wykłady i pre-

zentacje, ale także spotkania oraz dyskusje 
eksperckie, które pomagają znaleźć odpo-
wiedź na pytanie jak skutecznie chronić 
środowisko i odpowiedzialnie z niego 
korzystać. ECOFORUM pozwala na podjęcie 
dialogu przedstawicieli różnych środowisk  
w trosce o wypracowanie ścieżki rozwoju 
chroniącej środowisko naturalne. O zna-

czeniu i prestiżu konferencji ECOFORUM 
„Po pierwsze środowisko” świadczy nie 
tylko tematyka, obejmująca edukację 
prośrodowiskową, ale przede wszystkim 
różnorodne grono uczestników. To ich 
kompetencje oraz chęć dyskusji o wspól-
nych problemach i sukcesach tworzą naj-
cenniejszą wartość konferencji.
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WIWAT ciepło!
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

PRZEJDŹMY NA STRONĘ …www.lpec.pl

Dla harmonii i piękna ludzkiego  życia istotny 
jest świat niewidzialnych wartości, w których troska 
o „być” nie może okazać się mniej ważna niż zatro-
skanie o „mieć”. Czas jubileuszu stanowi znakomitą 
okazję do pogłębionej refleksji nad hierarchią warto-
ści, które nadają sens naszym codziennym wysiłkom.

Abp Józef Życiński - Metropolita Lubelski

LPEC ma nieoceniony wkład w rozwój  Lublina,  
będąc świadkiem i uczestnikiem jego  rozbudowy. 
Radością i dumą napawa fakt, iż nasza lubelska 
 Firma zaliczana jest do grona liderów na rynku 
 ciepłowniczym.

Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin

„Ciepła trzeba. WIWAT ciepło!”
Adam Mickiewicz
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