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WIZJA
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Przemyślu 
Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo no-

woczesne, konkurencyjne, o wysokiej 
kulturze technicznej i organizacyjnej oraz 
sposobie funkcjonowania opartym na Sys-

temie Zarządzania Jakością, nieustannie za-
biegające o umocnienie pozycji lidera bran-

żowego na lokalnym rynku ciepła, a przy 
tym atrakcyjny i pożądany pracodawca 

i kontrahent dla innych podmiotów 
gospodarczych.

MISJA
Misją Spółki, jako przed-

siębiorstwa realizującego 
w praktyce zasady społecznej odpo-

wiedzialności biznesu, jest zaspokajanie 
wymagań i oczekiwań mieszkańców Prze-

myśla, instytucji i przedsiębiorstw, poprzez 
produkcję i dostarczanie najwyższej jakości 
produktu – Ciepła Systemowego, w sposób 
niezawodny, bezpieczny i przyjazny środo-

wisku naturalnemu, po akceptowalnych 
cenach, z zachowaniem prawnych wy-

mogów i umownych zobowiązań 
kształtujących wzajemne 

relacje. 

CELE
Priorytetowym celem Spółki, 

oprócz konsekwentnej realizacji za-
łożeń sformułowanych w Misji, jest nie-

ustanne umacnianie pozycji lidera branżo-
wego na lokalnym rynku ciepła. Cel ten chcemy 

osiągnąć poprzez stałe uatrakcyjnianie oferowa-
nych produktów i usług, optymalizowanie proce-
sów biznesowych, racjonalizowanie i efektywne 
zarządzanie kosztami, podnoszenie standardów 
obsługi obecnych odbiorców, jak również pozy-

skiwanie nowych odbiorców i użytkowników 
Ciepła Systemowego, będące efektem 
rozbudowy systemu ciepłowniczego 

i systematycznego przyłączania 
do sieci kolejnych obiek-

tów. 



Raport podsumowujący działalność Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. 

z o.o. w roku 2018 to już kolejna edycja publikacji trafia-

jącej do Państwa rąk. 

Tym razem ma ona jednak dosyć szczególny charak-

ter, wynikający z obchodzonego przez MPEC w roku 

2019 Jubileuszu 35-lecia działalności oraz wydanego 

przy tej okazji okolicznościowego albumu, podsumo-

wującego minione lata ciepłownictwa systemowego 

w Przemyślu. „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej czyli historia przemyskiego ciepłownictwa sys-

temowego”, bo taki tytuł nosi wspomniana jubileuszowa 

publikacja, jak każde tego typu wydawnictwo, koncen-

truje się przede wszystkim na długofalowych procesach, 

zarysowaniu ich społeczno-gospodarczego tła a także 

przyczynach podejmowanych działań i decyzji oraz skut-

kach jakie przynosiły na przestrzeni kolejnych lat. 

Niniejszy Raport, prezentujący najważniejsze dane 

techniczne, technologiczne, ekonomiczne i organiza-
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cyjne, tworzące obraz Spółki A.D 2018 oraz opisujący 

poszczególne obszary jej funkcjonowania, stanowi z jed-

nej strony spójną, integralną całość, z drugiej zaś szcze-

gółowe podsumowanie efektów wspomnianych działań 

i decyzji. 

Dlatego też gorąco zachęcam do lektury, zarówno 

niniejszego Raportu, jak i wspomnianej jubileuszowej 

publikacji.

Kazimierz Stec

Prezes Zarządu

MPEC Przemyśl

Przemyśl, maj 2019r.

SZANOWNI PAŃSTWO



  PRAWNA PODSTAWA FUNKCJONOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-

myślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zostało 

utworzone 16 września 1992r. w wyniku komunalizacji 

a następnie komercjalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej, funkcjonującego od 1 lipca 1984r. 

jako państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicz-

nej. 

Podstawę prawno-organizacyjną funkcjonowania MPEC 

jako spółki prawa handlowego stanowi konstytuująca 

przedsiębiorstwo Umowa Spółki zawarta 31 sierpnia 

1992r. oraz Regulamin Przedsiębiorstwa-Spółki, za-

twierdzony przez Zgromadzenie Wspólników MPEC 

w Przemyślu Sp. z o.o. uchwałą nr 2/2014 z dnia 8 stycz-

nia 2015r.

  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Właścicielem Spółki, posiadającym 100 % udziałów, 

od jej utworzenia do chwili obecnej jest Gmina Miejska 

Przemyśl.  

  SIEDZIBA I ODDZIAŁY SPÓŁKI

Siedziba Spółki 

ul. Płowiecka 8 

37-700 Przemyśl

Wydział Sieci i Węzłów

ul. Płowiecka 8 – budynek biurowo-warsztatowy 

37-700 Przemyśl

Wydział Ciepłownia

ul. E. Plater 8 

37-700 Przemyśl

   DANE REJESTROWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-

myślu Spółka z o.o. wpisane jest do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 0000127415. 

Numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów 

Gospodarki Narodowej: 

REGON – 650024129

 

Numer Identyfikacji Podatkowej: 

NIP – 795-020-07-28

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 

31.12.2018r. wynosił 5.690.000 zł

  DANE TELEADRESOWE

tel. +48 16 670 74 02

fax +48 16 670 53 84

 

mpec@mpec.przemysl.pl 

www.mpec.przemysl.pl

www.bip.mpec.przemysl.pl

Pogotowie Ciepłownicze Tel. 993 

Ciepłownia Zasanie

tel. +48 16 670 44 17

16 670 06 16

fax +48 16 670 24 20

 

1 ORGANIZACJA I STRUKTURA SPÓŁKI
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  WŁADZE SPÓŁKI

> Zgromadzenie Wspólników

Reprezentantem właściciela Spółki – Gminy Miejskiej 

Przemyśl w Zgromadzeniu Wspólników jest Prezydent 

Miasta Przemyśla. Do 22 listopada 2018 funkcję tę 

pełnił Robert Choma, zaś od 22 listopada 2018r. Woj-

ciech Bakun.

> Rada Nadzorcza

W roku 2018 funkcję nadzoru nad działalnością Spółki 

sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

od 1 stycznia 2018 do 27 marca 2018r.  

z Jadwiga Jędruch – Przewodniczący 

z Zbigniew Sawecki – Sekretarz 

z Ludwik Szymański – Członek RN

od 28 marca 2018 do 10 maja 2018r. 

z Jadwiga Jędruch – Przewodniczący 

z Zbigniew Sawecki – Sekretarz 

od 11 maja 2018 do 31 grudnia 2018r. 

z Jadwiga Jędruch – Przewodniczący 

z Zbigniew Sawecki – Sekretarz 

z Czesław Nowak – Członek RN

z Jan Gąska – Członek RN

> Zarząd Spółki

W roku 2018 Zarząd Spółki pracował w składzie:

Kazimierz Stec  – Prezes Zarządu 

Maciej Patoczka  – Członek Zarządu V-ce Prezes  

     ds. Produkcji i Sprzedaży

Osobą uprawnioną do dokonywania czynności prawnych 

w imieniu Spółki, łącznie z jednym z członków Zarządu 

Spółki, jest Główny Księgowy – Prokurent. 

Od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. funkcję tę 

pełniła Alicja Matysiak, natomiast od 1 lipca 2018r.  

Dorota Knapik.

Robert Choma

Rada Nadzorcza MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.
Od lewej: Jan Gąska, Czesław Nowak, Zbigniew Sawecki  
i Jadwiga Jędruch

Wojciech Bakun
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Zarząd MPEC  
w Przemyślu Sp. z  o.o  
- Kazimierz Stec 
i Maciej Patoczka.  
W środku Dorota Knapik - 
Prokurent  
Główny Księgowy



   SCHEMAT ORGANIZACYJNY

W roku 2018  przedsiębiorstwo 

funkcjonowało w oparciu o strukturę 

i zakres kompetencyjny ustalony w Re-

gulaminie Przedsiębiorstwa-Spółki, 

wprowadzonym w życie od 1 stycznia 

2015r. oraz stanowiący jego część 

Schemat Organizacyjny Spółki.

   ORGANIZACJA SPÓŁKI

W ramach  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. funkcjonują dwie 

podstawowe, wyodrębnione technologicznie i organi-

zacyjnie jednostki: Wydział Ciepłownia oraz Wydział 

Sieci i Węzłów.

> Wydział Ciepłownia

zlokalizowany jest przy ul. E. Plater 8. Jego bazę stano-

wią zabudowania ciepłowni Zasanie, plac składowy opa-

łu oraz pozostała infrastruktura techniczna, zlokalizowa-

na na terenie o powierzchni 47,6 tys. m2. 

Wydział Ciepłownia zajmuje się przede wszystkim wy-

twarzaniem ciepła na potrzeby miejskiego systemu cie-

płowniczego oraz procesami powiązanymi: gospodarką 

opałem i żużlem oraz gospodarką odpadami wytwarza-

nymi przez przedsiębiorstwo.

W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Ciepłow-

nia funkcjonuje także Laboratorium Ochrony Środowi-

ska, zajmujące się przede wszystkim monitorowaniem 

i minimalizowaniem wpływu działalności przedsiębior-

stwa na środowisko naturalne.

Pracą Wydziału Ciepłownia od roku 2007 kieruje Paweł 

Olejko.

> Wydział Sieci i Węzłów

zlokalizowany jest przy ul. Płowieckiej 8,  w ramach 

kompleksu budynków magazynowych i biurowo-warsz-

Stanowisko ds. BHP 
P. Poż. i Obrony Cywilnej

PREZES ZARZĄDU

Wydział Sieci i Węzłów

Stanowisko ds. Zarządzania 
Systemami Jakości

ZARZĄD

Wydział Ciepłownia

Stanowisko ds. Promocji, 
Reklamy i Strategii Marketingowej

RADA NADZORCZA

Dział KsięgowościDział Umów i Rozliczeń 

Dział 
Rozwoju i Inwestycji

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Główny Księgowy 
(Prokurent)

Członek Zarządu
Wiceprezes

Dział Wykonawstwa

tatowych oraz placu składowego, zajmujących łącznie 

powierzchnię 7,9 tys. m2. 

Wydział Sieci i Węzłów zajmuje się nadzorem nad pra-

widłowym przebiegiem procesów technologicznych 

związanych z przesyłem i dystrybucją ciepła z ciepłowni 

Zasanie do poszczególnych obiektów oraz eksploatacją 

służącej do tego celu infrastruktury ciepłowniczej. 

W ramach Wydziału Sieci i Węzłów funkcjonuje wyod-

rębniony organizacyjnie Dział Wykonawstwa, zajmujący 

się głównie pracami konserwacyjno-remontowymi i mo-

dernizacyjnymi sieci i węzłów cieplnych oraz realizacją 

inwestycji rozwojowych infrastruktury przesyłowo-dys-

trybucyjnej ciepła. 

Pracą Wydziału Sieci i Węzłów od roku 2009 kieruje Ja-

cek Pacławski, natomiast Działu Wykonawstwa Tomasz 

Strojek.

Przy ul. Płowieckiej 8 mieści się również budynek biu-

rowy, stanowiący siedzibę Spółki oraz miejsce pracy jej 

Zarządu a także pracowników działów: Księgowości, 

Umów i Rozliczeń, Rozwoju i Inwestycji oraz pozostałych 

pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie na 

samodzielnych stanowiskach pracy.

PZ

PP

PU

PC

PS

SW

ZR

ZP

ZS

ZB

PG

GK
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Działalność Podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności MPEC Prze-

myśl Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie wytwa-

rzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. 

Powyższą działalność Spółka prowadzi zgodnie z nada-

nymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 

4 września 1998r. (z późniejszymi zmianami) koncesjami:

 WCC/30/277/U/2/98/EB – na wytwarzanie ciepła,

 PCC/30/277/U/2/98/EB – na przesyłanie i dystrybucję 

ciepła.

Obydwie ww. koncesje obowiązują do 15 września 

2028r.

Działalność Dodatkowa

Oprócz działalności podstawowej, związanej z produkcją 

i dystrybucją ciepła, Spółka prowadzi także działalność 

dodatkową w zakresie objętym Umową Spółki oraz wy-

szczególnioną w aktualnym cenniku za usługi i czynności 

dodatkowe, obejmującą:
> realizację inwestycji ciepłowniczych i kompleksową 

obsługę tego procesu; 
> budowę rurociągów przesyłowych, instalacji wod-kan, 

cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
> przeprowadzanie badań i analiz technicznych;
> prowadzenie rozliczeń i symulacji kosztów;
> świadczenie usług doradztwa technicznego;
> eksploatację węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych;
> inne usługi prowadzone na zlecenie odbiorców i pozo-

stałych kontrahentów.

2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
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3 WYTWARZANIE CIEPŁA

Miejska sieć ciepłownicza (Sieć Nr 1) zasilana jest obec-

nie z jednego źródła ciepła eksploatowanego przez 

MPEC Przemyśl Sp. z o.o. – ciepłowni Zasanie.

Ciepłownia Zasanie

zlokalizowana jest w Przemyślu przy ul. E. Plater 8. Zo-

stała ona wybudowana w latach 1980 – 1985 i od chwili 

uruchomienia funkcjonuje w ramach struktury organiza-

cyjnej MPEC. 

Ciepłownia pracuje całodobowo w ruchu ciągłym (za 
wyjątkiem kilkudniowej przerwy technologicznej w sezonie 
letnim), wytwarzając ciepło na cele grzewcze, technolo-

giczne oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 

Nad prawidłowością funkcjonowania układu wytwarza-

nia ciepła w ciepłowni Zasanie czuwa Dyspozytor Mocy.

Średnie miesięczne obciążenie ciepłowni Zasanie w roku 

2018 oraz ilość wytworzonego ciepła przedstawiają po-

niższe wykresy. 

Wyposażenie ciepłowni Zasanie stanowią obecnie 4 

jednostki wytwórcze – kotły wodne rusztowe, pracujące 

w różnych konfiguracjach, w zależności od bieżącego 

i prognozowanego zapotrzebowania odbiorców na ciepło. 

Szczegółowe dane techniczne oraz najważniejsze in-

formacje dotyczące funkcjonowania ciepłowni Zasanie 

w roku 2018 przedstawiają poniższe tabele.

W roku 2018 przeprowadzono szereg prac remonto-

wych podzespołów i elementów wyposażenia wszystkich 

Ciepło wytworzone w ciepłowni Zasanie 

w latach 2014 - 2018

Ciepło wytworzone w ciepłowni Zasanie w okresie I - XII 2018r. 

 oraz średniomiesięczne obciążenie układu wytwarzania ciepła  

2014

458,9 473,1
509,4

528,6 524,3

100

200

300

400

500

600

[tys.  GJ]

2015 2016 2017 2018

81.274

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

88.921

82.237

26.637

13.074
9.667

11.540 10.871
14.750

38.582

64.077

82.632

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

4 kotłów, układu technologicznego, układów nawęglania, 

odżużlania i odprowadzania spalin, stacji uzdatniania 

wody, obydwu suwnic bramowych oraz urządzeń elek-

troenergetycznych. Przeprowadzono również remont 

pomieszczeń socjalnych, warsztatowych i biurowych, 

ogrodzenia terenu ciepłowni oraz wymianę części in-

stalacji elektrycznej, grzewczej i wodno-kanalizacyjnej. 

Łączny koszt prac remontowych wykonanych w roku 

2018 w ciepłowni Zasanie wyniósł niemal 690 tys. zł.

30,3

36,8

30,7

10,3

4,9 4,4 4,3 4,1
5,7

14,4

24,7

30,9
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ciepło wytworzone [GJ] średniomiesięczne obciążenie układu wytwarzania ciepła [MW]



oznaczenie 
kotła

typ kotła
oddany 

do użytku
moc nominalna 

[MW]
sprawność 

 [%]
paliwo instalacja odpylania spalin

K2/1 WR 12  
- wodny rusztowy

21.01.2009 12 > 85 miał węglowy dwustopniowa instalacja odpylania – 
multicyklon MOS (I stopień odpylania) 

oraz zespół cyklonów typu CE/S  
i filtrów workowych typu FLAT BAG  

(II stopień odpylania)

K2/2 WR 10  
- wodny rusztowy

20.12.2006 10 85 miał węglowy dwustopniowa instalacja odpylania – 
multicyklon MOS (I stopień odpylania) 

oraz zespół cyklonów typu CE/S  
i filtrów workowych typu FLAT BAG  

(II stopień odpylania)

K3 WR 25  
- wodny rusztowy

16.03.1994 29 78 miał węglowy cyklony bateryjne typu CE-8x800
– 2 szt. współpracujące z cyklonami

wentylatory wyciągowe regulowane
falownikami, w zależności od

podciśnienia w komorze paleniska

K4 WR 25  
- wodny rusztowy

22.06.1994 29 78 miał węglowy cyklony bateryjne typu CE-8x800
– 2 szt. współpracujące z cyklonami

wentylatory wyciągowe regulowane
falownikami, w zależności od

podciśnienia w komorze paleniska

Charakterystyka kotłów zainstalowanych w ciepłowni Zasanie

2016 2017 2018

Ilość wytworzonego ciepła [GJ] 509.441 528.571 524.262

Łączna moc zainstalowana [MW] 80,15 80,15 80,15

Maksymalne obciążenie średniodobowe [MW] 53,4
(03.01 przy temp.  

średniodobowej -14°C)

60,0
(07.01 przy temp.  

średniodobowej -17°C)

54,2
(01.03 przy temp.  

średniodobowej -14°C)

Obciążenie średniomiesięczne
układu wytwarzania ciepła [MW]
- w okresie letnim
- w okresie wiosennym i jesiennym
- w okresie zimowym

 
 

4,0 - 4,3
5,2 - 25,0

23,8 - 35,4

 
 

3,9 - 4,6
5,7 - 24,0

28,3 - 41,3

 
 

3,8 - 5,3
5,7 - 30,7

22,0 - 45,3

Zużycie opału [Mg] 26.807 27.808 28.768

wartość opałowa [kJ/kg] 21.793 22.729 22.805

zawartość popiołu [%] 11,96 18,38 14,58

zawartość siarki [%] 0,46 0,42 0,38

Sprawność układu wytwarzania ciepła [%] 87,2 83,6 79,9

Sumaryczny czas pracy kotłów [h]

K2/1 – 4.563 K2/1 – 3.945 K2/1 – 5.358

K2/2 – 1.377 K2/2 – 1.703 K2/2 – 1.416

K-3 – 3.875 K-3 – 3.628 K-3 – 2.221

K-4 – 1.801 K-4 – 2.364 K-4 – 3.050

Ilość wody zużytej w procesie wytwarzania ciepła i uzupeł-
niania ubytków nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej [m3]

4.606 8.163 5.815

Ilość wody zużytej do pozostałych celów w procesie wytwa-
rzania ciepła [m3]

5.177 6.034 9.162

Ilość energii elektrycznej zużytej w procesie wytwarzania 
ciepła [MWh]

2.079 2.159 1.884

Całkowita emisja zanieczyszczeń i ilość wytworzonych odpadów paleniskowych:

NOX [Mg] 45 58 51

SO2 [Mg] 80 93 68

CO2 [Mg] 51.895 55.987 58.374

CO [Mg] 16 12 14

Pył PM10 [Mg] 5,6 12,8 5,6

Pył PM2,5 [Mg] 1,4 3,2 1,4

Ilość wytworzonego żużla [Mg] 2.145 4.470 3.045

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania układu wytwarzania ciepła w latach 2016-2018
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 NIEZAWODNOŚĆ FUNKCJONOWANIA UKŁADU 

WYTWARZANIA CIEPŁA

Zapewnienie ciągłości i niezawodności funkcjonowania 

układu wytwarzania ciepła opiera się na dywersyfikacji 

dostaw mediów i nośników energii oraz utworzeniu i utrzy-

mywaniu na odpowiednim poziomie zapasów surowców.

Energia elektryczna

Nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do ciepłowni 

Zasanie zapewnia jej zasilanie za pośrednictwem linii 

energetycznych napowietrznych i ziemnych o napięciu 

15 kV z trzech różnych kierunków. 

W procesie wytwarzania ciepła w roku 2018 zostało 

zużyte 1884 MWh energii elektrycznej, zaś na pozosta-

łe potrzeby 116 MWh.

Woda

Podstawowym źródłem zasilania ciepłowni Zasanie 

w wodę dla celów technologicznych jest miejski system 

wodociągowy obsługiwany przez PWiK. Bezpieczeństwo 

procesów technologicznych zapewniają rezerwowe 

zapasy wody wynoszące ok. 3 tys. m3, zgromadzone 

w zlokalizowanych na terenie ciepłowni zbiornikach re-

tencyjnych i zbiornikach wody rezerwowej. Wspomniane 

rezerwy zapewniają pokrycie zapotrzebowania na wodę 

technologiczną przez ok. 2 miesiące.

W roku 2018 w procesach technologicznych związa-

nych z wytwarzaniem ciepła i uzupełnianiem  ubytków 

nośnika ciepła zostało zużyte 5,8 tys. m3 wody, zaś do 

pozostałych celów 9,2  tys. m3.

Opał

Wielkość zapasów paliw jakie jest obowiązane utrzy-

mywać przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem ciepła, sposób ich gromadzenia oraz tryb 

przeprowadzania kontroli stanu zapasów określa Roz-

Koszty i zasoby zużyte do wytworzenia 1 GJ ciepła w latach 2014 – 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Spalony miał węglowy [kg] 54,1 53,9 52,6 52,6 54,9

o kaloryczności [kJ/kg] 21,767 21,207 21,793 22,729 22,805

o energii pierwotnej [kJ] 1.178 1.143 1.147 1.196 1.251

koszt spalonego miału węglowego [zł] 17,00 15,30 12,36 14,66 19,63

Przy sprawności układu wytwarzania [%] 84,9 87,5 87,2 83,6 79,9

Zużyta energia elektryczna [kWh] 3,9 4,0 4,1 4,1 3,6

Zużyta woda [dm3] 7,8 8,9 9,0 15,4 12,1

Całkowity koszt wytworzenia 1 GJ ciepła [zł] 36,1 33,8 30,6 33,0 42,6

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w przeliczeniu na 1 GJ wytworzonego ciepła

CO² (dwutlenek węgla) [g] 111 103 102 106 111

SO2 (dwutlenek siarki) [mg] 205 112 157 176 130

NOx (tlenki azotu) [mg] 100 70 88 110 97

CO (tlenek węgla) [mg] 85 66 31 23 27

pył całkowity [mg] 68 47 14 30 13

porządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zapasów paliw 

w przedsiębiorstwach energetycznych. 

Bezpieczeństwo w tym zakresie zapewniają ciepłowni 

Zasanie trzy zasadnicze elementy: 

1. restrykcyjna procedura wyłaniania dostawców opału, 

premiująca zaufanych i solidnych kontrahentów;

2. skorelowany z potrzebami Spółki i wymogami prawa 

harmonogram dostaw opału;

3. własny plac składowy opału na terenie ciepłowni, 

o powierzchni 16 tys. m2 i zdolności magazynowej do 

100 tys. ton, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedz-

twie stanowiącej własność MPEC bocznicy kolejowej, 

co umożliwia rozładunek węgla przy pomocy dwóch 

suwnic bramowych, bezpośrednio z wagonów kolejo-

wych na plac składowy.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wymagany 

zapas opału dla ciepłowni Zasanie, przy obecnej wiel-

kości zamówionej mocy i ilości wytwarzanego ciepła, 

wynosił w miesiącach zimowych 2018r. od 3,5 do 6,5 tys. 

ton. Rzeczywisty zapas opału zgromadzonego na placu 

składowym, utrzymywany był przez cały ubiegły rok na 

poziomie wyższym niż określony w obowiązujących re-

gulacjach prawnych. 

Zarówno na sezon grzewczy 2017/2018, jak 

i 2018/2019, w wyniku przeprowadzonych procedur 

przetargowych, jako dostawca miału węglowego dla cie-

płowni Zasanie została wyłoniona firma PANMAR Cze-

kańska Szmyd Spółka Jawna, która w roku 2018 dostar-

czyła łącznie 31.605 ton miału węglowego (574 wagony 

– 23 składy) wg ustalonego harmonogramu. 

Koszt zakupu miału węglowego w sezonie grzewczym 

2017-2018 wynosił 359 zł/t, zaś w sezonie grzewczym 

2018/2019 – 356 zł/t.
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 ODDZIAŁYWANIE CIEPŁOWNI ZASANIE  

NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady funk-

cjonowania ciepłowni Zasanie i jej wpływ na środowisko 

naturalne są: 
> pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji 

Ciepłowni Zasanie oraz 
> zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji 

Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. E. Plater 8 

w Przemyślu.

Głównym źródłem negatywnego oddziaływania ciepłow-

ni Zasanie na środowisko naturalne są procesy ener-

getycznego spalania paliwa - węgla kamiennego w celu 

wytwarzania energii cieplnej oraz związane z tym emisje 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Oprócz emisji zanieczyszczeń, działalność Spółki zwią-

zana z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła oddziałuje 

negatywnie na środowisko naturalne także poprzez 

wytwarzanie odpadów paleniskowych i odpadów niebez-

piecznych, ścieków, emisję hałasu oraz zużywanie energii 

elektrycznej i wody. 

Wszystkie wspomniane procesy oraz stopień ich od-

działywania na środowisko są na bieżąco monitorowane 

przez funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej 

wydziału Ciepłownia

Laboratorium Ochrony Środowiska

oraz systematycznie kontrolowane przez Podkarpackie-

go Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Laboratorium prowadzi także bieżącą kontrolę jakości 

nośnika ciepła oraz paliwa (miału węglowego).

W roku 2018 laboratorium wykonało 500 analiz dostar-

czonego opału, 260 analiz opału z procesów nawęglania, 

40 analiz żużla, 4250 analiz wody uzdatnionej i sieciowej 

oraz 100 analiz ścieków.
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 ZATRUDNIENIE W CIEPŁOWNI ZASANIE

Wg stanu na dzień 31.12.2018r. zatrudnienie w Wy-

dziale Ciepłownia wynosiło 48 osób, w tym 38 na sta-

Bilans uprawnień do emisji CO2

Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z instalacji Ciepłownia Zasanie

Zatrudnienie w Wydziale Ciepłownia w latach 2009 – 2018 wg stanu na dzień 31.12
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2016 2017 2018

Liczba posiadanych/brakujących uprawnień do emisji CO2 na dzień 01.01 [szt.] 2.482 -118 8.922

Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji CO2 na rok [szt.] 19.295 15.027 11.718

Zakup uprawnień do emisji [szt.] 30.000 50.000 5.000

Wielkość emisji w roku - ilość uprawnień do umorzenia [szt.] 51.895 55.987 58.374

Ilość zakupionych i umorzonych uprawnień do emisji [szt.] 30.000 41.078 5.000

Łączny koszt zakupionych i umorzonych uprawnień do emisji  [tys. zł] 831,7 870,4 408,5

Posiadane/brakujące uprawnienia do emisji wg stanu na dzień 31.12 [szt.] -118 8.922 -32.734

nowiskach robotniczych i 10 na stanowiskach nierobot-

niczych. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w ciepłowni 

Zasanie przedstawia poniższy wykres.

13

62

58
56 57

54
56

54

48

49 46 44
42 43 40 42 40

38

13
14

14 14 14
14

14
14

10

60

na stanowiskach robotniczych na stanowiskach nierobotniczych

2014 2015 2016 2017 2018

0

CO2 (dwutlenek węgla) 
[Mg]

SO2 (dwutlenek siarki) 
[Mg]

NOX (tlenki azotu)
[Mg]

CO (tlenek węgla)
[Mg]

pył całkowity
[Mg]

46

39

31

51.130

48.620

51.895

55.987

58.374

58

12

16

33

31

22

45

16

94 93

68
53

80

51

14
7

7



4 PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA CIEPŁA

Infrastrukturę przesyłowo-dystrybucyjną przemyskiego 

zintegrowanego systemu ciepłowniczego tworzą: 
> sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, 
> węzły cieplne, 
> zewnętrzne instalacje odbiorcze, 
> instalacje odbiorcze w obiektach wraz z mieszkanio-

wymi stacjami cieplnymi, licznikami ciepła i pozostałą 

armaturą. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-

myślu Sp. z o.o. prowadziło w roku 2018 eksploatację 

dwóch odrębnych systemów ciepłowniczych na terenie 

Przemyśla:
> miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilanej z ciepłowni Za-

sanie (Sieć Nr 1)
> osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Ofiar Katynia 

(Sieć Nr 2), zasilanej z zakładowej kotłowni spółki Fi-

bris S.A.

Charakterystyka Sieci Nr 1

Sieć Nr 1 to sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, dwu-

przewodowa o DN 15 – 500 i łącznej długości 42,75 km, 

pracująca w systemie rozgałęźnym, z czterema pierście-

niami przewidzianymi do pracy w systemie awaryjnym. 

Sieć Nr 1 zasila budynki ogrzewane Ciepłem Systemo-

wym, zarówno w lewobrzeżnej (gdzie zostało ułożonych 

21,89 km sieci ciepłowniczej), jaki prawobrzeżnej części 

Przemyśla (20,86 km sieci ciepłowniczej). Ciepło do pra-

wobrzeżnej części miasta doprowadzane jest za pośred-

nictwem magistrali ciepłowniczej 2 x DN 300 ułożonej 

w kadłubie mostu drogowego im. R. Siwca.

Ciepło do Sieci Nr 1 dostarczane jest z ciepłowni Zasanie 

w postaci gorącej wody o temperaturze 70 – 130oC (wg 
tabeli regulacyjnej w zależności od temperatury zewnętrz-
nej), skąd przesyłane jest do poszczególnych węzłów 

cieplnych i instalacji odbiorczych w ogrzewanych budyn-

kach na terenie Przemyśla. 

Sieć ciepłownicza ułożona jest na obszarze o dużym 

zróżnicowaniu terenowym i wysokościowym. Różnica 

wysokości pomiędzy ciepłownią Zasanie a najwyżej po-

łożonym węzłem cieplnym przy ul. Malawskiego wynosi 

101 m. Wspomniane uwarunkowania, dla utrzymania 

prawidłowych wartości ciśnienia i przepływu nośnika 

ciepła w odcinkach sieci ogrzewających osiedla mieszka-

niowe Rycerskie i Malawskiego, wymuszają zastosowa-

nie w okresach zimowych dodatkowego układu pompo-

wego  (2 pompy Grundfos typu CM65-200/200 z silnikami 
o mocy 15 kW każdy), zainstalowanego w budynku prze-

pompowni przy ul. Sikorskiego.
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SIEĆ CIEPŁOWNICZA 2014 2015 2016 2017 2018

Długość sieci ciepłowniczej [km] 37,4 39,2 40,9 41,8 42,8

Długość instalacji odbiorczych niskoparametrowych [km] 6,4 6,4 6,8 6,8 6,8

Pojemność zładu sieci wysokoparametrowej [m3] 2.410 2.465 2.493 2.500 2.535

Pojemność zładu instalacji odbiorczych niskoparametrowych [m3] 49 49 39 39 39

Ciśnienie statyczne [mH2O] 82

Ciśnienie dyspozycyjne sezon zimowy/sezon letni [mH2O] 70/35 70/35 70/35 70/35 70/38

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1,6

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie letnim [m3/h] 235 229 233 250 256

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie zimowym [m3/h] 1.130 1.136 1.140 1.165 1.173

Temperatura nośnika ciepła - tz/tp w sezonie zimowym [°C] 130 / 73,5

Temperatura nośnika ciepła - tz/tp w sezonie letnim [°C] 70 / 38

WĘZŁY CIEPLNE I ARMATURA 2014 2015 2016 2017 2018

całkowita ilość węzłów cieplnych 315 332 364 383 394

w tym:

węzły eksploatowane przez MPEC 290 307 338 356 367

węzły eksploatowane przez odbiorców 25 25 26 27 27

węzły jednofunkcyjne 108 117 197 206 212

węzły wielofunkcyjne 182 189 141 150 155

węzły objęte systemem zdalnego monitoringu 185 206 241 268 281

węzły nie objęte systemem zdalnego monitoringu 105 101 97 88 86

węzły indywidualne 198 215 245 260 271

węzły grupowe 92 92 93 96 96

Ilość mieszkaniowych stacji cieplnych obsługiwanych przez MPEC 696 730 831 983 1.030

Ilość liczników ciepła 1.572 1.707 1.839 2.022 2.089

w tym odczytywanych zdalnie (system monitoringowy lub radiowy) 1.328 1.462 1.618 1.808 1.891

Ilość ogrzewanych budynków 590 610 627 649 661
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CHARAKTERYSTYKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

kanałowe – 15,05 [km]                     napowietrzne – 1,50 [km]

 preizolowane – 26,20 [km]

magistralne – 19,81 [km]                  przyłącza – 8,68 [km] 

rozdzielcze – 14,26 [km] 
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Schemat Sieci Nr 1
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do 10 lat – 15,31 [km] 
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Szczegółowy wykaz urządzeń i instalacji tworzących sys-

tem przesyłowo-dystrybucyjny „Sieć Nr 1” oraz ich cha-

rakterystykę przedstawiają tabela oraz wykresy.

Charakterystyka Sieci Nr 2

Sieć Nr 2 to sieć ciepłownicza niskoparametrowa, dwu-

przewodowa o DN 50 – 120, łącznej długości 0,7 km 

i zładzie 6,9  m3, pracująca w systemie rozgałęźnym. 

Łączna długość sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej i ilość węzłów cieplnych  
eksploatowanych przez MPEC w latach 2014 – 2018

37,39
39,20

40,91
41,76

42,75

290
307

338
356

367

ilość węzłów cieplnych eksploatowanych przez MPEC długość sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej [km]

Węzeł cieplny przy ul. Barskiej 3



17RAPORT ZA ROK 2018 

Za pośrednictwem Sieci Nr 2 ciepło wytwarzane 

przez Spółkę Fibris dystrybuowane jest 

do 15 budynków położonych na 

terenie osiedla mieszkaniowego 

przy ul. Ofiar Katynia.

MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. eksploatuje Sieć 

Nr 2 od 2006 roku.

 EKSPLOATACJA SYSTEMU  
CIEPŁOWNICZEGO

Podstawowym dokumentem wewnętrznym 

charakteryzującym szczegółowo istniejący 

system ciepłowniczy (infrastrukturę i jej funk-

cjonowanie), warunki pracy sieci ciepłowniczej 

w sezonie i poza sezonem grzewczym oraz 

określającym możliwości rezerwowego 

dostarczania ciepła w przypadku wy-

stąpienia awarii, jest opracowywany 

corocznie „Program pracy miej-

skiej sieci ciepłowniczej 

wysokoparametrowej zasilającej w ciepło odbiorców 

Miasta Przemyśla”.

Nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem infrastruk-

tury przesyłowo-dystrybucyjnej przemyskiego systemu 

ciepłowniczego oraz jego bieżąca eksploatacja prowa-

dzone są przez Wydział Sieci i Węzłów, 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie optymalnego 
ruchu sieciowego dla zapewnienia ciągłości i niezawod-
ności dostaw ciepła, przy wykorzystaniu narzędzi telein-
formatycznych, racjonalnego i oszczędnego gospoda-
rowania ciepłem wynikającego z Programu pracy sieci 
ciepłowniczej i zawartych umów sprzedaży ciepła oraz 
identyfikacji uszkodzeń i awarii jest Dyspozytor Ruchu.

Prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację infrastruktu-
ry ciepłowniczej wspomagają specjalistyczne narzędzia 
teleinformatyczne: system EC. GIS (zarządzanie zasobami 
przestrzennymi), system monitoringu pracy węzłów ciepl-

nych VISTA, połączony ze zdalnym odczytem liczników 

ciepła i innych urządzeń pomiarowych oraz system kontroli 

i sygnalizacji stanów awaryjnych rur preizolowanych OCS.

W roku 2018 system monitoringowy obsługiwał 281 

(77%) spośród 367 eksploatowanych przez MPEC wę-

złów cieplnych.

Poza utrzymywaniem w należytym stanie technicznym 

urządzeń i instalacji ciepłowniczych, Wydział Sieci 

i Węzłów przy współudziale funkcjonującego w jego 

ramach Działu Wykonawstwa, prowadzi również prace 

modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne istniejącej 

infrastruktury oraz uczestniczy w realizacji prac inwe-

stycyjnych przedsiębiorstwa, związanych z budową sieci 

i węzłów cieplnych.



W 2018r. wyremontowanych i zmodernizowanych zo-

stało 18 węzłów cieplnych oraz kilkadziesiąt elementów 

infrastruktury sieciowej (studzienki, podpory, zawory odci-
nające, izolacje, itp.). Wymienione zostały także skorodo-

wane odcinki sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 

przy ul. Rogozińskiego i Noskowskiego. 

Łączny koszt prac remontowych infrastruktury przesy-

łowo-dystrybucyjnej w roku 2018 wyniósł 509 tys. zł 

(566 tys. zł i 713 tys. zł odpowiednio w latach 2017 i 2016), 
natomiast prac modernizacyjnych – 159 tys. zł (467 tys. 
zł w roku 2017 i 115 tys. zł w roku 2016).

W ramach prac inwestycyjnych Dział Wykonawstwa 

wybudował w roku 2018 9 odcinków sieci ciepłowni-

czej o łącznej długości 271 m.b. oraz zamontował  

9 węzłów cieplnych. 

 AWARYJNOŚĆ SYSTEMU  
PRZESYŁOWO-DYSTRYBUCYJNEGO

> POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

Zgłoszenia o awariach i zakłóceniach w dostawach 

ciepła przyjmuje funkcjonujące w trybie całodobo-

wym pod nr 993 telefoniczne Pogotowie Ciepłow-

nicze, które w roku 2018 przyjęło 519 zgłoszeń 

o nieprawidłowościach w dostarczaniu ciepła oraz 

kilkaset innych uwag i spostrzeżeń.

> AWARIE I PRZERWY W DOSTAWACH CIEPŁA

W roku 2018 wystąpiło 11 awarii sieci i przyłączy cie-

płowniczych, które skutkowały kilkugodzinnymi prze-

rwami w dostarczaniu ciepła. Ponadto miały miejsce 

awarie urządzeń 12 węzłów cieplnych, które były na 

bieżąco lokalizowane i usuwane, nie powodując dłuż-

szych przerw w dostawach ciepła do obiektów. 

> UBYTKI NOŚNIKA CIEPŁA

W 2018r. ubytki nośnika ciepła z systemu ciepłow-

niczego, łącznie z uzupełnieniem zładu w nowo 

wybudowanych odcinkach sieci wyniosły 4,2 tys. m3 

W latach poprzednich ubytki nośnika ciepła wynosiły 

odpowiednio: 6,3 tys. m3 (2017); 3,2 tys. m3 (2016); 3,1 

tys. m3 (2015) i 2,1 tys. m3 (2014).

 MODERNIZACJA SYSTEMU  
MONITORINGU PRACY WĘZŁÓW  
CIEPLNYCH

W roku 2018 rozpoczęły się w przedsiębiorstwie prace 

koncepcyjne nad budową i wdrożeniem nowego systemu 

monitoringowego - sterowania i nadzoru nad pracą wę-

złów cieplnych, który docelowo zastąpi obecne, rozwijane 

od roku 1998r. rozwiązania, oparte na sterownikach swo-

bodnie programowalnych Xenta i oprogramowaniu TAC 

Vista. Obydwa komponenty systemu (software i hardwa-

re) tracą w bieżącym roku wsparcie producentów. 
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Zatrudnienie w Wydziale Sieci i Węzłów w latach 2009 – 2018  

wg stanu na dzień 31.12
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j.m. 2014 2015 2016 2017 2018

energia pierwotna zawarta w paliwie
GJ 540.431 540.948 584.205 632.048 656.054

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ciepło sprzedane
GJ 385.852 400.291 432.562 451.212 453.651

% 71,4 74,0 74,0 71,4 69,1

straty ciepła w procesie wytwarzania
GJ 81.555 67.842 74.764 103.477 131.792

% 15,1 12,5 12,8 16,4 20,1

straty ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji
GJ 62.234 61.625 68.721 64.326 62.600

% 11,5 11,4 11,8 10,1 9,5

potrzeby własne MPEC
GJ 10.790 11.190 8.158 13.033 8.011

% 2,0 2,1 1,4 2,1 1,2

2014 2015 2016 2017 2018

Sprawność układu wytwarzania [%] 84,9 87,5 87,2 83,6 79,9

Sprawność układu przesyłu i dystrybucji  [%] 86,4 87,0 86,2 87,6 87,9

Całkowita sprawność systemu ciepłowniczego  [%] 72,9 73,8 75,1 72,9 70,0

 

Bilans cieplny MPEC w latach 2014 - 2018

Sprawność układów wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła

Straty ciepła na sieci ciepłowniczej [GJ / 100 m.b. sieci / rok]

2014 2015 2016 2017 2018
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5 BILANS CIEPLNY I EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA 
SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
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Straty ciepła – efektywność systemu ciepłowniczego

2014 2015 2016 2017 2018

[tys. GJ]
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62,2

143,8
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143,5

168,1

194,4

64,3

62,6

61,6
68,7

81,6
103,8

131,8

67,8 74,8

straty ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji [tys. GJ] straty ciepła w procesie wytwarzania [tys. GJ] X.XXX,X   straty ciepła łącznie
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 PRODUKTYWNOŚĆ  
TECHNICZNO-EKONOMICZNA  
INFRASTRUKTURY  
PRZESYŁOWO-DYSTRYBUCYJNEJ

Produktywność przesyłowo-dystrybucyjnej infrastruk-

tury ciepłowniczej, rozumiana jako iloraz ilości lub war-

tości sprzedanego ciepła w stosunku do wykorzystanych 

do tego celu zasobów infrastrukturalnych, uzależniona 

jest od kilku czynników. Wśród najważniejszych może-

my wymienić: charakterystykę ogrzewanych budynków 

(wielkość, energochłonność, sposób użytkowania) oraz 

układ przestrzenno-urbanistyczny (gęstość zabudowy i jej 
zwartość terytorialno-obszarowa).  Te i inne czynniki deter-

minują z kolei rozległość infrastruktury liniowej (długość 
odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych) dostarczającej 

ciepło do wspomnianych zabudowań.

Postępująca w ostatnich kilkunastu latach systematycz-

na poprawa wskaźników energochłonności budynków 

ogrzewanych Ciepłem Systemowym wymaga dla utrzy-

mania dotychczasowego poziomu sprzedaży ciepła 

i zamówionej mocy, metodycznej i konsekwentnej rozbu-

dowy infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej i przy-

łączania do niej kolejnych nieruchomości. Konsekwencje 

wspomnianych działań są wieloaspektowe: 
> utrzymujące się na stabilnym poziomie a nawet spa-

dające koszty ogrzewania nieruchomości, nawet przy 

rosnących cenach ciepła; 
> zużywanie do ogrzewania obiektów mniejszej ilości 

paliw i zasobów;
> poprawa czystości powietrza poprzez likwidację nisko-

emisyjnych źródeł ciepła w kolejnych, przyłączanych 

do systemu ciepłowniczego obiektach;
> podnoszenie poczucia komfortu i bezpieczeństwa 

użytkowników lokali ogrzewanych Ciepłem Systemo-

wym;
> systematyczny wzrost sumarycznej wielkości zamó-

wionej mocy cieplnej i ilości sprzedanego ciepła przez 

MPEC i związane z tym ograniczenie wzrostu kosztów 

jednostkowych.

Negatywną konsekwencją opisanego wyżej procesu jest 

redukcja wskaźników produktywności techniczno-eko-

nomicznej eksploatowanej przez MPEC infrastruktury 

przesyłowo-dystrybucyjnej, co obrazują poniższe wykre-

sy.

Produktywność techniczna i ekonomiczna infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej

sprzedaż ciepła w przeliczeniu 
na 1 węzeł cieplny [GJ]

przychód zdyskontowany ze sprze-
daży ciepła w przeliczeniu na 1 
węzeł cieplny [tys. zł]

sprzedaż ciepła w przeli-
czeniu  na 100 m.b. sieci 
[GJ/100 m.b.]

przychód zdyskontowany ze sprzeda-
ży ciepła w przeliczeniu na 100 m.b. 
sieci [tys. zł/100 m.b.]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.921 1.970

1.672 1.687 1.627

1.331 1.304 1.280 1.267 1.236

1.142 1.152
1.053 1.088 1.063

881 878 907 929 915

116,9 117,5

99,4 100,9 100,5

86,0 84,2
79,5

74,5 77,3

69,5 68,7
62,6 65,1 65,7

56,9 56,7 56,4 54,6 57,2
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6 EKONOMIA I FINANSE

Dane ekonomiczno-finansowe Spółki za rok 2018 zostały 

zweryfikowane w procesie badania sprawozdania finan-

sowego przeprowadzonego w lutym i marcu 2019r. przez 

firmę MM Audyt i Doradztwo Spółka z o.o.  z Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące bilansu, rachunku 

zysków i strat oraz najważniejszych wskaźników finan-

sowych Spółki zostały przedstawione w zamieszczonych 

poniżej tabelach.

AKTYWA

L.p. Aktywa

Wartość księgowa Wartość księgowa Wartość księgowa

na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2017 na dzień 31.12.2018

tys. zł tys. zł tys. zł

I Aktywa trwałe 34.935 35.081 34.973

1 Wartości niematerialne i prawne 54 180 4

2 Rzeczowe aktywa trwałe: 33.693 33.693 33.225

a) środki trwałe 33.415 33.063 32.552

b) środki trwałe w budowie 278 630 674

3 Inwestycje długoterminowe 289 289 289

4 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 899 919 1.455

w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 549 562 1.196

II Aktywa obrotowe 7.424 10.108 11.723

1 Zapasy 1.986 4.729 5.750

2 Należności krótkoterminowe 5.009 4.961 5.593

3 Inwestycje krótkoterminowe 65 212 216

4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 364 206 164

Ogółem aktywa 42.359 45.189 46.696

PASYWA

L.p. Pasywa

Wartość księgowa Wartość księgowa Wartość księgowa

na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2017 na dzień 31.12.2018

tys. zł tys. zł tys. zł

I Kapitał (fundusz) własny 23.619 24.038 22.995

II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18.740 21.151 23.701

1 Rezerwy na zobowiązania 2.734 2.952 6.231

2 Zobowiązania długoterminowe 1.745 829 924

3 Zobowiązania krótkoterminowe 11.903 15.398 14.908

4 Rozliczenia międzyokresowe 2.358 1.972 1.638

Ogółem pasywa 42.359 45.189 46.696

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p. Rachunek zysków i strat

za okres za okres za okres

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2018

tys. zł tys. zł tys. zł

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27.592 27.791 26.835

B. Koszty działalności operacyjnej 25.910 27.828 28.955

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1.682 -37 -2.120

D. Pozostałe przychody operacyjne 1.489 1.042 1.178

E. Pozostałe koszty operacyjne 55 45 34

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - EBIT 3.116 960 -976

G. Przychody finansowe 4 10 5

H. Koszty finansowe 246 266 234

I. Zysk (strata) brutto - EBT 2.874 704 -1.205

J. Podatek dochodowy 527 153 -214

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. strat) 0 0 0

L. Zysk (strata) netto - EAT 2.347 551 -991

Wskaźniki rentowności, płynności i zadłużenia
Rok

2016 2017 2018

ROA (Stopa zwrotu z aktywów) 5,54% 1,22% -2,12%

ROE (Rentowność kapitału własnego) 9,94% 2,29% -4,31%

ROS (Rentowność sprzedaży) 8,77 % 1,98% -3,69%

CR (Bieżąca płynność finansowa) 0,65 0,66 0,79

DSO (Szybkość obrotu należności) 45 dni 46 dni 45 dni

DM (Stan ogólnego zadłużenia) 44,2 % 46,8 % 50,8%

WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI



 KOSZTY I PRZYCHODY SPÓŁKI

Głównymi przyczynami wzrostu kosztów wytwarzania 

ciepła w roku 2018 były utrzymująca się wysoka cena 

kontraktowa węgla (356 zł/t) a przede wszystkim dyna-

miczny wzrost cen uprawnień do emisji CO
2
, które na 

przestrzeni kilku miesięcy podrożały z niespełna 8 [€/t] 

do niemal 25 [€/t]. 

Malejąca liczba bezpłatnych uprawnień do emisji CO
2
 

przyznawanych corocznie ciepłowni Zasanie i koniecz-

ność zakupu coraz większej ilości brakujących upraw-

nień, po coraz wyższych cenach, spowodowały znaczący 

wzrost tej pozycji kosztowej, zarówno w bilansie całego 

przedsiębiorstwa, jak i jako części składowej kosztów, 

a co za tym idzie ceny 1 GJ wytworzonego ciepła.

Dodatkowo, procedura konstruowania i zatwierdzania 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla cie-

pła sprawia, że obowiązujące w danym okresie ceny cie-

pła nie uwzględniają rzeczywistych, dynamicznie zmie-

niających się istotnych składników kosztowych, co przy 

niewielkiej rentowności i ograniczonych możliwościach 

redukcji innych kosztów działalności Spółki, ma zasadni-

czy i niekorzystny wpływ na jej wyniki finansowe.

Wspomniane zależności obrazują poniższe wykresy.
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Przydział uprawnień do emisji CO2 

dla ciepłowni Zasanie
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* Jedna sztuka uprawnienia EUA odpowiada emisji 1 tony CO2
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Przychody, koszty i wynik na działalności Spółki ogółem w latach 2014 - 2018 

(z uwzględnieniem działalności operacyjnej i finansowej)

2014 2015 2016 2017 2018
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Przychody, koszty i wynik na działalności koncesjonowanej Spółki w latach 2014 - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018

24,20

25,11 25,94 26,09

28,36

0,71 1,26

-0,51-0,22
-2,60

24,42 24,40 24,68
26,60

30,97

-5

przychody z działalności
koncesjonowanej [mln zł]

koszty działalności
koncesjonowanej [mln zł]

wynik na działalności
 koncesjonowanej [mln zł]
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zysk/strata netto [mln zł]

wynik na działalności
 koncesjonowanej [mln zł]

Ceny uprawnień do emisji CO2 w okresie I – XII 2018r.

Cena kontraktowa zakupu przez MPEC 1 tony opału na sezon grzewczy

Struktura procentowa kosztów Spółki

2013/2014

2014 2015 2016 2017 2018

2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
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 PODATKI I OPŁATY PONOSZONE  
PRZEZ MPEC

Łączne obciążenia finansowe Spółki z tytułu podatków 

i opłat wyniosły w roku 2018 – 1.477 tys. zł, w tym:

a) Podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie 

gruntów (poniesione na rzecz Gminy Miejskiej Prze-

myśl): 1.271 tys. zł

b) PFRON: 118 tys. zł

c) Opłata za korzystanie ze środowiska: 72 tys. zł

d) Pozostałe opłaty: 16 tys. zł

 NAKŁADY INWESTYCYJNE

Jedną z największych i najważniejszych pozycji wydatko-

wych przedsiębiorstwa są nakłady inwestycyjne, prze-

znaczane głównie na rozbudowę systemu przesyłowo-

-dystrybucyjnego oraz przyłączanie nowych obiektów do 

sieci ciepłowniczej. 

W roku 2018 MPEC na inwestycje rozwojowe przezna-

czył kwotę 3,2 mln zł, zaś całość nakładów inwestycyj-

nych przedsiębiorstwa zamknęła się kwotą niemal 4,1 

mln zł. 

Struktura kosztowa ceny 1 GJ ciepła

Przychody z działalności koncesjonowanej Spółki

cena ciepła jednoczłonowa [zł/GJ]

przychody nominalne ze sprzedaży ciepła [mln zł]

amortyzacja [zł/GJ]

przychody zdyskontowane ze sprzedaży ciepła -  wg wartości z roku 2018 [mln zł]

usługi obce [zł/GJ]

opał [zł/GJ] energia i materiały [zł/GJ] prawa do emisji [zł/GJ]

wynagrodzenia [zł/GJ] podatki [zł/GJ] pozostałe [zł/GJ]
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[mln zł]

20,98

24,20
22,67

25,49

22,96

24,74 25,44
26,44 26,53

27,33

24,20
24,93 25,11

25,86 25,94
26,88

26,09
26,51

28,36 28,36



Nakłady inwestycyjne MPEC w latach 2009 - 2018

nakłady MPEC na inwestycje związane  
z rozbudową systemu ciepłowniczego

nakłady inwestycyjne - zakup wysokocennych 
środków trwałych oraz praw majątkowych

procentowy udział nakładów na rozwój systemu 
ciepłowniczego w nakładach inwestycyjnych ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane przez 

MPEC w roku 2018 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami, 

zostaną przedstawione w części raportu pn. „Inwestycje”.

Poniżej zamieszczamy wykres obrazujący wielkość na-

kładów inwestycyjnych ponoszonych przez MPEC w la-

tach 2009-2018, przedstawionych kwotowo oraz jako 

współczynnik procentowy w stosunku do przychodów 

Spółki ze sprzedaży ciepła.  

Łączne nakłady inwestycyjne MPEC w latach 2009-2018

nakłady inwestycyjne [tys. zł] procentowa relacja nakładów inwestycyjnych MPEC do przychodów Spółki

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.818
4.440

6.662

4.034

2.363

3.146

4.081 4.168

5.210

4.069

23,0%

19,6%

29,0%

15,9%

8,9%

13,0%

16,3% 16,1%

20,0%

14,3%
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W ramach nakładów inwestycyjnych, oprócz inwestycji 

rozwojowych systemu ciepłowniczego, zostały w roku 

2018 zakupione urządzenia, m.in.: przenośnik taśmowy 

oraz korelator z geofonem (zaawansowane technologicz-

nie urządzenia umożliwiające lokalizację nieszczelności 

i wycieków z rurociągów), prawa majątkowe, narzędzia 

oraz inne wysokocenne środki trwałe.

Poniżej zamieszczamy wykres przedstawiający nakłady 

inwestycyjne MPEC w latach 2009 - 2018 z podziałem 

na „część rozwojową” oraz zakup wyposażenia i praw 

majątkowych - wartości niematerialnych i prawnych.



 STRUKTURA SPRZEDAŻY

Sprzedaż ciepła stanowi podstawową działalność Spółki, 

wykonywaną w ramach udzielonej przez Prezesa URE 

koncesji, na zasadach ujętych w obowiązującej taryfie dla 

ciepła.

Wolumen ciepła sprzedanego w roku 2018 z Sieci Nr 1 

wyniósł 453.651 GJ i była to najwyższa wartość od roku 

2003, kiedy to wyniosła 482.108 GJ.

Ponadto w roku 2018 MPEC zakupił od spółki Fibris S.A. 

7.916 GJ ciepła, dostarczanego następnie Siecią Nr 2 do 

budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia. 

Sprzedaż ciepła z Sieci Nr 2 wyniosła w 2018  roku 

7.392 GJ, zaś straty ciepła na niej powstałe - 524 GJ 

(6,6 %). Sumaryczna wielkość mocy cieplnej zamówionej 

przez wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z Sieci Nr 

2 wyniosła w 2018 roku 1,02 MW. 

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości zamówio-

nej mocy cieplnej, ilości i struktury sprzedanego ciepła 

oraz długości sezonu grzewczego w poszczególnych la-

tach przedstawiają poniższe wykresy.

Strukturę ilości sprzedanego ciepła w latach 2014 – 2018 

w podziale na asortyment, czyli cele, na jakie było ono 

wykorzystywane, przedstawia natomiast poniższa tabela.

6 SPRZEDAŻ CIEPŁA I BILANS MOCY CIEPLNEJ

Sprzedaż ciepła, zamówiona moc cieplna oraz współczynnik GJ/MW w latach 2009 - 2018

Ilość dni sezonu grzewczego oraz średnia temperatura sezonu w latach 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

66,3

397.600

68,7

427.570

71,9

416.319

71,4

442.070

70,2

442.625

71,3

385.852

72,0

400.291

72,3

432.562

73,4

451.212

73,9

453.651

6.048

6.468

6.020

6.209

6.338

5.497

5.665

6.093

6.237
6.196

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

209
222

205 204
218 219 216

231 229
218

5,02
5,305,545,58

5,83

4,18

2,71

3,89

3,10
3,48

zamówiona przez odbiorców
moc cieplna [MW]

ilość dni sezonu grzewczego średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym [°C]

ilość sprzedanego ciepła [GJ] wskaźnik ilości sprzedanego ciepła do zamówionej mocy cieplnej [GJ/MW]
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 BILANS MOCY

Jednym z najważniejszych wskaźników obrazujących 

pozycję i stopień konkurencyjności przedsiębiorstwa na 

lokalnym rynku ciepła, jest wielkość zamówionej mocy 

cieplnej oraz szczegółowy bilans mocy w średniookreso-

wym horyzoncie czasowym. 

Wskaźnik ten, w przeciwieństwie do zestawień ilości 

sprzedanego ciepła, w bardzo niewielkim stopniu zabu-

rzony jest przez zmienne i nie do końca przewidywalne 

czynniki sezonowe i panujące warunki atmosferyczne. 

Dosyć dobrze odzwierciedla on natomiast nie tylko ak-

tualny potencjał systemu ciepłowniczego, ale i możliwo-

ści rozwojowe, istniejące rezerwy w zakresie poprawy 

wskaźników energochłonności ogrzewanych budynków 

a nawet stopień atrakcyjności Ciepła Systemowego 

wśród potencjalnych odbiorców, czego skutkiem jest 

śladowy odsetek odbiorców, którzy rezygnują z ogrze-

wania systemowego na rzecz innych systemów grzew-

czych.

Przemyski system ciepłowniczy eksploatowany przez 

MPEC jest jednym z niewielu tego typu systemów w Pol-

sce, którego obciążenie mierzone zarówno wielkością 

zamówionej mocy cieplnej, jak i ilością ciepła dostarcza-

nego odbiorcom systematycznie wzrasta, pomimo pro-

wadzonych na szeroką skalę przez największych odbior-

ców prac termomodernizacyjnych.

Wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej 

na dzień 31.12.2018r. wyniosła 73,86 MW i była wyż-

sza niż rok wcześniej o 0,41 MW oraz najwyższa od 

roku 1999, kiedy to wynosiła 75,36 MW.

 

Strukturę zamówionej mocy cieplnej ze względu na cele 

przedstawia poniższa tabela.

Szczegółowy bilans zamówionej mocy cieplnej w ostat-

nich 10 latach przedstawia poniższy wykres.

Bilans mocy cieplnej w latach 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,7589

-0,9588

0,0210

-0,0210

-0,1227

-0,2801

-0,2367

-0,1224

-0,1593 -0,4206

-0,0266
-0,0629

-0,0065

0,0057

0,0267 0,0024

0,3756

0,1131
0,2978 0,1820

0,0803
3,4441

-1,0491

-2,4408

-1,0675
-1,8575

-0,3944

-1,5687
-1,4471 -1,0526

-0,6196

5,7480

0,9029 0,8781 1,2179

2,3313
1,7890 2,1151

1,0166

2014 2015 2016 2017 2018

GJ % GJ % GJ % GJ % GJ %

Ogrzewanie + wentylacja 301.333 78,1 311.688 77,9 342.592 79,2 355.071 78,7 356.267 78,5

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
+ cele technologiczne

84 519 21,9 88.603 22,1 89.970 20,8 96.141 21,3 97.384 21,5

Razem 385.852 100 400.291 100 432.562 100 451.212 100 453.651 100

Ciepło – asortyment sprzedaży

2016 2017 2018

MW % MW % MW %

c.o. 59,19 81,95 60,44 82,29 60,81 82,33

c.w.u. 9,16 12,68 9,23 12,56 9,27 12,55

went. 2,95 4,08 2,83 3,85 2,83 3,83

techn. 0,93 1,29 0,95 1,30 0,95 1,29

72,23 100 73,45 100 73,86 100

Zamówiona moc cieplna ze względu na cele  
w latach 2016-2018

nowe włączenia z inwestycji [MW] suma zmniejszeń mocy [MW]

suma zwiększeń mocy [MW] całkowite wyłączenia [MW]

wskaźnik ilości sprzedanego ciepła do zamówionej mocy cieplnej [GJ/MW]

0,0905

27RAPORT ZA ROK 2018 



7 ODBIORCY CIEPŁA I RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO

 OGRZEWANE OBIEKTY

W roku 2018 MPEC dostarczał Ciepło Systemowe 1780 

odbiorcom (1767 z Sieci Nr 1 i 13 z Sieci Nr 2) do 661 bu-

dynków (w tym 316 w prawobrzeżnej i 345 w lewobrzeżnej 
części Przemyśla), głównie o funkcjach mieszkalnych, 

ale i handlowych, usługowych, sakralnych, biurowych 

i użyteczności publicznej. Łączna kubatura ogrzewanych 

pomieszczeń wynosiła 4.214 tys. m3. 

Szczegółowe informacje dotyczące ogrzewanych budyn-

ków przedstawia poniższa tabela.

Całkowita liczba odbiorców Ciepła Systemowego w roku 

2018 w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o 65, 

z 1715 do 1780. 

Rok
kubatura  
ogółem 

[tys. m3]

w tym: ilość budynków 
ogrzewanych 

Ciepłem  
Systemowym

mieszkania  
komunalne 

[tys. m3]

mieszkania  
spółdzielcze 

[tys. m3]

mieszkania  
prywatne 
[tys. m3]

urzędy, instytucje i inne obiekty  
o przeznaczeniu niemieszkalnym 

[tys. m3]

2014 3.945,5 329,3 1.869,4 128,9 1.617,9 590

2015 4.064,5 329,3 1.877,8 206,3 1.651,1 610

2016 4.103,4 336,5 1.877,8 222,1 1.667,0 627

2017 4.175,5 339,9 1.877,8 238,0 1.720,1 649

2018 4.214,0 360,3 1.877,8 247,3 1.728,6 661

Szczegółowe dane dotyczące ilości odbiorców Ciepła Sys-

temowego, ich struktury, jak również ilości ogrzewanych 

budynków zawierają zamieszczone poniżej wykresy. 

486 503 536 556 571 590 610 627 649 661706
826

933
1.050

1.152

1.290

1.415

1.552

1.715
1.780

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2018

Przyrost liczby odbiorców oraz budynków przyłączonych do systemu ciepłowniczego w latach 2009 - 2018

Struktura odbiorców ciepła wg wielkości zamówionej mocy cieplnej - Sieć Nr 1
 STRUKTURA ODBIORCÓW CIEPŁA

1.030

104 73 70114 76 78
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ilość umownych odbiorców ciepła ilość budynków do których MPEC dostarcza Ciepło Systemowe

rok 2016 rok 2018

rok 2015 rok 2017 struktura procentowa dla wymienionych lat
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Jak widać z powyższych wykresów, od wielu lat struktura 

wolumenu odbiorców Ciepła Systemowego dostarcza-

nego przez naszą Spółkę przechodzi dynamiczne prze-

obrażenia, skutkujące coraz większym rozdrobnieniem 

i rosnącą przewagą ilościową odbiorców małych i bardzo 

małych w stosunku do odbiorców dużych i bardzo dużych, 

klasyfikowanych wg wielkości zamówionej mocy cieplnej. 

Przyczyny tego procesu mają charakter zarówno tech-

niczny, prawno-organizacyjny, jak również społeczny. 

Coraz większa liczba użytkowników ciepła, jeśli 

tylko pozwalają na to warunki techniczne, ubiega się 

o zmianę swojego statusu z użytkownika na odbiorcę 

ciepła. Wspomniana zmiana wiąże się nie tylko z moż-

liwością indywidualnego decydowania o terminie roz-

poczęcia i zakończenia ogrzewania obiektu, ale przede 

wszystkim eliminuje pośrednictwo zarządcy nierucho-

mości w prowadzeniu rozliczeń  za dostarczone ciepło.

Z każdym rokiem coraz większą popularność zyskują 

elektroniczne formy komunikacji z odbiorcami ciepła 

(e-korespondencja) oraz usługa e-faktura, umożliwiają-

ca otrzymywanie faktur za ciepło w formie dokumentu 

elektronicznego.

 CENA CIEPŁA

 Podstawę do naliczania opłat za ciepło w roku 2018 

stanowiły dwie obowiązujące w tym okresie taryfy dla 

ciepła:

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 października 2017r. 

do 30 września 2018r. (zatwierdzona decyzją Prezesa URE 
z dnia 14 września 2017r. i opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 
2017r. pod poz. 3026)

2013 20152014 2016 2017 2018

Ilość odbiorców ciepła korzystających z usługi e-korespondencja

oraz ich udział w całkowitej liczbie odbiorców

Struktura odbiorców ciepła

wg formy organizacyjno-prawnej

spółdzielnie mieszkaniowe spółki komunalne

wspólnoty mieszkaniowe odbiorcy indywidualni

jednostki budżetowe pozostali odbiorcy

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 października 2018r. 

do 30 września 2019r. (zatwierdzona decyzją Prezesa URE 
z dnia 14 września 2018r. i opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 
2018r. pod poz. 3896)

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła zasilanymi z Sieci  Nr 

2, oprócz opłat przesyłowych zawartych w taryfach dla 

ciepła MPEC, stosowane były także ceny i stawki opłat 

zawarte w taryfach wytwórcy ciepła - spółki Fibris S.A.

39% 16%

30%
1%6%

8%

159
13,9%

202
15,7%

285
20,1%

354
23,5%

427
24,9%

458
25,7%
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Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za cie-

pło zawartych w taryfie obowiązującej od dnia  1 paź-

dziernika 2018r. w porównaniu z taryfą obowiązującą 

do 30 września 2018r. wyniósł  8,61 %.

 ROZLICZENIA PROWADZONE  
Z ODBIORCAMI CIEPŁA  
I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W 2018r. wystawiono łącznie 20.239 faktur za ciepło, 

na łączną kwotę 28,4 mln zł, z czego 5.308 faktur prze-

słano w formie elektronicznej, w ramach realizacji usłu-

gi e-faktura. 

Ok. 70 % wystawionych faktur za ciepło regulowana była 

przez odbiorców terminowo. W stosunku do odbiorców 

nieterminowo regulujących należności za ciepło, MPEC 

prowadził działania windykacyjne obejmujące:

a) wysyłanie powiadomień o zadłużeniu i wezwań do 

zapłaty;

b) wstrzymanie dostarczania ciepła do obiektów zadłu-

żonych odbiorców;

c) wypowiedzenie umów sprzedaży ciepła;

d) rozwiązanie umów sprzedaży ciepła.

Po uregulowaniu zaległości lub ustaleniu zasad spłaty 

zadłużenia, z reguły następowało wznowienie dostar-

czania ciepła do obiektów, na podstawie dotychczasowej 

umowy (po cofnięciu wypowiedzenia), zaś w przypadku jej 

skutecznego rozwiązania, po zawarciu z dotychczaso-

wym odbiorcą nowej umowy sprzedaży ciepła.

W efekcie prowadzonych działań windykacyjnych, 

przeterminowane należności za ciepło wynosiły wg 

stanu na dzień 31.12.2018r. 66,7 tys. zł, co stanowiło 

0,24% sumarycznej kwoty należności za dostarczone 

ciepło (suma faktur).

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń finanso-

wych z odbiorcami ciepła oraz podejmowanych przez 

MPEC działań windykacyjnych zawiera poniższa tabela.

2016 2017 2018

wystawiono faktur za ciepło 16.878 19.249 20.239

łączna kwota przeterminowanych należności za ciepło wg stanu na dzień 31.12. 388,0 tys. zł 67,2 tys. zł 66,7 tys. zł

jako procent sumarycznych należności za ciepło naliczonych w danym roku 1,46% 0,25% 0,24%

Działania windykacyjne prowadzone z powodu nieterminowego regulowania przez odbiorców należności za ciepło

wysłano wezwań do zapłaty 278 267 288

wnioski skierowane na drogę postępowania sądowego 9 12 7

wstrzymano dostarczanie ciepła do obiektu 38 49 42

z czego wznowiono po spłacie zadłużenia 32 35 32

wypowiedziano umów sprzedaży ciepła 5 16 13

z czego rozwiązano 4 6 10

ilość odbiorców ciepła w rozliczeniach z którymi zastosowano przedpłatowy system 
rozliczeniowy

19 21 19
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 INWESTYCJE ZREALIZOWANE  
W ROKU 2018

Największą, bardzo perspektywiczną, ale i kosztowną 

inwestycją MPEC zrealizowaną w roku 2018 był 

I etap rozbudowy systemu ciepłowniczego w rejonie 

ulic Ratuszowa, Kazimierza Wielkiego, Władycze i Plac 

na Bramie. 

W jej efekcie ułożono 430 m.b. sieci ciepłowniczej i za-

montowano węzeł cieplny ogrzewający budynek Szkoły 

Podstawowej Nr 11 przy ul. Władycze 5. Wybudowano 

również przyłącze wysokoparametrowe do budynku 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 26, dzięki czemu uzyskano 

znaczną poprawę bezpieczeństwa, parametrów hydrau-

licznych i warunków pracy fragmentu systemu ciepłow-

niczego ogrzewającego budynki przemyskiej Starówki. 

Wykonanie wspomnianej inwestycji umożliwi nie tylko 

realizację części zadań ujętych w projekcie „Ekologiczny 

Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”  poddziałanie 
3.3.1 RPO WP na lata 2014-2020, którego realizacja 

została przewidziana na lata 2019-2020, ale i pozwoli 

w najbliższych kilku latach na przeprowadzenie kom-

pleksowego uciepłownienia kilkudziesięciu kamienic 

położonych w kwartale ulic: Władycze, Komisji Edukacji 

Narodowej, Basztowa, Słowackiego i Plac na Bramie oraz 

kilkunastu kolejnych budynków zlokalizowanych przy 

ul. Franciszkańskiej, Kazimierza Wielkiego, Serbańskiej 

i Jagiellońskiej, ogrzewanych dotychczas głównie nisko-

emisyjnymi źródłami ciepła. Łączny koszt realizacji I eta-

pu wspomnianej inwestycji wyniósł ok. 1,3 mln zł i został 

sfinansowany z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Kolejną inwestycją realizowaną przez MPEC w roku 

2018 było przyłączenie do systemu ciepłowniczego 

budynku Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Św. Jana 3 

oraz wybudowanie przyłącza ciepłowniczego do sąsied-

niego budynku plebanii. Łączne nakłady na realizację 

tego zadania inwestycyjnego wyniosły ok. 270 tys. zł.

Najbardziej efektywną z ekonomicznego punktu widze-

nia inwestycją rozwojową zrealizowaną w roku 2018 

było doprowadzenie Ciepła Systemowego do budynku 

wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Tarnawskiego 14. 

Koszt jej realizacji wyniósł 105 tys. zł, zaś wielkość mocy 

zamówionej przez nowego odbiorcę – 130 kW. 

Podobnie efektywne było przyłączenie do sieci ciepłow-

niczej budynków przy ul. Leszczyńskiego 3 (użytkowane-

go przez MOPS) oraz przy ul. Kopernika 9, co wymagało 

jedynie zamontowania węzłów cieplnych, gdyż przyłącza 

ciepłownicze zostały do nich doprowadzone w latach 

ubiegłych, przy okazji prowadzonej wówczas rozbudowy 

infrastruktury ciepłowniczej. 

Przed przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, wspomniane 

wyżej obiekty ogrzewane były źródłami ciepła zasilany-

mi gazem ziemnym lub olejem opałowym.

8 INWESTYCJE MPEC

W ramach II etapu rozbudowy systemu ciepłowniczego 

w rejonie ul. Goszczyńskiego, w roku 2018 Ciepło Syste-
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Tarnawskiego 14

Św. Jana 3

Budowa sieci ciepłowniczej - Plac na Bramie



mowe zostało doprowadzone do kolejnego powstające-

go budynku mieszkalnego osiedla mieszkaniowego „Info-

res Park” przy ul. Goszczyńskiego 7B. Ponadto przyłącza 

ciepłownicze zostały doprowadzone do budynków przy 

ul. Żeromskiego 6, Wyczółkowskiego 4, Goszczyńskiego 

7, Barskiej 4 i nowobudowanego budynku mieszkalnego 

przy ul. Leszczyńskiego, których użytkownicy rozpoczęli 

odbiór ciepła na początku roku 2019 lub rozpoczną od 

najbliższego sezonu grzewczego.

Najważniejszymi inwestycjami rozwojowymi zrealizowa-

nymi przez MPEC w roku 2018, związanymi z rozbudową 

systemu ciepłowniczego, głównie w celu likwidacji nisko-

emisyjnych źródeł ciepła i zmniejszenia powodowanych 

ich użytkowaniem poziomu zanieczyszczeń powietrza, 

było doprowadzenie Ciepła Systemowego do budynków 

przy ul. Ratuszowej 7, Plac Rybi 1 i 2, 29-go Listopada 

17, Barskiej 3, Traugutta 3 i Chopina 2A (łącznie docelowo 
ok. 50 mieszkań i lokali użytkowych) oraz przyłączenie do 

sieci ciepłowniczej kolejnych 26 mieszkań w budynkach, 

do których Ciepło Systemowe zostało doprowadzone 

w latach ubiegłych.

W roku 2018 rozpoczęto również ogrzewanie 5 budyn-

ków (Frankowskiego 2, Dworskiego 12, Dworskiego 16, 
Goszczyńskiego 7A i Kazimierza Wielkiego 12), które tech-

nicznie zostały przyłączone do systemu ciepłowniczego 

w roku 2017.
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Łącznie w roku 2018 na inwestycje rozwojowe sys-

temu ciepłowniczego MPEC przeznaczył 3,2 mln zł. 

W ramach tej kwoty wybudowanych zostało 1,02 km 

sieci ciepłowniczej (nisko i wysokoparametrowej) oraz 11 

węzłów cieplnych. Sumaryczna wielkość zamówionej 

mocy cieplnej przyłączonych w ramach realizacji inwe-

stycji obiektów wyniosła ponad 1 MW.

Kopernika 9

Chopina 2a

Leszczyńskiego 3

29-go Listopada 17

Władycze 5



 PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2019  
I KOLEJNE LATA

Plany inwestycyjne MPEC, zarówno na rok 2019 jak i ko-

lejne lata, uzależnione są od kilku kluczowych czynników, 

przede wszystkim od przygotowania i realizacji wniosków 

w ramach prowadzonego przez Gminę Miejską Przemyśl 

programu parasolowego RPO – „Ekologiczny Przemyśl”, 

zakresu i kosztów prac koniecznych do wykonania w źró-

dle ciepła – ciepłowni Zasanie w związku z wdrażanymi 

założeniami polityki klimatyczno-energetycznej oraz 

stanu realizacji inwestycji developerskich przy budowie 

nowych wielolokalowych budynków mieszkalnych w róż-

nych rejonach Przemyśla. 

Wszystkie powyższe czynniki mogą determinować mniej-

sze lub większe korekty i zmiany, zarówno kształtu pro-

gramu inwestycyjnego, jak i harmonogramu jego realizacji.  

Największymi pod względem wielkości mocy przyłącze-

niowej inwestycjami zaplanowanymi na rok 2019 będzie 

przyłączenie do sieci ciepłowniczej sal gimnastycznych 

budowanych przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. 

Borelowskiego i I LO przy ul. Słowackiego,  budynku 

strzelnicy BOSG przy ul. Mickiewicza oraz wieloloka-

lowych budynków mieszkalnych wznoszonych przy ul. 

Bieszczadzkiej i Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

Kolejnym obiektem przewidzianym do przyłączenia do 

systemu ciepłowniczego w roku bieżącym jest budynek 

mieszkalny przy ul. Kraszewskiego 7. Pierwotnie jego 

przyłączenie zaplanowane zostało na rok 2018, jednak 

z przyczyn techniczno-prawnych inwestycja ta została 

przesunięta na rok 2019.

W roku 2019 MPEC planuje przyłączenie do sieci ciepłow-

niczej także kolejnego budynku oo. Salezjanów przy ul. Św. 

Jana - tzw. budynku parafialnego, budynku Schroniska dla 

Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Focha 12 oraz obiektu usłu-

gowego przy ul. Dworskiego 8.

Najważniejszą z ekologicznego punktu widzenia inwesty-

cją zaplanowaną  na rok 2019 będzie przyłączenie do sie-

ci ciepłowniczej budynku przy ul. Racławickiej 5, ogrze-

wanego dotychczas niskoemisyjnymi źródłami ciepła. 

Na rok 2019 zaplanowanych zostało przyłączenie do 

sieci ciepłowniczej łącznie 23 budynków, w tym 11, do 

których przyłącza ciepłownicze wybudowano w latach 

ubiegłych oraz uporządkowanie gospodarki ciepłowni-

czej w obrębie budynków Poczty Polskiej i Telekomuni-

kacji przy ul. 3-go Maja. Nakłady na ten cel wyniosą ok. 

1,5 mln zł zaś przyrost mocy zamówionej z tytułu inwe-

stycji rozwojowych szacujemy na ok. 1,2-1,4 MW.

Na rok 2019 przewidziane jest także przeprowadzenie 

szeregu prac inwestycyjnych, które poprawią techniczne 

i hydrauliczne warunki pracy sieci ciepłowniczej, zin-

dywidualizują regulację parametrów ogrzewania, jak 

również umożliwią w nieodległej przyszłości większe 

dociążenie całego systemu, bez obaw o pogorszenie klu-

czowych charakterystyk pracy sieci.

W roku 2019 prowadzone będą także prace koncepcyjne 

oraz przygotowawcze dokumentacji projektowej i wyko-

nawczej kluczowych inwestycji związanych z rozbudową 

systemu ciepłowniczego zaplanowaną na lata 2020 – 

2022, w tym doprowadzeniem Ciepła Systemowego do 

budynków objętych programem „Ekologiczny Przemyśl”, 

osiedla mieszkaniowego przy ul. Lwowskiej, jak również 

nowych osiedli mieszkaniowych, o budowie których poin-

formowało MPEC kilka firm developerskich.  
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 ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Polityka zarządzania kadrami Spółki stanowi istotny 

element jej strategii funkcjonalnej. Oparta ona została 

na wewnętrznych dokumentach: Regulaminie Organiza-

cyjnym Spółki, Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 

oraz odnoszących się do tej problematyki procedurach 

Systemu Zarządzania Jakością. 

Podstawowymi celami prowadzonej przez Zarząd Spółki 

polityki personalnej były:

a)  poprawa technicznej i ekonomicznej efektywności 

zatrudnienia, 

b)  optymalizacja realizowanych procesów poprzez de-

centralizację uprawnień decyzyjnych, wyposażanie 

i dostosowywanie stanowisk pracy do wykonywanych 

zadań,

c)  wykorzystywanie potencjału pracowników, poprzez 

odpowiednią alokację kadrową i przydział zakresu 

obowiązków dostosowanych do posiadanych przez 

danego pracownika kompetencji, predyspozycji i za-

interesowań.

Jesienią 2018r. wśród wszystkich pracowników Spółki 

zostało przeprowadzone cykliczne, sprofilowane „Ba-

danie ankietowe satysfakcji pracowników MPEC”, obej-

mujące kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębior-

stwa, zarówno o charakterze wewnątrzzakładowym, jak 

i kształtowanie relacji z odbiorcami ciepła i pozostałymi 

kontrahentami. Wyniki ankiety zostały poddane grun-

townej analizie, a wyciągnięte na tej podstawie wnioski 

są jedną z istotnych przesłanek wprowadzanych zmian 

kadrowych, proceduralnych i organizacyjnych. 

 FLUKTUACJA KADR  
I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W 2018r. 2 pracowników MPEC przeszło na świadcze-

nia emerytalno-rentowe, zaś z 9 pracownikami umowy 

o pracę wygasły lub zostały rozwiązane z innych przy-

czyn. W roku 2018 2 pracowników przebywało na dłu-

gotrwałych urlopach bezpłatnych. Ponadto 2 członkom 

Zarządu MPEC zostały zmienione warunki pracy (z pra-

cowników etatowych na kontrakty menedżerskie). 

W tym okresie przyjęto do pracy w Spółce 8 osób, w tym 

2, które wcześniej odbywały staże absolwenckie.

Wg stanu  na dzień 31.12.2018r. w Spółce zatrudnio-

nych było 121 osób na 120 etatach, w tym 99 mężczyzn 

i 22 kobiety, 72 osoby na stanowiskach robotniczych 

i 49 na stanowiskach nierobotniczych. 

Szczegółowe dane dotyczące stanu i struktury zatrud-

nienia oraz efektywności techniczno-ekonomicznej, 

zostały przedstawione na zamieszczonych poniżej wy-

kresach.

9 PRACOWNICY SPÓŁKI
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 EFEKTYWNOŚĆ  
TECHNICZNO-EKONOMICZNA

Techniczna i ekonomiczna efektywność zatrudnienia, 

mierzona ilorazem ilości pracowników do obsługiwanej 

infrastruktury technicznej lub przychodów genero-

wanych przez usługi świadczone przy wykorzystaniu 

wspomnianej infrastruktury, uzależniona jest nie tylko 

od organizacji, wydajności, czy stopnia zaangażowania 

pracowników, ale i szeregu innych czynników, zarówno 

technologicznych (termomodernizacja i ograniczenie ener-
gochłonności obiektów), jak i atmosferycznych, często 

nieprzewidywalnych i całkowicie od przedsiębiorstwa 

niezależnych.

Biorąc pod uwagę wskaźniki techniczne, odzwiercie-

dlające obsługiwaną przez pracowników MPEC infra-

strukturę przesyłowo-dystrybucyjną, efektywność 

zatrudnienia utrzymuje systematyczny, długookresowy 

trend wzrostowy. Podobnie jak wskaźniki ekonomicz-

ne, ze szczególnym uwzględnieniem zdyskontowanych 

przychodów ze sprzedaży ciepła (rzeczywiste przychody 
obliczone wg wartości bieżącej, na podstawie przychodów 
nominalnych i wskaźników skumulowanej inflacji w analizo-
wanym okresie).

Struktura wydziałowa zatrudnienia w latach 2014-2018

wg stanu na dzień 31.12

Struktura wiekowa pracowników zatrudnionych w latach 2014-2018

wg stanu na dzień 31.12
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 WYNAGRODZENIA  
I DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Średnie wynagrodzenie w Spółce w roku 2018 w prze-

liczeniu na 1 etat (z wyłączeniem zarządu i rady nadzor-

czej) wyniosło 4.018 zł brutto, natomiast mediana wyna-

grodzeń – 3.942 zł. 

Całkowite koszty pracy, (obejmujące osobowy fundusz płac, 

a także koszty szkoleń, ubezpieczeń, badań okresowych, za-

kupu odzieży ochronnej, środków czystości, itp.), wyniosły 

w 2018 roku 7.438 tys. zł i były niższe w stosunku do roku 

2017 o 808 tys. zł (9,8%). Wspomniany spadek wynikał 

z trzech zasadniczych przyczyn: zmniejszenia stanu zatrud-

nienia w Spółce, zmiany warunków pracy dwóch członków 

Zarządu MPEC (zastąpienie umów o pracę kontraktami 

menedżerskimi) oraz znacznie niższą sumaryczną kwotą 

wypłaconych odpraw emerytalno-rentowych.

W roku 2018 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-

nych MPEC został zasilony kwotą 209,1 tys. zł, z czego 

148,3 tys. zł w ramach odpisu podstawowego i 51,2 tys. 

zł z podziału zysku Spółki za rok 2017.

Na dofinansowanie wypoczynku, udział w wydarzeniach 

kulturalnych oraz zapomogi i świadczenia socjalne dla 

pracowników przeznaczono łącznie 230,5 tys. zł. Ponad-

to 15 pracownikom udzielono pożyczki mieszkaniowe na 

łączną kwotę 150 tys. zł.

W ramach działalności socjalnej dofinansowanej z ZFŚS, 

w roku 2018 zorganizowano także doroczny festyn dla 

pracowników MPEC i ich rodzin, spływ kajakowy oraz 

wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.

Oprócz ZFŚS w przedsiębiorstwie funkcjonuje także Pra-

cownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, skupiająca 

wg stanu na dzień 31.12.2018r. 64 pracowników MPEC. 

W roku 2018 w ramach PKZP udzielono 55 pożyczek na 

łączną kwotę 212,8 tys. zł.

 

 ORGANIZACJE PRACOWNICZE 
I ZWIĄZKOWE

Funkcję reprezentacji pracowników w kontaktach z cia-

łami statutowymi Spółki pełniła Rada Pracowników 

MPEC w składzie: 
> Wiesław Pałka – Przewodniczący 
> Joanna Mazur – Sekretarz 
> Marek Niklewicz – członek Rady Pracowników MPEC. 

W wyborach do Rady Pracowników, które odbyły się 

w czerwcu 2018r. wszyscy dotychczasowi członkowie 

Rady zostali wybrani na kolejną 4 letnią kadencję.

W roku 2018 odbyły się 4 spotkania Rady z Zarządem 

Spółki. 

Oprócz Rady Pracowników, w przedsiębiorstwie funk-

cjonowały także 3 zakładowe organizacje związków 

zawodowych: NSZZ „Solidarność” (przewodniczący Ry-

szard Mazur), NSZZ „Solidarność 80” (przewodniczący 

Zbigniew Pudło) i Krajowego Związku Zawodowego Cie-

płowników (przewodniczący Henryk Janiuś).

Wg stanu na dzień 31.12.2018r. wspomniane organizacje 

związkowe zrzeszały łącznie 44 pracowników MPEC (36%).

 KURSY, SZKOLENIA 
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

W 2018 roku 84 pracowników Spółki wzięło udział 

w okresowych szkoleniach BHP, zaś 60 pracowników 
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uczestniczyło w branżowych szkoleniach, kursach, 

konferencjach i seminariach. Ponadto 12 pracowni-

ków Spółki zdało egzaminy kwalifikacyjne, uzyskując 

uprawnienia do prowadzenia prac dozorowych i eks-

ploatacyjnych instalacji i urządzeń energetycznych.

Nad sprawami związanymi z bezpieczeństwem i hi-

gieną pracy, traktowanych przez Zarząd Spółki prio-

rytetowo, czuwali: Starszy Inspektor ds. BHP. P.Poż 

i OC – Leszek Górniak oraz Społeczny Inspektor Pracy 

- Jacek Łukasiński. Ponadto jako organ doradczo-opi-

niodawczy funkcjonuje w Spółce 7 osobowa Komisja 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której przewodniczy 

Wiceprezes Zarządu Maciej Patoczka. 

Pomimo występowania w przedsiębiorstwie licznych 

czynników stanowiących potencjalne źródła zagrożeń 

i niebezpieczeństw, w roku 2018 odnotowano tylko 1 

lekki wypadek przy pracy. Dzięki utrzymującej się od 

wielu lat bardzo niskiej wypadkowości, płacona przez 

przedsiębiorstwo składka na ubezpieczenie społeczne 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

została w roku 2018 obniżona do poziomu 1,08%.

 SYSTEM ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ ISO

Wykonywane przez poszczególnych pracowników 

Spółki zadania i obowiązki zostały ujęte, usystema-

tyzowane i opisane w obowiązującym w przedsię-

biorstwie zestawie 28 procedur systemowych i 14 

instrukcji, tworzących System Zarządzania Jakością 

wg normy ISO 9001.

System ten gwarantuje nie tylko sukcesywne podno-

szenie poziomu świadczonych usług i doskonalenie 

organizacji przedsiębiorstwa, ale i optymalizację 

realizowanych procesów oraz minimalizowanie ab-

sorbowanych do tego celu środków materiałowych, 

osobowych i finansowych. 

Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie Systemu Zarzą-

dzania Jakością weryfikowane jest corocznie poprzez 

przeprowadzane audity. W roku 2018 zostało prze-

prowadzonych 11 auditów wewnętrznych, w trakcie 

których oceniono realizowane procesy pod względem 

ich poprawności, skuteczności i efektywności. W razie 

wystąpienia takiej potrzeby, dokumentacja syste-

mowa oraz wewnętrzna dokumentacja prawna były na 

bieżąco zmieniane i dostosowywane do zmieniających się 

zewnętrznych przepisów prawa oraz normy ISO 9001.

 RODO

W roku 2018, w związku z wejściem w życie przepisów 

Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (RODO), 

18 pracowników Spółki uczestniczyło w poświęconych 

temu zagadnieniu dedykowanych szkoleniach. Oprócz 

tego w przedsiębiorstwie został przeprowadzony grun-

towny przegląd posiadanych zbiorów danych osobowych 

oraz dostosowano do nowych wymogów prawnych 

wszystkie procedury, sprzęt i oprogramowanie wykorzy-

stywane w procesach, w których wspomniane dane są 

przetwarzane. 

 INFORMATYZACJA ZASOBU  
DOKUMENTACYJNEGO

W ramach poprawy organizacji pracy oraz ułatwiania 

pracownikom przedsiębiorstwa dostępu do zasobów 

dokumentacyjnych wytwarzanych i przetwarzanych 

przez różne komórki organizacyjne Spółki, w roku 2018 

zostało utworzone centralne repozytorium informatycz-

ne, co umożliwiło uprawnionym do tego osobom nie tyl-

ko szybki i bezproblemowy dostęp do zdigitalizowanych 

zasobów, ale także synchronizację procedur i działań na 

poszczególnych etapach realizacji zadań i załatwianych 

spraw. 

Proces digitalizacji dokumentacji to kolejny etap trwają-

cej od kilkunastu lat transformacji technologiczno-infor-

matycznej przedsiębiorstwa. W nieodległej przyszłości 

planowane jest m.in. wprowadzenie w całej Spółce sys-

temu elektronicznego obiegu dokumentów, co poprzez 

zmianę organizacji pracy, nie tylko poprawi jej efektyw-

ność, ale i przyspieszy przepływ informacji, umożliwi 

lepszą koordynację prac prowadzonych nad jednym pro-

jektem przez wiele osób oraz ich bieżący monitoring.
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MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., poza swoją podstawową 

działalnością – produkcją i dystrybucją ciepła, w ramach 

realizowanej od wielu lat polityki Społecznej Odpowie-

dzialności Biznesu (CSR) wspiera także przemyskie wy-

darzenia i inicjatywy z obszaru kultury, edukacji, sportu 

oraz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności 

mające na celu poprawę stanu powietrza w mieście. 

W 2018 roku Spółka wsparła organizacyjnie i finanso-

wo łączą kwotą 238 tys. zł 27 lokalnych przedsięwzięć 

i wydarzeń.

W ramach wolontariatu, pracownicy Spółki, we współ-

pracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Przemyślu 

ufundowali dla ubogich dzieci z Przemyśla i okolic kilka-

dziesiąt paczek mikołajkowych, które zostały wręczone 

podczas zorganizowanego przez TPD „Spotkania z Mi-
kołajem”. 

Działania reklamowe i marketingowe prowadzone przez 

Spółkę w roku 2018 skupiały się przede wszystkim na 

promocji Ciepła Systemowego jako czystego, bezpiecz-

nego, ekologicznego i ekonomicznego sposobu ogrzewa-

nia mieszkań i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, 

który nie powoduje powstawania smogu i nie generuje 

innych niebezpieczeństw związanych z jego użytkowa-

niem.  

Najważniejszą inicjatywą przeprowadzoną przez MPEC 

w roku 2018 wspólnie z partnerami: Komendą Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Przemyską 

Spółdzielnią Mieszkaniową i Przedsiębiorstwem Gospo-

darki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu była akcja 

„Uwaga czad! Czujka na straży Twojego bezpieczeń-

stwa!” W jej ramach w ponad 800 budynkach zostały 

rozwieszone plakaty informujące o najczęstszych miej-

scach i przyczynach powstawania czadu oraz objawach 

mogących świadczyć o zatruciu tlenkiem węgla. 

Na początku stycznia 2018r. MPEC uzyskał dla dostar-

czanego przez Spółkę Ciepła Systemowego „Certyfikat 
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PreQurs” potwierdzający krotności redukcji emisji zanie-

czyszczeń i względnie ekologiczny charakter ogrzewania 

systemowego, szczególnie w porównaniu z niskoemi-

syjnymi, indywidualnymi źródłami ciepła – kotłowniami 

i piecami węglowymi. 

W roku 2018 do wszystkich przemyskich szkół podsta-

wowych zostały przez przedstawicieli MPEC dostarczo-

ne konspekty lekcyjne, przygotowane w ramach Pro-

gramu Promocji Ciepła Systemowego. Na ich podstawie 

w części szkół zostały następnie przeprowadzone „Lek-

cje ciepła”, podczas których najmłodsi uczniowie uzyski-

wali wiele użytecznych informacji dotyczących energii, 

ogrzewania, smogu i prawidłowego korzystania z paliw 

i nośników ciepła.

Tradycyjnie już, podczas Przemyskiego Święta Ulic Fran-

ciszkańskiej i Kazimierzowskiej, 9 września 2018r. 

 MPEC wystawił firmowe stoisko informacyjne, na któ-

rym oprócz publikacji i reklamowych gadżetów, każdy 

zainteresowany mógł uzyskać informacje dotyczące bie-

żącej działalności przedsiębiorstwa, możliwości przyłą-

czenia konkretnych obiektów do systemu ciepłownicze-

go oraz planów i zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe 

lata. 

W ciągu 8 godzin, stoisko firmowe MPEC odwiedziło ok. 

1.000 osób i było ono jednym z najbardziej obleganych 

stoisk wystawionym podczas Święta Ulic na przemyskim 

Rynku.  

Podstawowym narzędziem pełniącym funkcję promocyj-

ną usługi dostawy Ciepła Systemowego, a zarazem infor-

mującą o wszelkich aspektach działalności MPEC-u jako 

spółki komunalnej, zaspokajającej istotne potrzeby spo-

łeczne, była realizowana przez przedsiębiorstwo „polity-

ka pełnej transparentności”. 

Za pośrednictwem dostępnego dla wszystkich wydaw-

nictwa informacyjnego – dorocznego Raportu z działal-

ności Spółki, przedstawiającego w sposób syntetyczny 

działalność i kondycję techniczno-ekonomiczną przed-

siębiorstwa, stron internetowych (www.mpec.przemysl.pl; 
www.bip.mpec.przemysl.pl i profil „ogrzewamy Przemyśl” na 
portalu społecznościowym Facebook) oraz redagowanego 

i wydawanego przez MPEC periodyku „Magazyn Ciepła 

Systemowego – Edycja Przemyska” (w roku 2018 uka-
zały się nr 6 i 7 w łącznym nakładzie 3.000 egz.), wszyscy 

zainteresowani mieszkańcy Przemyśla mogli w sposób 

bezproblemowy uzyskać kompleksowe informacje, 

dotyczące praktycznie każdego segmentu funkcjono-

wania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Przemyślu oraz jego planów i zamierzeń na bliższą 

i dalszą przyszłość. 
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