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PGNiG TERMIKA 

jest największym w Polsce wytwórcą ciepła 

i energii elektrycznej w kogeneracji 
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Ciepło produkowane w naszych zakładach dystry-

buowane jest do mieszkańców stolicy poprzez sieć 

ciepłowniczą zarządzaną przez Veolię Energię Warszawa, 

natomiast do odbiorców w Pruszkowie i okolicach 

– poprzez sieć ciepłowniczą PGNiG TERMIKA.

Zajmujemy się także sprzedażą, przesyłem 

i dystrybucją ciepła. 

W zakładach PGNiG TERMIKA wytwarzamy 

11 procent produkowanego w Polsce ciepła 

sieciowego, które dociera do 70 procent 

warszawian i 60 procent mieszkańców 

Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. 

Produkcja odbywa się w sześciu zakładach:

1   Elektrociepłowni Siekierki

2   Elektrociepłowni Żerań

3   Elektrociepłowni Pruszków

4   Ciepłowni Kawęczyn

5   Ciepłowni Wola

6   Ciepłowni Regaty

Rocznie wytwarzamy około 4,4 TWh energii elek-

trycznej i 11,3 TWh ciepła. Zapewniamy pokrycie 

do 65 procent całkowitego zapotrzebowania stolicy 

na energię elektryczną.
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W 2012 roku staliśmy się częścią Grupy Kapitałowej PGNiG. 

PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Zajmuje się poszukiwaniami 

i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, 

importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych.

NASZE CELE 

• utrzymanie pozycji wiodącego producenta ciepła na rynku warszawskim,

• inwestycje w nowe technologie przyjazne dla środowiska,  

• dywersyfikacja portfela paliwowego: węgiel – gaz – biomasa,

• nowe obszary rozwoju:

-  ekspansja geograficzna w obszarze systemów ciepłowniczych,

-  rozwój działalności wytwórczej poza Warszawą. 
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NASZE ZAKŁADY 

1

Podstawowe jednostki wytwórcze: cztery bloki, z czego 

trzy ciepłownicze o mocy 105 MW każdy i jeden kon-

densacyjny o mocy 125 MW z upustem ciepłowniczym. 

Część kolektorowa: cztery kotły parowe i pięć turbin. 

Akumulator ciepła o pojemności 30 400 tysięcy m3 

wody sieciowej – pierwszy tak duży obiekt w Polsce. 

Jego praca ma wymierny efekt ekologiczny i techno-

logiczny. W godzinach dużego zapotrzebowania na 

ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI

pracuje od 1961 roku

moc cieplna 2078 MW

moc elektryczna 620 MW

Oznacza to, że zakład może ogrzać około 55 procent budynków w Warszawie 

i zaświecić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 W.

Największy zakład PGNiG TERMIKA i jednocześnie największa polska elektrociepłownia, 

druga co do wielkości w Europie.

ciepło ogranicza konieczność uruchomienia rezer-

wowych kotłów wodnych. Skutkuje to zmniejszeniem 

zużycia paliwa, a tym samym ograniczeniem emisji 

zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. 

Nowoczesne instalacje: mokrego odsiarczania spalin 

MIOS i odazotowania spalin SCR. 

100 procent odpadów paleniskowych jest zagospo-

darowanych. 
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Drugie co do wielkości źródło ciepła dla Warszawy. 

Podstawowe jednostki wytwórcze: pięć kotłów paro-

wych, dwa kotły fluidalne oraz osiem turbin. 

1995–2001 – budowa kotłów fluidalnych, pozwalają-

cych na zastosowanie technologii czystego spalania. 

Technologie te pozwoliły zredukować emisję pyłu, 

tlenków siarki i azotu.

W 2012 roku uruchomiono oczyszczalnię ścieków 

przemysłowych – pozwoliło to znacząco zredukować 

ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowi-

ska wodnego.

100 procent odpadów paleniskowych jest zagospo-

darowanych. 

ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ

uruchomiona w 1954 roku 

moc cieplna 1580 MW 

moc elektryczna 386 MW

Zakład może ogrzać około 43 procent budynków w Warszawie 

i zaświecić około 6 milionów żarówek o mocy 60 W.
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Najstarszy zakład PGNiG TERMIKA. Zniszczony 

w 80 procentach przez Niemców w 1945 roku, już 

w grudniu tego samego roku ponownie rozpoczął 

pracę z mocą 8 MW. 

1953 rok – zakończono odbudowę zakładu. 

Moc zainstalowana wynosiła wtedy 38 MW. 

1957 rok – powstała koncepcja zasilenia Pruszkowa 

w ciepło sieciowe. W 1959 roku nastąpiło rozsze-

rzenie charakteru pracy zakładu i zaistniał on jako 

elektrociepłownia. 

Przez lata eksploatacji urządzenia przechodziły 

szereg modernizacji i remontów, a ich efektem jest 

wydajna praca zakładu już przez ponad 100 lat.

Elektrociepłownia Pruszków produkuje ciepło 

dla mieszkańców Pruszkowa, Piastowa oraz 

gminy Michałowice oraz energię elektryczną 

przekazywaną do krajowego systemu 

energetycznego. Własna sieć ciepłownicza w tym 

rejonie, obecnie o długości około 70 kilometrów, 

pozwala zapewnić naszym odbiorcom bezpieczne 

i całoroczne dostawy ciepła. Woda do uzupełniania 

sieci ciepłowniczej przygotowywana jest 

w nowoczesnej stacji odwróconej osmozy. 

Zakład spala wyłącznie węgle niskoemisyjne, ograniczając 

wpływ na środowisko. 

100 procent odpadów paleniskowych jest zagospoda-

rowanych. 

3ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW

działa od 1914 roku

moc cieplna 186 MW 

moc elektryczna 9,1 MW
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Dzięki optymalizacji układu ciepłowniczego stolicy Ciepłownia Kawęczyn 

pracuje jako sezonowe źródło ciepła i uruchamiana jest, gdy temperatura 

zewnętrzna spada poniżej minus 2°C. Zainstalowane są w niej dwa kotły 

wodne, wyposażone w wysoko sprawne elektrofiltry i palniki niskoemisyjne. 

Na terenie ciepłowni znajduje się najwyższy „punkt widokowy” 

na Warszawę – komin o wysokości 300 metrów. 

100 procent odpadów paleniskowych jest zagospodarowanych. 

CIEPŁOWNIA KAWĘCZYN

działa od 1983 roku

moc cieplna 465 MW 
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5CIEPŁOWNIA WOLA

uruchomiona w 1973 roku

moc cieplna 465 MW 

Dzięki optymalizacji pracy układu ciepłowniczego Warszawy 

zakład pracuje jako sezonowe źródło i uruchamiany jest w trakcie 

sezonu grzewczego, gdy temperatura zewnętrzna spada 

poniżej minus 10°C. W zakładzie są zainstalowane kotły wodne, 

wyposażone w palniki umożliwiające dotrzymanie obecnej 

normy ochrony środowiska.
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6CIEPŁOWNIA REGATY

działa od 2009 roku

moc cieplna 7,7 MW 

To nasz najmłodszy i zarazem najmniejszy zakład. 

Kotły wodne opalane są gazem. Zakład zapewnia ciepło na centralne 

ogrzewanie i ciepłą wodę dla osiedla Regaty przez cały rok. 

Wysoko sprawne kotły gazowe używane do produkcji ciepła 

ograniczają emisję szkodliwych czynników do atmosfery, 

minimalizując tym samym wpływ produkcji ciepła na środowisko. 





PRODUKUJEMY
Jesteśmy największym w Polsce 

producentem ciepła i energii 

elektrycznej wytwarzanych efektywną 

metodą kogeneracji, czyli skojarzonej 

produkcji energii elektrycznej

 i ciepła w trakcie tego samego 

procesu technologicznego.
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W miastach wzrasta zanieczyszczenie 

powietrza, spowodowane emitowaniem 

do atmosfery szkodliwych substancji przez 

piece gospodarstw domowych oraz małe 

kotłownie. Wśród tych substancji obok pyłu, 

tlenków azotu i siarki jest również powodujący 

ocieplenie klimatu dwutlenek węgla. 

Rozwiązaniem tej niekorzystnej sytuacji może 

być budowa sieci ciepłowniczych zasilanych 

przez jednostki wysoko sprawnej kogeneracji.

Korzyści: sprawdzona technologia, pozwalająca 

na zwiększenie efektywności wykorzystania pa-

liw w energetyce, a przez to na znacznie bardziej 

racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi 

i skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego.

Elektrownia

W elektrowni efektywność 

wykorzystania paliwa 

wynosi ok. 45% 

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ENERGII PALIWA W ELEKTROCIEPŁOWNI 

W PORÓWNANIU Z KLASYCZNĄ ELEKTROWNIĄ

T GK
Paliwo

0°
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K – kocioł     T – turbina     G – generator

W elektrociepłowni 

efektywność wykorzystania paliwa 

wynosi ok. 90%

Elektrociepłownia

Wytwarzanie w kogeneracji

Redukcja emisji 

dwutlenku węgla o 30%

KOGENERACJA – SPOSÓB NA CZYSTE POWIETRZE

Aby kogeneracja była powszechnie wykorzystywana, potrzebne są ciągłe inwestycje 

w rozbudowę sieci ciepłowniczych. W ten sposób coraz więcej mieszkańców mogłoby 

korzystać z bezpiecznego i wygodnego ciepła systemowego.

T GK
Paliwo





OFERUJEMY
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•  To troska o środowisko – produkcja ciepła 

i energii elektrycznej w jednym procesie tech-

nologicznym pozwala na zaoszczędzenie około 

30 procent paliwa, a do atmosfery emitowa-

nych jest dzięki temu mniej zanieczyszczeń. 

Korzystanie z sieci ciepłowniczej oznacza 

jednocześnie brak tzw. niskiej emisji spalin. 

Zwiększają ją indywidualne kotłownie, piece 

zasilane gazem, olejem opałowym lub węglem, 

gdzie proces spalania jest nieefektywny. 

•  To niski koszt użytkowania – jeśli porówna się ceny 

ciepła systemowego z innymi źródłami energii. 

  Aktualne porównanie cen ciepła:

www.termika.pgnig.pl/cieplo-systemowe. 

•  To bezpieczny dla użytkowników sposób ogrze-

wania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej – korzystając z niego, nie trzeba za-

chowywać szczególnych środków ostrożności, jak 

w przypadku innych rozwiązań. 

•  To komfort użytkowania – system dostarczania 

ciepła nie wymaga żadnej obsługi przez odbiorcę. 

•  To całoroczna dostępność ogrzewania – nie istnieją 

ograniczenia sezonowe. Temperatura kaloryferów za-

leży tylko od mieszkańców i administratora budynku. 

•  To pewność dostaw – pracownicy PGNiG TERMIKA 

dbają o to, by system ciepłowniczy działał spraw-

nie bez przerwy. 

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z CIEPŁA SYSTEMOWEGO? 



17

Ciepło produkowane w naszych zakładach jest niezawodnym źródłem 

ogrzewania dostępnym dla mieszkańców Warszawy. Największymi zaletami 

dla użytkowników są komfort i bezpieczeństwo, ponieważ korzystanie 

z ciepła systemowego jest całkowicie bezobsługowe. 

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas ważna. To dlatego w procesie 

produkcji wykorzystujemy również biomasę.

WARSZAWA
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Ciepło systemowe pochodzące z Elektrociepłowni Pruszków to powszechny 

sposób ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej. 

60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Komorowa, gdzie 

PGNiG TERMIKA posiada własną sieć ciepłowniczą, korzysta z ciepła 

systemowego. Sieć ciepłownicza zapewnia całoroczne dostawy.

PRUSZKÓW

ZASIĘG PRUSZKOWSKIEJ 

SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

al. Wojska 
Polskiego

Warszawska

Juliana Tuwima

Al. Jerozolimskie

al. Armii Krajowej

Komorowska

3 Maja

Warsztatowa

OBSZAR 
ZASILANIA

al. Wojska Polskiego
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Świadczymy pomoc przy realizacji:

•  przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 

– jeżeli nie posiadasz centralnego ogrzewania 

i centralnej ciepłej wody lub jesteś zasilany z in-

nych źródeł (kotłownia olejowa, gazowa, ogrzewa-

nie elektryczne, piece),

•  doposażenia budynku w moduł ciepłej wody 

użytkowej, w przypadku gdy istnieje ogrzewa-

nie z miejskiej sieci bez możliwości korzystania 

z centralnej ciepłej wody (rozwiązanie to pozwala 

wyeliminować stosowanie indywidualnych pod-

grzewaczy gazowych lub elektrycznych).

 

Zakres naszych usług i robót obejmuje:

•  dokumentację techniczną przyłącza sieci ciepłow-

niczej i węzła oraz budowę i najem dwufunkcyjne-

go węzła cieplnego, 

•  projekt doposażenia istniejącego węzła w moduł 

ciepłej wody oraz projekt instalacji wewnętrznej 

ciepłej wody. 





INWESTUJEMY
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BLOK PAROWO-GAZOWY W ELEKTROCIEPŁOWNI ŻERAŃ 

Blok będzie wyposażony w turbinę gazową z kotłem 

odzysknicowym oraz turbinę parową. Jednost-

ka o mocy elektrycznej około 450 MW i cieplnej 

około 300 MW będzie zużywała rocznie ponad 

600 milionów m³ gazu ziemnego. Nowy blok gazowo-

-parowy zastąpi najstarsze żerańskie turbiny i kotły 

parowe. Zastosowanie najnowszych technologii ga-

zowych pozwoli nam spełnić wymagania Dyrektywy 

ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT 

(Najlepszych Dostępnych Technik). Budowa bloku 

wzmocni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji 

warszawskiej oraz przyczyni się do odczuwalnej 

poprawy jakości powietrza. Przy okazji blok będzie 

emitował mniej pyłu i innych zanieczyszczeń, a tym 

samym doskonale wpisze się w zobowiązania Warsza-

wy dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych.

PARAMETRY BLOKU 

Paliwo: gaz ziemny

Moc elektryczna brutto: około 450 MW

Moc cieplna: co najmniej 250 MW

Produkcja energii elektrycznej: 3200 GWh

Produkcja ciepła: 1900 GWh

Zużycie paliwa gazowego: > 600 milionów m³

Uruchomienie instalacji: 2019 rok
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WIZUALIZACJA BLOKU 

GAZOWO-PAROWEGO

W EC ŻERAŃ
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KOCIOŁ BIOMASOWY W ELEKTROCIEPŁOWNI SIEKIERKI

Przebudowa węglowego kotła OP-230 na kocioł 

fluidalny opalany biomasą wraz z zabudową komplet-

nej gospodarki biomasowej to kolejny, po zabudowie 

mokrej instalacji odsiarczania spalin, przykład realizacji 

długoterminowej strategii w zakresie zmniejszenia 

wpływu naszej działalności na lokalną społeczność 

i środowisko oraz zwiększenia udziału odnawialnych 

źródeł energii w bilansie energetycznym.

Nowa, ekologiczna instalacja będzie jednym z pod-

stawowych urządzeń produkujących ciepło i energię 

elektryczną dla mieszkańców Warszawy. W ciągu 

roku instalacja wyprodukuje ponad 125 tysięcy MWh 

zielonej energii elektrycznej, a jej praca przyczyni się 

do obniżenia emisji dwutlenku węgla 

o około 225 tysięcy ton rocznie oraz obniżenia 

emisji innych zanieczyszczeń, takich jak pyły, tlenki 

siarki, tlenki azotu.

Instalacja będzie spełniać wszystkie limity 

emisji wymagane po roku 2015 (określone 

w dyrektywie IED) i nie przekroczy:

•  stężenie tlenków azotu (NO
X
) w spalinach 

≤ 200 mg/m3u,

•  stężenie tlenków siarki (SO
2
) w spalinach 

≤ 200 mg/m3u,

•  stężenie pyłu w spalinach ≤ 20 mg/m3u,

•  stężenie NH
3
 w spalinach za kotłem ≤ 20 mg/m3u.

PARAMETRY INSTALACJI 

Paliwo: biomasa

Wydajność nominalna kotła: 185 t/h

Moc kotła w paliwie: 146 MWt

Efektywny czas pracy kotła: 7200 h/rok

Produkcja ciepła (OZE): 1900 TJ/rok

Produkcja zielonej energii elektrycznej: 125 tysięcy MWh/rok

Zużycie biomasy: 350 tysięcy ton/rok

Uruchomienie instalacji: 2015 rok
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Biomasa to najstarsze odnawialne źródło 

energii na świecie. Są to wszystkie substancje 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 

ulegające biodegradacji. Największą zaletą 

biomasy jest zerowy bilans emisji dwutlenku 

węgla uwalnianego do atmosfery podczas 

jej spalania.

W PGNiG TERMIKA spalamy biomasę jako paliwo ener-

getyczne w procesie produkcyjnym. Mamy kilkuletnie 

doświadczenie we współpracy z rolnikami, którzy zde-

cydowali się założyć plantację roślin energetycznych. 

BIOMASA 

Więcej informacji: www.termika.pgnig.pl/biomasa.

Jako paliwa używamy jedynie biomasy pochodzącej z:

• pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, 

jak np. słoma, łupiny, pestki,

• pozostałości z gospodarki leśnej i szeroko pojętego 

przemysłu drzewnego, jak zrębki leśne 

oraz tartaczne,

• plantacji energetycznych wierzby i topoli 

– uprawianej na glebach średniej i niskiej klasy, 

które nie są użytkowane w ogóle lub na których 

inne uprawy nie są opłacalne.  

WIDOK NA PRZEBUDOWĘ KOTŁA 

BIOMASOWEGO W EC SIEKIERKI 





DBAMY
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Jednym z naszych celów strategicznych jest 

dywersyfikacja portfela paliwowego: 

węgiel – gaz – biomasa. 

Ma ona na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

Spełniamy coraz bardziej zaostrzające się 

wymagania prawne w tym zakresie. Corocznie, 

dzięki proekologicznym inwestycjom, odnotowujemy 

zmniejszenie wpływu naszych zakładów na jakość 

powietrza w aglomeracji warszawskiej. 

Dzięki naszym inwestycjom stale od kilku lat spada 

emisja pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu. 

Zainwestowaliśmy w takie instalacje, jak:

• elektrofiltry i filtry workowe – wyłapujące 99,8 procent 

pyłów powstających ze spalonego węgla,

• instalacja mokrego odsiarczania spalin – o ponad 

90-procentowej skuteczności odsiarczania,

• instalacja odazotowania spalin – najbardziej skuteczna 

metoda redukcji emisji tlenków azotu. 

OCHRONA ŚRODOWISKA

EMISJE SO2, NOX I PYŁU DO ATMOSFERY

W LATACH 2001–2014 (TONY/ROK) 
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Kompleksowo i bezpiecznie zagospodarowujemy 

uboczne produkty spalania (UPS) zgodnie z obowią-

zującym stanem prawnym i przy zachowaniu 

najwyższych standardów zarządzania jakością 

i środowiskiem. Uboczne produkty spalania to popiół 

i żużel, które pozostają po spaleniu węgla. 

W naszych zakładach uboczne produkty spalania 

są na bieżąco przekazywane partnerom, z którymi 

współpracujemy, posiadającym stosowne zezwolenia 

do ich dalszego gospodarczego wykorzystania. 

UPS-y wykorzystuje się w drogownictwie, 

do produkcji materiałów budowlanych i cementu, 

jako materiał do makroniwelacji. 

GOSPODARKA ODPADAMI PALENISKOWYMI

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA UPS-ÓW 

W LATACH 2010–2014

2013201220112010 2014

  Materiały budowlane       Produkcja cementu      Budowa dróg      Górnictwo      Rekultywacja
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Na terenie naszych zakładów posiadamy sieć 

punktów kontrolnych, tzw. piezometrów, 

z których pobieramy próbki wód podziemnych. 

Do analizy kierujemy również próbki gleby. 

W ten sposób zapobiegamy wystąpieniu szkód 

w środowisku.

Część ubocznych produktów spalania (popiół i żużel) 

wytwarzanych w czasie szczytu grzewczego przeka-

zujemy do wydzielonych magazynów, by w okresie 

letnim przekazać je do zagospodarowania. 

W 2006 roku zamknięto składowisko Myśliborska 

i rozpoczęto proces jego rekultywacji. 

Zdeponowane tam mieszanki popioło-żużla trafiły 

do ponownego wykorzystania do podbudowy dróg, 

a znaczna część terenu położona wzdłuż Wisły została 

poddana rekultywacji. Już dziś można zauważyć 

postępujący powrót fauny i flory na tereny, które 

niedawno nie wykazywały walorów przyrodniczych. 

Mieszanka popiołu i żużla z naszych zakładów 

posłużyła jako budulec obwodnic Sochaczewa, 

Mszczonowa, Jabłonny, Chynowa i Grójca, a także 

Trasy Siekierkowskiej czy budowy nasypów trasy 

mostu Marii Skłodowskiej-Curie i Trasy Okęcie.

W 2015 roku podpisaliśmy z Lafarge Cement umowę 

inwestycyjną dotyczącą zagospodarowania około 

190 tysięcy ton popiołów lotnych powstających jako 

uboczny produkt procesu spalania węgla w Elektro-

ciepłowni Siekierki. 
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Najważniejszym zasobem firmy są ludzie, którzy zasilają ją w energię, unikatową 

wiedzę oraz różnorodne doświadczenia. Naszym priorytetem jest efektywne 

zarządzanie kapitałem ludzkim poprzez budowanie marki pracodawcy z wyboru 

nie tylko dla przyszłych, ale również dla obecnych pracowników.

PRACOWNICY

ok. 1070
700 pracowników 

zatrudniamy w obszarze produkcji

liczba pracowników

3,3%

to młoda kadra 

inżynierska 

20% 

ma wyższe 

wykształcenie 

techniczne

41%

ma wyższe 

wykształcenie

52% 

ma średnie 

wykształcenie 

techniczne 
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Szkolimy, podnosimy kwalifikacje zawodowe, 

zarządzamy wiedzą oraz kompetencjami

•  Rozwijamy naszych pracowników podczas szkoleń za-

wodowych i kompetencyjnych, a także poprzez udział 

w konferencjach i seminariach specjalistycznych.

• Promujemy postawę dzielenia się wiedzą i do-

świadczeniem z innymi pracownikami.

• Wykorzystujemy wiele narzędzi rozwojowych, 

m.in. e-learning.

• Dofinansowujemy naukę w ramach szkół i studiów.

Dbamy

• Dofinansowujemy aktywności kulturalno-oświatowe. 

• Dofinansowujemy aktywności sportowe.

• Finansujemy pakiety opieki medycznej 

i realizujemy programy ochrony zdrowia. 

Średni wiek naszych pracowników to 48 lat. Dlatego 

prowadzimy intensywne działania nakierowane na 

pozyskanie nowej kadry.

WSPÓŁPRACUJEMY

Współpracujemy w ramach programu „Zagrzewamy 

do nauki” z dwoma średnimi szkołami technicznymi 

– Zespołem Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego 

w Warszawie oraz Zespołem Szkół Technicznych 

im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

• Promujemy zawód technik energetyk oraz technik 

elektryk wśród gimnazjalistów. 

• Wspieramy edukacyjnie i finansowo szkoły oraz 

najzdolniejszych uczniów.

• Budujemy postawy dzielenia się wiedzą 

wśród pracowników firmy (mentorów), którzy 

w ramach wolontariatu dzielą się swoją wiedzą 

i doświadczeniem zawodowym z młodzieżą.

• Pozyskujemy odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników z wykształceniem średnim 

technicznym, znających już specyfikę pracy 

w branży energetycznej.
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W ramach programu „Zagrzewamy do nauki” 

realizujemy:

• praktyczne warsztaty techniczne skierowane 

do uczniów klas o profilu technik energetyk 

i technik elektryk,

• warsztaty rozwijające umiejętności miękkie (m.in. 

z zakresu autoprezentacji, budowania relacji, 

komunikacji itp.),

• warsztaty przygotowujące uczniów do wzięcia 

udziału w procesie rekrutacji,

• miesięczne praktyki zawodowe organizowane na 

terenie naszych zakładów, 

• wycieczki dla uczniów oraz nauczycieli zawodowych,

• program stypendialny skierowany do najzdolniej-

szych uczniów zainteresowanych rozwojem w bran-

ży energetycznej,

a także: 

• doposażamy pracownie szkolne,

• organizujemy konkursy wiedzy na temat branży 

energetycznej.

Współpracujemy ze środowiskiem akademickim 

i promujemy wizerunek pracodawcy dla inżyniera 

na uczelniach technicznych w ramach programu 

„TERMIKA dla Energetyka”. Nasze aktywności to m.in.:

• praktyki i staże,

• wsparcie merytoryczne kół naukowych 

i organizacji studenckich,

• udział w targach pracy, konferencjach, 

konkursach dla studentów,

• program „Energetyczni Ambasadorzy 

PGNiG TERMIKA”,

• konkurs na najlepsze prace magisterskie związane 

z energetyką „Energia do nauki”, 

• organizacja, przy współpracy z Wydziałami 

Wytwarzania, wycieczek po naszych zakładach,

• akcje wizerunkowe na uczelniach. 



35

PRZEKAZUJEMY WIEDZĘ 

• Program Mentoringu Pracowniczego – nasi 

pracownicy – wolontariusze, w ramach programu 

„Zagrzewamy do nauki”, dzielą się z młodzieżą 

swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. 

• Program dla Absolwentów – program stażowy, 

przeznaczony dla studentów ostatniego roku i ab-

solwentów uczelni technicznych, w trakcie którego 

szkolimy i pozyskujemy nową kadrę inżynierów, 

chcących rozwijać się w energetyce i związać 

zawodowo z naszą firmą.

• Grasz o staż – poprzez udział w konkursie, jako 

fundator praktyk, dajemy młodym, aktywnym 

ludziom szansę na zdobycie niekiedy pierwszych 

poważnych doświadczeń zawodowych. 

• Praktyki studenckie – co roku organizujemy 

miesięczne, bezpłatne praktyki, dajemy 

studentom możliwość weryfikacji zdobytej 

podczas studiów wiedzy. 

• Akademia TERMIKI – warsztaty dla studentów 

z umiejętności miękkich oraz wiedzy technicznej, 

w trakcie których specjaliści z naszej firmy dzielą 

się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.

• Pomagamy studentom w zbieraniu materiałów 

do prac inżynierskich i magisterskich dotyczących 

zagadnień energetycznych lub naszej firmy.

Niewątpliwym sukcesem realizowanych przez nas 

działań jest długoletnia współpraca z wieloma 

uczestnikami staży oraz praktyk.

W procesie rekrutacyjnym, który zwykle składa się 

z kilku etapów, rzetelnie weryfikujemy kompetencje, 

doświadczenie i oczekiwania kandydatów do moż-

liwości i zakresu obowiązków na proponowanych 

stanowiskach pracy. Wszystko to w celu zagwaranto-

wania firmie pracowników z odpowiednimi kom-

petencjami. W trakcie rekrutacji pozwalamy poznać 

specyfikę pracy w naszej firmie i branży energetycz-

nej oraz naszą kulturę organizacyjną. Dokładamy 

wszelkich starań, by decyzja o podjęciu pracy w na-

szej spółce była satysfakcjonująca dla pracownika.

O tym, jak jesteśmy postrzegani na rynku, świadczą 

otrzymane nagrody i wyróżnienia, m.in.:

REKRUTUJEMY 

Inwestując w zasoby ludzkie, czerpiemy niezbędną 

energię do dalszego rozwoju firmy.



PGNiG TERMIKA

Biuro Komunikacji 

2015 

ul. Modlińska 15

03-216 Warszawa 

tel. 22 587 49 00

info@termika.pgnig.pl

www.termika.pgnig.pl

 PGNiG Termika – dzielimy się energią
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