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Nowe standardy i nominacja
Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń
rozlicza koszty zużycia energii grzewczej. Spółka wdraża innowacyjne rozwiązania, które
niedługo zmienią branżę. Rozwija się przy tym dynamicznie, zapewniając doskonałe warunki
rozwoju swoim pracownikom. Firma w tym roku kandyduje do tytułu Solidny Pracodawca na
Mazowszu.
Działająca od 1994 roku Metrona jest polskim odpowiednikiem firmy Brunata-Metrona z Kolonii. Zajmuje się
rozliczeniami kosztów zużycia energii cieplnej poszczególnych mieszkań w budynkach wielorodzinnych. W
ciągu ostatnich pięciu lat obroty firmy wzrosły o ponad 125%, dzięki czemu firma umocniła swoją pozycję w
czołówce firm rozliczeniowych. W tym roku rozliczy kilkaset tysięcy mieszkań w całym kraju. Dbałość o
najwyższą jakość wyrobów, kulturę pracy oraz pracowników przekłada się na stałe rozszerzanie zasięgu
działania oraz wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorstwo wkrótce rozpocznie wdrażanie nowych standardów.
Rewolucyjna nowość
Metrona jako jedna z pierwszych firm na rynku promuje i wprowadza nowy radiowy systemu odczytu
podzielników kosztów ogrzewania. Osoba dokonująca odczytu urządzeń będzie mogła zebrać dane dotyczące
zużycia ciepła każdego mieszkania bez wchodzenia do poszczególnych lokali. Następnie odczytane wyniki
można przesłać do centrum rozliczeniowego, wykorzystując nowoczesne metody transmisji danych, takie jak
internet lub telefonię komórkową.
Nowa jakość rozliczania ciepła nabierze fundamentalnego znaczenia dla branży. Z jednej strony będzie
kolejnym etapem w rozwoju samych podzielników: zastąpienie urządzenia cieczowego elektronicznym
przyniesie określone korzyści, np. poprzez zgromadzenie przez podzielnik większej ilości informacji. Z drugiej
zmieni się zasadniczo sama procedura zbierania danych, gdyż wyeliminowana zostanie konieczność wejścia
do mieszkania, a tym samym obecność lokatora w wyznaczonym dniu i godzinie nie będzie już konieczna.
Zwiększy się również efektywność odczytów (znacznie więcej odczytów w tym samym czasie pracy), a dzięki
temu może nastąpić zmniejszenie kosztów samego rozliczania. Rozwiązanie to dotyczy również wodomierzy,
gdyż oba urządzenia: podzielniki i wodomierze pracują w tym samym systemie. Kompleksowe wdrożenie obu
układów będzie więc znacznie tańsze.
Kolejną nowością Metrony są tzw. ciepłomierze kompaktowe coraz częściej stosowane w nowoczesnym
budownictwie mieszkaniowym. Pozwalają one na precyzyjny pomiar zużycia ciepła w całym mieszkaniu. Są
to urządzenia ultradźwiękowe odznaczające się zarówno dłuższą żywotnością, jak i większą dokładnością.
Ciepłomierze te są mocno zaawansowane technicznie. Co istotniejsze, pozwalają one na precyzyjny pomiar
zużytego ciepła również w mieszkaniach średnich i małych, co nie zawsze było możliwe przy zastosowaniu
ciepłomierzy mechanicznych. Należy jednak podkreślić, że ciepłomierze kompaktowe mogą być
zainstalowane w budynkach spełniających określone wymogi techniczne.
Mądre lobby
- Wszystkim firmom zajmującym się rozliczaniem kosztów energii potrzebne są uregulowania prawne, które
zachęcałyby zarządców nieruchomości i mieszkańców do wprowadzania systemów rozliczeniowych
zmierzających do oszczędzania energii cieplnej - mówi Wim Huuck, prezes zarządu Metrona Polska. W ten
sposób ujednolicone zostałyby podstawowe zasady obowiązujące przy rozliczaniu kosztów ciepła, które
byłyby podstawą do uregulowań szczegółowych stosowanych przez poszczególnych zarządców. Odpowiednie
uregulowania prawne powinny przyczynić się również do podniesienia jakości świadczonych usług m.in.
poprzez wyeliminowanie z rynku firm pseudorozliczeniowych, które podejmują się podziału kosztów
ogrzewania, a więc znacznych sum pieniędzy, nie dysponując ani zapleczem technicznym, ani odpowiednim
potencjałem badawczym, ani odpowiednim systemem rozliczeniowym. Podobnie jak to ma miejsce w innych
branżach, celowym byłoby stworzenie izby firm rozliczeniowych, do której przynależność byłaby gwarantem
rzetelności i wiarygodności firmy.
Jakub Lisiecki
Wim Huuck, prezes zarządu Metrona Polska, o solidności firmy jako pracodawcy:
- Cieszę się bardzo z nominacji do tytułu Solidny Pracodawca. Potwierdza ona, że nasi pracownicy mogą
liczyć na więcej, niż przewiduje kodeks pracy. Wśród załogi mamy przykłady awansu od zwykłego
pracownika do menedżera średniego szczebla. Uważam, że moi pracownicy powinni czuć się w pracy jak w
rodzinie, mieć długotrwałą perspektywę rozwoju, a także odczuwać satysfakcję z jej wykonywania. Naszym
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pracownikom umożliwiamy szkolenia z języków obcych. Doskonałe wyposażenie stanowisk pracy należy do
naszych standardów. Dbamy o każdy detal w pracy, ponieważ dla mnie ludzie to podstawowy kapitał firmy i
staram się zawsze zrobić dla nich coś więcej. Osobiście stale rozmawiam z całym zespołem, by wiedzieć, co
się dzieje na każdym szczeblu firmy. Tak staram się wyrażać moje "dziękuję".
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