
Szanowni Mieszkańcy Zduńskiej Woli, 
od wielu już lat zarówno Państwo jako Odbiorcy jak i EC Zduńska Wola jako producent współdziałamy 
na miejscowym rynku ciepła i energii elektrycznej. Z licznych kontaktów i rozmów przeprowadzonych 
w wieloma z Was odnosimy mimo wszystko wrażenie, że same działania na rzecz racjonalizacji pracy 
w naszym zakładzie oraz poprawy jakości naszych usług nie są warunkiem wystarczającym dla 
budowania możliwie najlepszych i trwałych relacji pomiędzy nami. Winni jesteśmy Państwu również 
rzetelną informację na ten temat, aby być dobrym, wiarygodnym i przewidywalnym Partnerem.Dlatego 
też w tym oraz w kolejnych miesiącach postaramy się przekazać Państwu wiadomości, które naszym 
zdaniem warte są Państwa uwagi. Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony tematowi: 

Historia zakładu: powstanie firmy, przekształcenia,  zakład dzisiaj.  
Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. utworzona została z dniem 1 kwietnia 1982 
roku.Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa był Pan Bogdan Łapa, który kierował wtedy 278 
osobową załogą. Na mocy decyzji Wojewody Sieradzkiego w 1991r. przedsiębiorstwo zostało 

przekazane miastu Zduńska Wola jako przedsiębiorstwo państwowe 
użyteczności publicznej. W 1997r. nastąpiło przekształcenie 
przedsiębiorstwa  w spółkę prawa handlowego które miało przyczynić się do 
wzrostu efektywności działania firmy oraz jej restrukturyzacji.  
W 2003 r. Skarb Państwa jako ówczesny właściciel rozpoczął proces 
prywatyzacji Spółki, który zakończył się w 2006r. sprzedażą udziałów 
stanowiących 85% kapitału zakładowego Elektrociepłowni Zduńska Wola 
Sp. z o.o. na rzecz SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. SFW 
Energia jako część operującego na skalę światową koncernu Evonik 

Industries AG prowadzi na rynku polskim działalność w zakresie energetyki cieplnej od 12 lat. Oprócz 
własnych zakładów ciepłowniczych w Gliwicach, w Poniatowej oraz Suchedniowie, SFW Energia 
prowadzi swą działalność również poprzez spółki udziałowe jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Piekarach Śląskich, oraz spółki-córki jak PE Megawat  z elektrociepłowniami Dębieńsko 
i Knurów oraz ciepłownią Szczygłowice, czy też ZPC Żory z nowoczesną elektrociepłownią 
wyposażoną w układy kogeneracyjne przetwarzające na prąd i ciepło kopalniany gaz metanowy 
z KWK Budryk. 

Na dzień dzisiejszy, Elektrociepłownia Zduńska Wola, już 
jako pełnowartościowa spółka-córka SFW Energii 
uczestniczy w wymianie doświadczeń, technologii i wiedzy 
w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej. Jest 
obiektem wykorzystującym proces skojarzonego 
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, który pozwala na 
produkcję energii w sposób racjonalny i przyjazny dla 
środowiska. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono 
szereg modernizacji, wprowadzono w eksploatację nowe 
urządzenia i linie technologiczne. Dokonano również 
licznych zmian organizacyjnych, zmniejszono zatrudnienie 
racjonalizując proces produkcji i dopasowując go do 
standardów obowiązujących w grupie kapitałowej. Mamy 
nadzieję, że dostrzegalnym jest wzrost niezawodności 
dostaw naszej energii. Cieszymy się, że walory naszych 
produktów przekonały licznych lokalnych odbiorów, dzięki 
czemu znacznie poszerzyliśmy nasz rynek zbytu energii. 
Powyższe działania pozwalają nam obniżać koszty własne 
i w dużej mierze przeciwstawiać się wzrostowi kosztów 
zewnętrznych, takich jak chociażby zeszłoroczne wzrosty 
kosztów paliwa węglowego. Dbałość o poziom cen jest dla 

nas mianowicie priorytetowym zadaniem. Za pośrednictwem przedsiębiorstwa Miejskie Sieci Cieplne 
w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ciepło w postaci gorącej wody, dostarczamy do ogrzewania mieszkań 
i produkcji ciepłej wody użytkowej. Część ciepła dostarczamy bezpośrednio do ogrzewania zakładów 
przemysłowych. 
Więcej informacji o naszej firmie na stronie internetowej www.ec-zdwola.pl .  
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