
 
PGNiG TERMIKA należy do Grupy Kapitałowej 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
jest wiodącym w kraju i głównym w Warszawie wytwórcą 
ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, czyli procesie 
technologicznym kojarzącym jednoczesną produkcję
energii elektrycznej i ciepła. 

Na terenie Warszawy i Pruszkowa do PGNiG TERMIKA należy 
pięć zakładów produkcyjnych: Elektrociepłownia Siekierki, 
Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Wola, Ciepłownia 
Kawęczyn i Elektrociepłownia Pruszków.

PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa

termika.pgnig.pl

Sławomir Szumski 
tel. 510 969 072 
slawomir.szumski@termika.pgnig.pl 

Maciej Puzio 
tel. 508 005 213 
maciej.puzio@termika.pgnig.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:  

PODPISZ UMOWĘ
NA DOSTAWĘ CIEPŁA

OFERTA SPECJALNA PGNiG TERMIKA dostarczeniem wypowiedzenia umowy 
dotychczasowemu sprzedawcy ciepła. Zazwyczaj 
złożenie wniosku do 15 marca powoduje rozwiązanie 
umowy z dniem 31 sierpnia tego samego roku,

przekazaniem do PGNiG TERMIKA dokumentów, 
niezbędnych do zawarcia umowy kompleksowej:
•   pełnomocnictwa (dokumentu) upoważniającego  

do reprezentacji,
•   kopii dokumentów potwierdzających numery 

rejestrowe (NIP, REGON, KRS),
•   dokumentu potwierdzającego prawo  

dysponowania nieruchomością (akt własności, 
umowa),

•   załącznika „Zlecenie na dostarczanie ciepła”  
z dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej 
(w przypadku budynków już przyłączonych do sieci 
ciepłowniczej) lub projektów instalacji sanitarnych  
(w przypadku obiektów nowoprzyłączanych),

przekazaniem do PGNiG TERMIKA faktur za ciepło  
z okresu ostatnich 3-5 lat (w przypadku 
wyboru sposobu rozliczeń w oparciu o system 
jednoskładnikowy),

złożeniem w PGNiG TERMIKA formalnego  
wniosku o zastosowanie w rozliczeniach ceny  
i opłaty jednoskładnikowej (w przypadku 
wyboru sposobu rozliczeń w oparciu o system 
jednoskładnikowy).

ZAWARCIE UMOWY Z PGNiG TERMIKA  
WIĄŻE SIĘ Z:
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C KAWĘCZYN 

Ec SIEKIERKI 

C WOLA 

Ec PRUSZKÓW 

Ec ŻERAŃ  WARSZAWA

PRUSZKÓW



W WARSZAWIE MOŻNA KUPIĆ CIEPŁO 
OD DYSTRYBUTORA CIEPŁA LUB BEZPOŚREDNIO 
OD WYTWÓRCY CIEPŁA CZYLI OD PGNiG TERMIKA. 

* węzeł musi stanowić własność Odbiorcy ciepła

SYSTEM JEDNOSKŁADNIKOWY

Rozwiązanie to polega na dokonywaniu opłat proporcjonalnie 
do zużytego ciepła. Cena i stawka w systemie jednoskładniko-
wym uwzględniają stałe i zmienne elementy cenotwórcze za 
dostarczone ciepło.
Podstawą prawną są zapisy § 24.1. Rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło. Przedsiębiorstwo energetyczne, na 
wniosek odbiorcy, określa w umowie zawartej z tym odbiorcą 
średnią cenę ciepła, wyrażoną w złotych za GJ (zamiast usta-

oraz średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe, wyrażoną  

za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi prze-
syłowe). Cenę i stawkę w systemie jednoskładnikowym obli-
cza PGNiG TERMIKA w oparciu o historyczne dane o zużyciu  
ciepła, wynikające z faktur za ciepło, dostarczonych przez  
Odbiorcę.  

Wysokość opłat oblicza się w następujący sposób:  
1.   Opłata za dostarczone ciepło - stanowi iloczyn ilości do-

starczonego ciepła oraz średniej ceny ciepła. Ta opłata jest 
pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił 
pobór ciepła.

2.   Opłata za usługi przesyłowe  - stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepła oraz średniej stawki opłaty za usługi 
przesyłowe. Opłata jest pobierana za każdy okres rozlicze-
niowy, w którym zarejestrowano zużycie ciepła.

3.  Opłata za nośnik ciepła - stanowi iloczyn ilości nośnika cie-
-

butora). Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, 
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła (opłata opcjonalna).

Wybierając system jednoskładnikowy rozliczeń, można  
zaoszczędzić nawet 10 proc. rocznych kosztów ogrzewania.

SYSTEM DWUSKŁADNIKOWY

To rozwiązanie opiera się na wnoszeniu opłat stałych w każ-
dym miesiącu, wynikających z zamawianej mocy cieplnej 
oraz opłat zmiennych uzależnionych od zużycia ciepła. 
Rozliczenia za dostarczone ciepło odbywają się według  

 
dystrybutora. 

Wysokość opłat oblicza się następująco: 
1.   Opłata za moc zamówioną - stanowi iloczyn wielkości 

mocy zamówionej oraz ceny za zamówioną moc. Ta opłata 
jest naliczana za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od 
ilości pobranego ciepła.

2.   Opłata za dostarczone ciepło - stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepła oraz ceny ciepła. Ta opłata jest pobiera-
na za każdy okres rozliczeniowy, w którym zarejestrowano 
zużycie ciepła.

3.   Opłata stała za usługi przesyłowe dystrybutora - sta-
nowi iloczyn mocy zamówionej oraz opłaty stałej za usługi 
przesyłowe. Ta opłata jest pobierana za każdy okres rozli-
czeniowy, niezależnie od zużycia ciepła.

4.   Opłata zmienna za usługi przesyłowe dystrybutora  
- stanowi iloczyn ilości ciepła oraz stawki opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe. Ta opłata jest naliczana za każdy 
okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór ciepła.

5.   Opłata za nośnik ciepła - stanowi iloczyn ilości nośnika 
ciepła oraz stawki za nośnik ciepła. Opłata jest pobierana 
za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór no-
śnika ciepła (opłata opcjonalna).

ABY KUPOWAĆ CIEPŁO OD PGNiG TERMIKA NALEŻY PODPISAĆ 
UMOWĘ KOMPLEKSOWĄ DOSTARCZANIA CIEPŁA. 

PGNiG TERMIKA  
JAKO SPRZEDAWCA CIEPŁA:

PGNiG TERMIKA ZAPEWNIA  
SWOIM KLIENTOM:

1 2

W ramach umowy można wybrać jedno- lub dwuskładnikowy system rozliczeń za ciepło:

•    jest uprawniona do bezpośredniej sprzedaży 
ciepła klientom końcowym. Taryfa dla Ciepła PGNiG 
TERMIKA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki w oparciu o koncesję na 
wytwarzanie ciepła w źródłach należących do Spółki,

•    od ponad pięciu lat prowadzi bezpośrednią  
sprzedaż ciepła sieciowego do odbiorców 
końcowych. Aktywnie współpracuje m.in.  
ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi, 
zarządcami i właścicielami obiektów użyteczności 
publicznej,

•    świadczy usługi doradcze w zakresach  
przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej  
i racjonalnego zużycia ciepła.

•    całodobową obsługę techniczną w przypadku 
awarii,

•    konserwację węzła ciepłowniczego*  
w atrakcyjnej cenie,

•    konkurencyjne ceny usług okołociepłowniczych,

•    w trosce o środowisko dostarczanie faktur  
za pośrednictwem poczty elektronicznej.


