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W bieżącym roku mija 30 lat od kiedy zostało 
utworzone Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Przemyślu. 

Przez cały ten okres, pomimo zmieniających się 
warunków społecznych, gospodarczych i prawnych 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, następował 
jego rozwój. Określenie to należy rozumieć szeroko  
i wielopłaszczyznowo. Obejmuje ono nie tylko roz-
budowę infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej 
i źródła ciepła, ale również implementację najnow-
szych rozwiązań technicznych i informatycznych wy-
korzystywanych w branży ciepłowniczej. Działania 
rozwojowe obejmowały dostosowywanie procesu 
wytwarzania i dystrybucji ciepła do rosnących wy-
magań ochrony środowiska, jak również elastyczne 
dopasowywanie oferty przedsiębiorstwa do aktual-
nych oczekiwań odbiorców ciepła. 

Wspomniany proces najlepiej obrazuje zamiesz-
czona w pierwszej części niniejszego wydawnictwa 
krótka historia 30 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Przemyślu. Przedstawiona 
nawet w takiej syntetycznej formie pozwala oce-
nić jak długą drogę przebyło przedsiębiorstwo, jak 
głębokie zachodziły w nim zmiany i przeobrażenia, 

dotyczące nie tylko stosowanych technologii ale 
przede wszystkim filozofii jego funkcjonowania.
Symbolicznym zwieńczeniem tego procesu jest 
wprowadzony od 1 stycznia 2014r. nowy znak gra-
ficzny - logo naszego przedsiębiorstwa.

Jednak MPEC to nie tylko historia. Nawiązując do za-
sad otwartości i transparentności jakimi kieruje się 
nasze przedsiębiorstwo, w drugiej części niniejsze-
go wydawnictwa przedstawiamy wzorem lat ubie-
głych „Raport z działalności spółki za rok 2013”. 

Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo czas aby 
zapoznać się z treścią tego wydawnictwa i doceni-
cie działania i wiedzę ludzi, którzy tworzyli histo-
rię i dzień dzisiejszy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu  
MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.  

 

 
Kazimierz Stec

Szanowni Państwo
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Szybki rozwój urbanistyczny Przemyśla w latach 70 
XX w. pociągnął za sobą konieczność rozbudowy in-
frastruktury technicznej obsługującej rozrastający się 
miejski organizm. Jednym z najpoważniejszych wy-
zwań było wyposażenie powstających osiedli w efek-
tywny, bezpieczny i ekonomiczny system grzewczy. 
Wymogów tych nie spełniały dziesiątki lokalnych, ni-
skoemisyjnych kotłowni węglowych, których funkcjo-
nowanie było bardzo  uciążliwe, zarówno dla miesz-
kańców jak i środowiska naturalnego. Odpowiedzią 
na te wyzwania była opracowana w połowie lat 70 
„Koncepcja uciepłownienie miasta”, zakładająca m.in. 
budowę scentralizowanego systemu zaopatrzenia  
w ciepło. Niemal natychmiast przystąpiono do jej re-
alizacji i 30 września 1977r. Wojewoda Przemyski mgr 
Zdzisław Cichocki wydał Decyzję nr 82a/77 „w spra-
wie zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych 
Ciepłowni Przemyśl-Zasanie przy ul. E. Plater”, prze-
widującą budowę obiektów ciepłowni wyposażonej  
w 4 kotły ciepłownicze. Budowa ciepłowni, przewidzia-
na początkowo na 3 lata została połowicznie zrealizo-
wana dopiero na przełomie lat 1985/86.
Powstający miejski system ciepłowniczy wymagał 
ustalenia zarówno formy organizacyjnej jak i zasad na 
jakich będzie on funkcjonował. 9 marca 1984r. Miejska 
Rada Narodowa w Przemyślu na wniosek Prezydenta 
Miasta Przemyśla, uchwałą Nr XXX/120/84 wyraziła 
zgodę na utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej na bazie zasobów istniejące-
go Zakładu Energetyki Cieplnej PGM. Na podstawie 
wspomnianej uchwały 18 czerwca 1984r. Prezydent 
Miasta Przemyśla mgr Bogusław Pruchnik podpisał 
Zarządzenie Nr 24/84 powołujące do życia z dniem 
1 lipca 1984r. nowy podmiot gospodarczy - Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu. 

Z tym też dniem na stanowisko Dyrektora MPEC  
w Przemyślu został powołany mgr inż. Janusz 
Szychulski, który pełnił tę funkcję do 30 listopada 
1985r. 1 grudnia 1985r. obowiązki Dyrektora MPEC 
objął mgr inż. Stanisław Pogoda, który zarządzał 
przedsiębiorstwem ponad 17 lat, do 3 stycznia 2003r. 
13  stycznia 2003r. Prezydent Miasta Przemyśla 
Robert Choma powołał na funkcję Prezesa Zarządu 
MPEC w Przemyślu mgr. Kazimierza Steca, który spra-
wuje tę funkcję do chwili obecnej. 
Misję przedsiębiorstwa, która pozostaje aktual-
na do dnia dzisiejszego, definiował już pierwszy 
jego statut zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 
Przemyśla 23 lipca 1984r. Zgodnie z jego zapisa-
mi, celem statutowym MPEC było „zaspokojenie 
potrzeb społecznych w zakresie ciepłownictwa 
przez zapewnienie dostarczenia odpowiedniej ilo-
ści energii cieplnej w określonych okresach czasu, 
przy możliwie najniższych kosztach wytwarzania  
i przesyłu”. 
Początkowo MPEC w Przemyślu, który rozpoczął swo-
ją działalność eksploatacyjną z dniem 1 października 
1984r., dostarczał ciepło mieszkańcom miasta jedynie 
z eksploatowanych i obsługiwanych 21 kotłowni lokal-
nych. 16 grudnia 1985r. prze-
prowadzono rozruch ciepłow-
ni i rozpalono kocioł nr 1 typu 
WR-25. Uruchomiono również 
pierwszy odcinek magistralnej 
sieci ciepłowniczej do powstają-
cego osiedla przy ul. Popielów. 
Umożliwiło to rozpoczęcie  
w dniu 19.12.1985r. dostawy cie-
pła do budynku przy ul. Popielów 
1, zaś w ciągu kolejnych 3-4 dni 
do innych obiektów położonych 
wzdłuż trasy przebiegu ciepłocią-
gu: obiektów wojskowych przy ul. 
29-go Listopada, osiedla mieszka-
niowego przy ul. Rogozińskiego 
oraz wieżowców przy ul. Lelewela. 
Przez pierwsze lata działalności 
MPEC borykał się z wieloma proble-
mami technicznymi, logistycznymi  
i lokalowymi poważnie utrudniający-
mi jego prawidłowe funkcjonowanie. 
Opóźnienia w budowie bocznicy ko-
lejowej spowodowały, że do 1990r. 
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do przewozu kilkunastu tysięcy ton opału rocznie ze 
stacji kolejowej Bakończyce na plac składowy opału 
zlokalizowany przy ciepłowni wykorzystywany był 
transport samochodowy.  Poważny problem sta-
nowił również brak odpowiedniej bazy lokalowej, 
zarówno dla pracowników administracyjno-biuro-
wych jak i technicznej obsługi rozbudowującego się 
systemu ciepłowniczego. 
Jeszcze w styczniu 1985r. przedsiębiorstwo prze-
niosło swoją siedzibę z tymczasowych pomieszczeń 
w budynku PGM przy ul. Kopernika na teren cie-
płowni przy ul. E. Plater. Część pracowników została 
ulokowana w przystosowanych do celów biurowych 
barakach zlokalizowanych w sąsiedztwie ciepłowni. 
Było to jednak rozwiązanie prowizoryczne. Dlatego 
też w 1986r. rozpoczęto przebudowę zabudowań 
byłych kotłowni ogrzewających osiedla Kmiecie  
i Warneńczyka, dostosowując je do potrzeb przed-
siębiorstwa. Na początku 1987r. siedziba MPEC 
została przeniesiona do przystosowanego do po-
trzeb administracyjno-biurowych budynku przy ul. 
Płowieckiej 8, który pełni tę funkcję do dnia dzisiej-
szego. Na potrzeby poszczególnych działów przed-

siębiorstwa wykorzystywanych 

było w kolejnych latach również szereg innych obiek-
tów, głównie zaadaptowanych na ten cel byłych ko-
tłowni, m.in. przy ul. Noskowskiego, Wieniawskiego, 
Wybrzeże Jana Pawła II, Rogozińskiego oraz 
Kosynierów.
W wyniku prowadzonej reorganizacji i konsolidacji 
Spółki, obecnie wszystkie działy przedsiębiorstwa 
funkcjonują w dwóch zespołach obiektów: przy ul. 
Emilii Plater 8 (Wydział Ciepłownia) oraz przy ul. 
Płowieckiej 8 (Wydział Sieci i Węzłów oraz pozostałe 
działy techniczne i administracyjno-biurowe).
Innym poważnym problemem z którym MPEC bory-
kał się od chwili powstania była skromna, rozbudowy-
wana dopiero infrastruktura przesyłowa. Niewielki 
rozbiór ciepła, szczególnie w okresach letnich, unie-
możliwiał normalną pracę ciepłowni. Z tego powodu 
do 1990 r. produkcja ciepła wykorzystywanego do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresach 
letnich odbywała się w małych kotłowniach osiedlo-
wych, początkowo przy ul. Lelewela a następnie przy 
ul. Noskowskiego. 
Mimo tych i wielu innych problemów, od chwili 
utworzenia przedsiębiorstwa następował sukce-
sywny rozwój systemu ciepłowniczego na terenie 
Przemyśla. W 1986r. na podstawie umowy zawar-
tej z Przemyską Spółdzielnią Mieszkaniową MPEC 
przejął tzw. „gospodarkę ciepłowniczą prowadzoną 
przez PSM” wraz z infrastrukturą: odcinkami sieci, 
węzłami i  9 kotłowniami lokalnymi. Kotłownie te, 
podobnie jak znakomita większość z 33 lokalnych 
kotłowni eksploatowanych przez MPEC w różnych 
okresach czasu, były sukcesywnie likwidowane i za-
stępowane węzłami cieplnymi. 

RYS HISTORYCZNY

Wydział Sieci i Węzłów przy ul. Wieniawskiego - lata 90
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1985 – 1990
W początkowym okresie funkcjonowania przed-
siębiorstwa, w latach 1985 – 1990 została wy-
budowana główna magistrala ciepłownicza od 
ciepłowni Zasanie do ul. Płowieckiej, co po-
zwoliło na przyłączenie do sieci największych 
osiedli mieszkaniowych w lewobrzeżnej części 
Przemyśla: Rogozińskiego, Borelowskiego i 22-
go Stycznia, Kosynierów i Kołłątaja, Krasińskiego 
i Traugutta, Popielów i Lelewela, Glazera (ówcze-
śnie Pstrowskiego), Wróblewskiego, Warneńczyka, 
Wieniawskiego, oś. Kmiecie (ówcześnie XXX-lecia 
PRL) oraz powstającego osiedla Rycerskie. Ciepło 
sieciowe zostało doprowadzone również do szere-
gu innych budynków, m.in. obiektów wojskowych 
przy ul. 29-go Listopada oraz kompleksu budynków 
gospodarczych Ośrodka Transportu Leśnego (obec-
nie Nadleśnictwo Krasiczyn). 
Ułożenie magistrali ciepłowniczej w oddanym do 
użytku w 1987r. moście drogowym na Sanie (obec-
nie most im. Ryszarda Siwca) pozwoliło na stopniową 
rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej również  
w prawobrzeżnej części Przemyśla.

Siedziba MPEC przy ul. Płowieckiej
- początek lat 90

RYS HISTORYCZNY

Układanie sieci ciepłowniczej na skwerze przy ul. Wodnej

Od 1987r. do 2013r. MPEC  po-
sługiwał się znakiem firmowym, 
którego wygląd ewoluował na 
przestrzeni lat.
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1991-1995
W latach 1991-1995 prowadzona była równole-
gła rozbudowa systemu ciepłowniczego w pra-
wobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta. Do sie-
ci ciepłowniczej zostały przyłączone m.in.: kom-
pleks budynków Policji przy ul. Bohaterów Getta, 
Straży Pożarnej oraz powstające osiedle miesz-
kaniowe przy ul. Reymonta, Bogusławskiego  
i Bohaterów Getta. Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
wzdłuż ulicy Sportowej pozwoliła na przyłączenie 
do niej m.in. przychodni lekarskich (specjalistycznej 
i OLK) oraz pobliskiego gmachu Banku Gospodarki 
Żywnościowej. Rozbudowa sieci w rejonie ul. 
Czarnieckiego pozwoliła natomiast na doprowa-
dzenie ciepła sieciowego do zespołu budynków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 
2 przy ul. Czarnieckiego, sąsiednich obiektów PWiK 
przy ul. Rokitniańskiej, zaś ułożenie ciepłociągu pod 
trakcją kolejową umożliwiło od 1995r. ogrzewanie 
ciepłem z sieci ciepłowniczej gmachu dworca PKP 
przy Pl. Legionów. 
Odcinki systemu ciepłowniczego powstawały rów-
nież w różnych rejonach zasańskiej części miasta, za-
silając m.in. osiedla mieszkaniowe przy ul. Kołłątaja, 
Poniatowskiego, Monte Cassino, Malawskiego, 
Stanisława Augusta i Św. Jana. Do 1995r. do sieci 
ciepłowniczej zostało przyłączonych także szereg 
obiektów oświatowych, m.in.: SP Nr 2 przy ul. 3-go 
maja, SP Nr 4 przy ul. Św. Jana, SP Nr 10 przy ul. P. 
Skargi, SP Nr 14 przy ul. Borelowskiego, SP Nr 16 
przy ul. Grunwaldzkiej, ODN przy ul. Kraszewskiego 

oraz szereg innych obiektów użyteczności pu-
blicznej, m.in.: basen przy ul. 22-go Stycznia, kom-
pleks szpitalny przy ul. Rogozińskiego, Archiwum 
Państwowe przy ul. Lelewela czy też Miejski Dom 
Kultury przy ul. Św. Józefa.
Intensywna rozbudowa i rosnące obciążenie 
systemu ciepłowniczego spowodowały, że wy-
dajność układu wytwarzania ciepła opartego na 
dwóch kotłach typu WR-25 uniemożliwiała przy-
łączania do sieci kolejnych obiektów. Dodatkowe 
niebezpieczeństwo stanowił brak rezerwowych 
(awaryjnych) źródeł zasilania systemu ciepłowni-
czego. Dlatego też wiosną 1994r. po kilku latach 
starań uruchomione zostały dwa kolejne kotły 
typu WR-25 (K-3 i K-4), które po modernizacjach 
pracują do chwili obecnej.

Budowa sieci ciepłowniczej przy ul. P. Skargi Budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Sportowej

RYS HISTORYCZNY

10 lecie MPEC. Po prawej Prezes Zarządu Stanisław 
Pogoda, po lewej Wiceprezes Zarządu Janusz Skowron 
(1994 r.)
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W latach 1991 - 1992 roku  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Przemyślu przeszło 
gruntowe przeobrażenia prawno
-organizacyjne. Od chwili powstania 
MPEC funkcjonował  jako przed-
siębiorstwo użyteczności publicz-
nej działające w oparciu o ustawę  
o przedsiębiorstwach państwowych. 
Na początku listopada 1991r. Zarząd 
oraz pracownicy przedsiębiorstwa, 
spośród kilku dostępnych warian-
tów wybrali spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością jako nową for-
mę prawno-organizacyjną funkcjono-
wania MPEC. Pierwszy akt notarial-
ny – umowa spółki został podpisany 
31 sierpnia 1992r. Umowę w imieniu 
właściciela – Gminy Miejskiej Przemyśl 
podpisali Mieczysław Napolski i Juliusz 
Dorosz. 16 września 1992r. Miejskie 

RYS HISTORYCZNY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zosta-
ło wpisane do rejestru handlowego i w tej formie 
prawno-organizacyjnej funkcjonuje do chwili obec-
nej.

Budowa sieci ciepłowniczej w obrębie 
ulic Jagiellońskiej i Wodnej
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1996 – 2000
Lata 1996 – 2000 to dalsza rozbudowa systemu cie-
płowniczego, m.in. w okolicach ulicy Barskiej (przy-
łączono wówczas m.in. budynki przy ul. Barskiej 8, 
10, 14, 15, Kasprowicza 11, P. Skargi 18) i Glazera (II 
LO). W 1997r. została wybudowana magistrala cie-

RYS HISTORYCZNY

15 lecie MPEC 1999r.- Konferencja w Arłamowie

budowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Paderewskiego na 
osiedle Kazanów.

płownicza do Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. B. 
Spiechowicza, co umożliwiło przyłączenie do miej-
skiego systemu ciepłowniczego jednego z najwięk-
szych przemyskich osiedli mieszkaniowych – osiedla 
Kazanów. Trwała również intensywna rozbudowa 
sieci ciepłowniczej w prawobrzeżnej części miasta, 
m.in. w okolicach ul. Bohaterów Getta (Bohaterów 
Getta 30, 34, 36, Szymanowskiego 6) Czarnieckiego 
(Pawilon Odpraw Celnych i inne obiekty PKP), 
Sportowej oraz Reymonta (nowe osiedle mieszkanio-
we Reymonta 3, 3A i 3B). 
W roku 2000 rozpoczęła się realizacja wieloletniego 
programu uciepłownienia Starówki, w ramach którego 
ułożono sieć ciepłowniczą od ul. Sportowej do Rynku.
W 1996 r. rozpoczęła się informatyzacja przedsię-
biorstwa, obejmująca zarówno segment admini-
stracyjno-księgowy jak i technologiczny, związany 
ze zdalnym lub programowalnym sterowaniem  
i obsługą węzłów cieplnych.

powstały w miejsce kotłowni węzeł cieplny ogrzewający 
osiedle Kazanów

kotłownia przy ul. B. Spiechowicza
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2001 – 2005
Ten okres to przede wszystkim realizacja progra-
mu uciepłownienia Starówki. Początkowo do sys-
temu ciepłowniczego przyłączono północną pie-
rzeję Rynku, obiekty szkolne przy ul. Ratuszowej 
i Kościuszki (NKJO) oraz budynki administracyjne 
przy ul. Ratuszowej 10A i Wodnej 13. 
W 2004r. prowadzony przez Gminę Miejską Przemyśl 
remont i wymiana nawierzchni ul. Franciszkańskiej 
pozwoliły na ułożenie wzdłuż wspomnianej ulicy 
sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej oraz wy-
konanie przyłączy do poszczególnych budynków.  
W ciągu 3-4 kolejnych lat do sieci ciepłowniczej zo-
stały przyłączone niemal wszystkie budynki położo-
ne przy ul. Franciszkańskiej oraz część budynków 
przy ul. Kazimierza Wielkiego. 
W roku 2004 zlikwidowana została jedna z najwięk-
szych i najbardziej uciążliwych kotłowni węglowych 
w tej części miasta przy ul. Osińskich, zaś całe osie-
dle mieszkaniowe przy ul. Śnigurskiego/Osińskich/
Władycze zostało zasilone ciepłem sieciowym. 
Postępowała również rozbudowa sieci ciepłowniczej 
w kierunku ul. Grodzkiej, umożliwiając zasilenie cie-
płem sieciowym m.in. budynku Klubu Garnizonowego 
(obecnie Przemyska Biblioteka Publiczna) oraz sąsied-
niego budynku mieszkalnego Grodzka 6/Rynek 20, 
wyposażonego w nowoczesny system grzewczy 
oparty na mieszkaniowych stacjach cieplnych. 

Rozbudowa systemu ciepłowniczego następowała 
również w innych rejonach miasta, m.in. w dziel-
nicy Garbarze, gdzie przyłączono do sieci gmach 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
i zabudowania Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej przy ul. Kopernika, Szkołę 
Podstawową Nr 15 przy ul. W. Pola, budynek miesz-
kalny TBS przy ul. Brudzewskiego oraz kilkanaście 
mniejszych obiektów przy ul. Zacisznej, Reymonta, 
Bogusławskiego i Mariackiej.
W zasańskiej części miasta do sieci zostały przyłą-
czone m.in. nowobudowane budynki mieszkalne 
przy ul. Równej 1 i 2 oraz Bielskiego 44A i 44B.

RYS HISTORYCZNY

Od 2000r. MPEC realizuje program uciepłownienia Starówki
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2006-2010
Lata 2006 – 2010 to realizacja wielopłaszczyznowe-
go i wielokierunkowego programu inwestycyjnego.  
W ramach gruntownej modernizacji układu wytwarza-
nia ciepła wybudowano dwa nowe kotły typu WR-10  
i WR-12 wyposażone w nowoczesne układy odpylania 
spalin. Przeprowadzono również termomodernizację 
kotłów K-3 i K-4 typu WR-25, przebudowano ukła-
dy: pompowy, odżużlania i nawęglania, zaś cały ciąg 
technologiczny wytwarzania ciepła został poddany 
komputerowej kontroli. W efekcie przeprowadzonej 
modernizacji układ wytwarzania ciepła uzyskał zakła-
daną elastyczność działania, co spowodowało m.in. 
obniżenie poziomu emitowanych zanieczyszczeń oraz 
ograniczenie zużycia energii i paliw w przeliczeniu na 
jednostkę wytworzonego ciepła.
Równolegle prowadzono zakrojony na szeroką ska-
lę program rozbudowy miejskiego systemu ciepłow-
niczego. Na Starówce podłączano do sieci kolejne 
budynki przy ul. Grodzkiej, Wodnej, Ratuszowej, 
Franciszkańskiej oraz Wyb. Piłsudskiego. Ułożenie 
sieci w rejonie ul. Mickiewicza, Dworskiego  
i Konarskiego pozwoliło na sukcesywne zasilenie 
ciepłem sieciowym m.in. szeregu obiektów poło-
żonych po lewej stronie ul. Konarskiego (Centrum 
Kulturalne, SP Nr 5, PCKiN Zamek), Zespołu Szkół 
Ekonomicznych przy ul. Dworskiego, Hali Sportowej 
przy ul. Mickiewicza oraz kompleksu budynków 
Gimnazjum  przy ul. Łukasińskiego. Z najwięk-

szych obiektów przyłączonych w latach 2006-2010 
do sieci ciepłowniczej można jeszcze wymienić 
gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
przy pl. Berka Joselewicza, kompleks budynków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
przy ul. Kapitulnej oraz Galerię „Sanowa” przy ul. 
Brudzewskiego. 
Bardzo szybko wśród mieszkańców Przemyśla po-
pularność zyskał decentralny, zindywidualizowa-
ny system grzewczy oparty na mieszkaniowych 
stacjach cieplnych, wyposażony w układy pomia-
rowe dla każdego ogrzewanego lokalu. W latach 
2006-2010 tego typu systemy grzewcze zostały 
wybudowane w kilkudziesięciu budynkach, głów-
nie ogrzewanych dotychczas piecami węglowymi, 
co umożliwiło likwidację kilkuset palenisk węglo-
wych. Budynki przy ul. Mickiewicza 20, 22, 22a, 23, 
24; Franciszkańska 1, 21, 27, 29; Grodzka 1, 3, 15, 
19, 21; Kmity 1, 4, 6; Ratuszowa 3 i 8; Wybrzeże 
Piłsudskiego 1; Kopernika 3, 3A, 7, 25; Biblioteczna 
4 i 6; Słowackiego 13; Smolki 5, 11; Kamienny Most 
8 i 10; Czarnieckiego 1, 9, 11, 33, 35; Dworskiego 
14A, 18, 19  - to tylko część z nich. 
Ponadto do systemu ciepłowniczego podłączono 
kilkadziesiąt innych, mniejszych i większych obiek-
tów mieszkalnych i użytkowych położonych w róż-
nych częściach miasta.
Tak rozbudowany program inwestycyjny był jednak 
ogromnie kosztowny. W latach 2006-2010 MPEC prze-
znaczył na wspomniane inwestycje niemal 28,7 mln zł.

RYS HISTORYCZNY
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2011-2012
Lata 2011 – 2012 to dalsza rozbudowa systemu ciepłownicze-
go prowadzona głównie w rejonie ul. Dworskiego i Mickiewicza. 
W roku 2011 do sieci ciepłowniczej przyłączono m.in. kompleks 
budynków szkolnych przy ul. Dworskiego 97 – 104, Szkołę 
Podstawową Nr 1 przy ul. H. Sienkiewicza oraz Zespół Szkół 
Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego. Ciepło 
sieciowe zostało doprowadzone również do części kompleksu 
obiektów Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza. Kontynuowano 
także program uciepłownienia Starówki i dzielnic przyległych, 
który zaowocował przyłączeniem do systemu ciepłownicze-
go szeregu mniejszych obiektów, wyposażonych dotychczas  
w przestarzałe, tzw. „niskoemisyjne” systemy ogrzewania, m.in. 
przy ul.: Ratuszowej, Wodnej, Śnigurskiego, Wyb. Piłsudskiego, 
Dworskiego, Smolki, Kopernika, Czarnieckiego, Reymonta, 
Hoffmanowej i Poniatowskiego.

Ale historia i obraz przedsiębiorstwa to nie tylko maszyny, urzą-
dzenia i pozostałe zasoby techniczne i technologiczne, to również 
sposób i filozofia jego funkcjonowania. Gwałtowne przemiany 
gospodarczo-ekonomiczne z lat 90 oraz obserwowany w ostat-
nich latach szybki rozwój technologiczny alternatywnych syste-
mów grzewczych wymusiły gruntowną zmianę sposobu działania 
Spółki na coraz bardziej konkurencyjnym lokalnym rynku ciepła. 
Jeszcze pod koniec lat 90 społeczne postrzeganie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, zarówno 
przez pryzmat organizacji jak i dostarczanego produktu, było do-
syć odległe od oczekiwań i aspiracji jego Zarządu i pracowników. 
Aby zmienić ten stan rzeczy wdrożono równolegle na kilku płasz-
czyznach szereg działań gruntownie modernizujących organiza-
cję i filozofię funkcjonowania Spółki. Spójna, komplementarna 
wizja rozwoju firmy, przedefiniowanie jej misji i celów, jak rów-
nież konieczność sprostania rosnącym standardom i wymogom 
rynkowego otoczenia, poskutkowały sukcesywnym podnosze-
niem wydajności i kultury pracy, poziomu kompetencyjnego pra-
cowników oraz profesjonalizacją relacji z odbiorcami i kontrahen-
tami. Kilkuletni, szeroki i wielokierunkowy program inwestycyjny 
realizowany przez Spółkę okazał się co prawda ogromnie kosz-
towny, jednak pozwolił na znaczną rozbudowę infrastruktury cie-
płowniczej oraz zinformatyzowanie  i oparcie funkcjonowania na 
najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych nie-
mal wszystkich procesów realizowanych w ramach systemu cie-
płowniczego. Wszystkie te działania stanowiły dopiero podstawę 
do rozbudowy katalogu świadczonych przez przedsiębiorstwo 
usług oraz skonstruowania i przedstawienia atrakcyjnej oferty 
skierowanej do nowego segmentu klientów - indywidualnych od-
biorców ciepła. 

RYS HISTORYCZNY
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Schemat sieci ciepłowniczej 
w Przemyślu





Radykalny wzrost, zarówno ilości odbiorców cie-
pła jak i składanych wniosków przyłączeniowych  
z różnych rejonów Przemyśla wskazują nie tylko na 
atrakcyjność coraz bardziej rozpoznawalnego produk-
tu-marki „Ciepła Systemowego”, ale i gruntowną zmia-
nę odbioru firmy, która ten produkt dostarcza. Coraz 
częściej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu  Sp. z o.o. postrzegane jest jako firma so-
lidna i nowoczesna o prokonsumenckim nastawieniu, 
dostarczająca wysokiej jakości produkt budzący jed-
noznacznie pozytywne skojarzenia (bezpieczeństwo, 
komfort, ekologiczny charakter, bezobsługowość itd.). 
Wszystkie powyższe zmiany i przeobrażenia trakto-
wane są jednak zarówno przez Zarząd jak i pracowni-
ków Spółki nie jako osiągnięcie zakładanego celu, ale 
co najwyżej jako kolejny etap procesu przeobrażania 
Spółki w przedsiębiorstwo oferujące na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku ciepła produkty i usługi nadal 
chętnie wybierane przez świadomych i przekonanych 
do dokonanego wyboru odbiorców.

Mieszkaniowe stacje cieplne.

RYS HISTORYCZNY

„SyStem NadrzędNy” – moNitoriNg Pracy ciePłowNi

ROZWIĄZANIA  
TECHNOLOGICZNO-INFORMATYCZNE 

STOSOWANE W PROCESIE  
WYTWARZANIA CIEPŁA

System monitoringowo-nadzorczy po-
zwala na bieżącą kontrolę wszystkich 
procesów technologicznych związanych 
z wytwarzaniem ciepła jak również opty-
malizację parametrów i szybką reakcję 
na zmieniające się warunki.

14



RAPORT  
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu Spółka z o.o.

Siedziba Spółki: 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8
kRS: 0000127415
NiP: 795-020-07-28
ReGON: 650024129
kapitał zakładowy: 5.390.000 zł

jadwiga jędruch  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Sura  - Zastępca Przewodniczącego
Maciej kalnicki  - Sekretarz

RADA NADZORCZA:

kazimierz Stec  - Prezes Zarządu
Maciej Patoczka - Wiceprezes ds. Produkcji   
                                   i Sprzedaży
Alicja Matysiak    - Prokurent Główny Księgowy

ZARZąD:

ludwik Szymański - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Sawecki  - Członek Rady Nadzorczej

Informacje ogólne

władZe SPółki:
Zgromadzenie Wspólników:
właścicielem 100% udziałów MPec Przemyśl 
Sp. z o.o. jest Gmina Miejska Przemyśl, któ-
rą w Zgromadzeniu wspólników reprezentuje 
Prezydent Miasta Przemyśla.

Robert choma  
 Prezydent Miasta Przemyśla
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ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu 
V-ce Prezes ds. 

Produkcji i Sprzedaży

PP ZR PG

Dział 
Umów i Rozliczeń ZP G

K

ZS
ZB

SW

Wydział 
Ciepłownia

Wydział 
Sieci i Węzłów

Dział 
Wykonawstwa

Dział 
Automatyki i Telemetrii

Stanowisko ds. Promocji,
Reklamy i Strat. Marketing.

Dział 
Księgowości

Pełnomocnik ds. 
Zarządzania Systemami Jakości

Stanowisko ds. BHP 
P.Poż. i Obrony Cywilnej

Główny Księgowy 
(Prokurent)

Dział 
Rozwoju i Inwestycji

PZ

PU
PC

PS

SA

Schemat orgaNizacyjNy SPółki fuNkcjoNujący 
od dNia 1 marca 2013r.

Struktura organizacyjna MPEC Przemyśl Sp. z o.o. 
stanowi odzwierciedlenie funkcjonalnego podziału 
obszarów działania Spółki. Jest ona na bieżąco mo-
dyfikowana i dostosowywana do aktualnych wymo-
gów i potrzeb. 
W roku 2013 z Wydziału Sieci i Węzłów wyodręb-
niono dwie sprofilowane jednostki organizacyjne: 

Dział Wykonawstwa i Dział Automatyki i Telemetrii. 
Utworzono również Stanowisko ds. Promocji, 
Reklamy i Strategii Marketingowej, z zamiarem sku-
pienia „w jednych rękach” prowadzenia i koordyna-
cji całokształtu działań informacyjnych i promocyj-
no-reklamowych przedsiębiorstwa.

struktura spółki
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Zatrudnienie w Spółce od kilku lat utrzymuje się na 
poziomie 130-135 osób. Na 31.12.2013r. przedsię-
biorstwo zatrudniało 133 osoby na 131 etatach. 
Szczegółową strukturę zatrudnienia obrazują poniż-
sze wykresy.

7
podstawowe

39
wyższe

39
zasadnicze 
zawodowe

48
średnie Wydział ilość osób

Wydział Ciepłownia 56
Wydział Sieci i Węzłów 28
Dział Wykonawstwa 18
Dział Automatyki i Telemetrii 8
Dział Rozwoju i Inwestycji 7
Dział Umów i Rozliczeń 4
Dział Księgowości 6
Zarząd oraz pozostałe samodzielne 
stanowiska pracy 6

38
powyż. 55
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pracownicy 
na stanowiskach 
robotniczych

pracownicy 
na stanowiskach 
nierobotniczych

StRuktuRa PRacOwNików Z POdZiałeM Na 
StaNOwiSka RObOtNicZe i NieRObOtNicZe

ZatRudNieNie Z POdZiałeM Na wydZiały

Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni są na zasa-
dach przewidzianych w kodeksie pracy, dzięki cze-
mu na lokalnym rynku pracy MPEC Przemyśl Sp. 
z o.o. postrzegany jest powszechnie jako atrakcyjny 
i solidny pracodawca.
W 2013r. 17 uczniów i studentów, którzy odbyli  
w naszej Spółce praktyki studenckie i staże zawodo-
we zapoznało się z praktycznymi aspektami funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa energetycznego.

PRACOWNICY

Struktura wykSztałceNia

Struktura wiekowa
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Według stanu na dzień 31.12.2013r.
 

wytwaRZaNie ciePła:
Źródło ciepła dla systemu ciepłowniczego    – 1 – ciepłownia Zasanie 
Ilość jednostek wytwórczych     – 4 – 2 kotły wodne WR-25, 1 kocioł wodny WR-12 
           i 1 kocioł wodny WR-10
Łączna moc zainstalowana ciepłowni   – 80,15 MW

PRZeSył i dyStRybucja ciePła:

Typ sieci - rozgałęźna z trzema pierścieniami przewidzianymi  
  do pracy w systemie awaryjnym

Łączna długość sieci - 35,9 km

Łączna długość zewnętrznych instalacji 
odbiorczych

- 5,7 km

Pojemność zładu - 2506,3 m3

Ciśnienie statyczne - 82 mH2O,

Ciśnienie dyspozycyjne - 75 mH2O (okres zimowy) 
- 45 mH2O (okres letni)

Nośnik ciepła - tz/tp - 130/73,5°C

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika 
w sezonie zimowym

- 1091 m3/h

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika 
w sezonie letnim

- 213 m3/h

Ogólna ilość węzłów cieplnych - 297

Ilość węzłów cieplnych eksploatowanych 
przez MPEC

- 272

Ilość węzłów cieplnych eksploatowanych 
przez odbiorców

- 25

Ilość węzłów objętych systemem monitoringu - 150

Ilość mieszkaniowych stacji cieplnych 
obsługiwanych przez MPEC

- 592

Ilość ogrzewanych budynków - 574

Ilość odbiorców ciepła - 1139

Łączna moc cieplna zamówiona przez odbiorców - 70,2 MW

Roczna sprzedaż ciepła - 442,6 tys. GJ

CHARAKTERYSTYKA MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością jest przedsiębiorstwem energetycznym, 
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła na pod-
stawie koncesji:
• WCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (wytwarzanie 

ciepła)
• PCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (przesył i dys-

trybucja ciepła)
W roku 2013 w ciepłowni „Zasanie” zostało wytwo-
rzonych 517,4 tys. GJ ciepła, z czego 442,6 tys. GJ 
zostało dostarczonych do obiektów odbiorców. 
Straty ciepła w przesyle (na sieci ciepłowniczej) wy-
niosły 63,8 tys. GJ, co stanowiło 12,6 %.

PROdukcja wytwORZONa, SPRZedaNa  
ORaZ StRaty ciePła Na Sieci

2011 2012 2013
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Wytwarzanie i sprzedaż Ciepła w 2013 roku

Odbiorcy %

Spółdzielnie mieszkaniowe 44
Wspólnoty mieszkaniowe 15
Jednostki budżetowe 29
Spółki komunalne 1
Odbiorcy indywidualni 4
Pozostali odbiorcy 7

wykReS dłuGOści tRwaNia SeZONu 
GRZewcZeGO w POSZcZeGólNych latach  

i śRedNiej teMPeRatuRy SeZONu.

W roku 2013 w stosunku do lat poprzednich nie 
nastąpiła zasadnicza zmiana struktury odbiorców. 
Nadal największymi odbiorcami Ciepła Systemowego 
pozostawały: Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
(37%), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” 
(5%), Szpital Wojewódzki (7%) oraz obiekty wojsko-
we (4%). Wzrosła natomiast liczba odbiorców Ciepła 
Systemowego z 1037 w roku 2012 do 1139. 

StRuktuRa PROceNtOwa SPRZedaży ciePła 
w POdZiale Na GRuPy OdbiORców.

ceNa ciePła SyStemowego
Pomimo znacznych wahań cen opału oraz niektó-
rych innych kosztów ponoszonych przez Spółkę, 
od kilku lat cena Ciepła Systemowego pozostawała 
względnie stabilna. Jej wzrost liczony w skali całego 
przedsiębiorstwa mieścił się w granicach inflacji. 
Przyjmując jednolite standardy i warunki korzysta-
nia z różnych źródeł ciepła, Ciepło Systemowe utrzy-
mało zarówno cenową jak i użytkową przewagę 
konkurencyjną nad innymi systemami grzewczymi: 
elektrycznym, olejowym oraz gazowym. 
Konkurencyjne i stabilne ceny w połączeniu z inny-
mi, pożądanymi przez odbiorców zaletami (bezpie-
czeństwo użytkowania, wygoda, bezobsługowość, 
pewność dostaw) powodują, że oferowany przez 
Spółkę produkt stanowi atrakcyjną ofertę dla róż-
nych grup odbiorców. 
Najlepszą rekomendację jakości dostarczanego 
przez Spółkę produktu stanowi rosnąca z każdym 
rokiem liczba odbiorców Ciepła Systemowego oraz 
120 budynków, których właściciele lub administra-
torzy rozpoczęli starania o ich przyłączenie do miej-
skiego systemu ciepłowniczego.
W wyniku inwestycji rozwojowych, MPEC zyskał  
w 2013r. 94 nowych odbiorców ciepła, głównie ma-
łych i bardzo małych (o zamówionej mocy cieplnej do 
10 kW), co utrwaliło postępujące od kilku lat roz-
drobnienie struktury odbiorców. 
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Wytwarzanie i sprzedaż Ciepła w 2013 roku
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wykReS OdbiORców ciePła  
wG wielkOści ZaMówiONej MOcy ciePlNej

StaN Na 31.12.2012 i 31.12.2013R.

wielkość 
zamówionej 

mocy cieplnej 
[kw]

ilość odbiorców 
ciepła

Rok 2012
Rok 2013

W roku 2013 zostało z różnych przyczyn rozwiąza-
nych 17 umów sprzedaży ciepła.
Aby umożliwić korzystanie z ciepła również od-
biorcom o ograniczonej wiarygodności finansowej,  
w 2013r. wprowadziliśmy do stosowania przedpła-
towy system rozliczeniowy.

W roku 2013 nastąpił spadek zamówionej mocy 
cieplnej w stosunku do roku 2012 z 71,4 MW do 
70,2 MW. W wyniku zrealizowanych inwestycji za-
mówiona moc cieplna wzrosła o 0,9 MW, jednak 
zmniejszenia mocy przez naszych odbiorców, głów-
nie z powodu przeprowadzonych termomoderniza-
cji spowodowały spadek zamówionej mocy cieplnej 
o niemal 1,9 MW. Rozwiązania umów i wyłączenia 
dostawy ciepła to spadek mocy o kolejne 0,2 MW

W 2013r. z 41 do 159 wzrosła ilość odbiorców, któ-
rzy zdecydowali się na otrzymywanie faktury za 
ciepło oraz prowadzenie korespondencji z naszą 
Spółką w formie elektronicznej. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

10

20

30

40

50

60

70

80

66,38 65,42 64,35 61,78 60,43 58,34

0,85 4,31
10,07 11,00 11,88

Moc z inwestycji (skumulowana) Moc bez inwestycji

SumaryczNa moc ciePlNa zamówioNa 
 Przez odbiorców z uwzględNieNiem iNweStycji  

ProwadzoNych od 2009r.

zamówiona  
przez odbiorców 
moc cieplna [Mw]

21



Lp. Aktywa
Wartość księgowa 

 na dzień 31.12.2012 
tys. zł

Wartość księgowa  
na dzień 31.12.2013 

tys. zł
I Aktywa trwałe 37.279 36.289
1. Wartości niematerialne i prawne 916 649
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 36.277 35.039

a) środki trwałe 35.923 34.856
b) środki trwałe w budowie 354 183

3. Inwestycje długoterminowe 50 50
4. Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe 36 551

w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego 22 545

II Aktywa obrotowe 11.527 10.641
1. Zapasy 5.455 4.602
2. Należności krótkoterminowe 6.005 5.989
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 12
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 38

Ogółem aktywa 48.806 46.930

Lp. Pasywa
Wartość księgowa 

 na dzień 31.12.2012 
tys. zł

Wartość księgowa  
na dzień 31.12.2013 

tys. zł
I Kapitał (fundusz) własny 20.492 19.202
II Zobowiązania i rezerw na zobowiązania 28.314 27.728
1. Rezerwy na zobowiązania – 2.577
2. Zobowiązania długoterminowe 4.530 3.035
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20.017 18.900
4. Rozliczenia międzyokresowe 3.767 3.216

Ogółem pasywa 48.806 46.930

Rachunek zysków i strat 
(wariant porównawczy)

za okres 
od 01.01 do 31.12.2012 

w tys. zł

za okres 
od 01.01 do 31.12.2013 

w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 27 777 28 631
B.  Koszty działalności operacyjnej 28 880 28 245
C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -1 103 386
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 624 2 203
E. Pozostałe koszty operacyjne 640 609
F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 881 1 980
G. Przychody finansowe 46 64
H. Koszty finansowe 953 662
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 974 1 382
J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
K. Zysk (strata) brutto 974 1 382
L. Podatek dochodowy 348 380
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)
0 0

N. Zysk (strata) netto 626 1 002

DANE EKONOMICZNE SPÓŁKI ZA ROK 2013

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane ekono-
miczno-finansowe Spółki za rok 2013, które zostały 
zweryfikowane w procesie badania sprawozdania fi-
nansowego przeprowadzonego przez Niezależnego 

Biegłego Rewidenta Tomasza Pietrzaka. Aby uła-
twić Państwu analizę wyników przedsiębiorstwa, 
dla porównania przedstawiliśmy analogiczne dane 
za rok 2012.

BILANS
aktywa

rachuNek zySków i Strat

PaSywa
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Roczna emisja zanieczyszczeń  
z instalacji Ciepłownia „Zasanie”  
w ciągu ostatniej dekady nie  
przekraczała coraz bardziej  
restrykcyjnych norm nakładanych 
przez Unię Europejską.

CIEPłO SyStEMOWE – czyste środowisko,  
wygoda i bezpieczeństwo mieszkańców

OCHRONA ŚRODOWISKA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. jako 
podmiot prowadzący działalność go-
spodarczą  w obszarze sektora ener-
getycznego ma świadomość dużego 
znaczenia kwestii związanych  
z ochroną środowiska naturalnego.

Od wielu lat, jednym z podstawowych kryte-
riów oceny inwestycji i innych działań podejmo-
wanych przez naszą Spółkę jest ich zgodność  
z realizowaną Polityką Środowiskową. 

Układ odpylania spalin emitowanych 
przez ciepłownię Zasanie.
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Dlatego też cały proces wytwarzania ciepła oraz jego 
modernizacja prowadzone są w sposób umożliwiają-
cy ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zużycie paliw, 
energii i wody oraz zredukowanie ilość wytwarza-
nych odpadów i poziomu emitowanego hałasu. 
Oprócz korzyści ekonomicznych, pozytywne skutki 
ekologiczne przynoszą również wszelkie działania 
zmierzające do ograniczenia strat ciepła oraz infor-
matyzacja i automatyzacja procesu jego wytwarza-
nia, dystrybucji i regulacji parametrów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tlenek 
węgla

Tlenek 
azotu

Tlenek 
siarki

Pył 
zawieszony

Największe korzyści dla środowiska naturalnego 
przynosi nasza działalność inwestycyjna i realizowa-
ne od dekady kierunki rozwoju systemu ciepłowni-
czego. 

Prowadzony w tym okresie program uciepłownienia 
Starówki, likwidacja wielu mniejszych i większych 
przestarzałych, niskoemisyjnych kotłowni węglo-
wych oraz wyłączenie z użytkowania ok. 1300 do-
mowych pieców grzewczych przyniosło wymierne 
efekty ekologiczne. Tylko w 2013r. przyłączyliśmy 
do sieci ciepłowniczej 57 mieszkań ogrzewanych 
dotychczas piecami węglowymi, co zaowocowało 
likwidacją ok 100 palenisk.

Poniżej przedstawiamy wykres - porównanie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych z domowych pieców 
grzewczych ogrzewających wspomniane 57 miesz-
kań oraz ilość zanieczyszczeń emitowanych przez cie-
płownię w wyniku produkcji takiej samej ilości ciepła.

 
Zagregowany efekt ekologiczny działalności inwe-
stycyjnej MPEC jest jeszcze bardziej widoczny, gdy 
porównamy ilość zanieczyszczeń, która zostałaby 
wyemitowana do atmosfery w ciągu 1 roku przez 
wszystkie źródła ciepła (paleniska domowe i kotłow-
nie niskoemisyjne), które uległy likwidacji w ciągu 
ostatnich 10 lat oraz ilość zanieczyszczeń emito-
wanych przez MPEC, powstałych przy wytwarzaniu 
ciepła potrzebnego do ogrzania tych samych obiek-
tów Ciepłem Systemowym.

Należy przy tym zauważyć, że znaczna część realizo-
wanych w ramach wspomnianego programu inwesty-
cji przedstawiała dla naszej Spółki niewielką atrakcyj-
ność z ekonomicznego punktu widzenia. Czynnikiem 
który przesądził o wyborze tego kierunku rozwoju 
oraz harmonogramie jego realizacji był niewątpliwie 
splot wartości ekonomicznych i kumulujących się  
z każdym kolejnym rokiem pozytywnych efektów eko-
logicznych realizowanego programu.

Emisja wysoka [Mg/rok]
zanieczyszczenia emitowane 
przez ciepłownię przy wytwo-

rzeniu tej samej ilości ciepła

rodzaj zaNieczySzczeNia
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Część „proekologicznych” inwestycji zrealizowa-
nych przez MPEC w roku 2013, polegających na 
przyłączeniu do sieci ciepłowniczej budynków 
przy ul. Dworskiego 32, Niewiadomskiego 4 i 6, 
Pl. Katedralny 5 i Borelowskiego 3 oraz inwestycje 
przewidziane w planie inwestycyjnym na rok 2014 
- przyłączenie budynków przy ul. Wieniawskiego 8, 
Grunwaldzkiej 19 i 3-go Maja 22 zostały zakwalifiko-
wane do programu „KAWKA”. 

W ramach tego programu Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela 
dofinansowania do wysokości 95% kosztów inwe-
stycji zakwalifikowanych projektów.

W roku 2013 ułożyliśmy łącznie niemal 1000 m sieci 
ciepłowniczej wysokoparametrowej oraz wybudo-
waliśmy 10 węzłów cieplnych. Przeprowadziliśmy 
także gruntowną modernizację dwóch du-
żych węzłów cieplnych przy ul. Wróblewskiego  
i Czarnieckiego. Rozbudowie uległ również system 
monitoringu pracy systemu ciepłowniczego, dzięki 
czemu na koniec 2013r. zdalnie monitorowaliśmy 
pracę 150 węzłów cieplnych.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-ROZWOJOWA SPÓŁKI w 2013 ROKU

Największą inwestycją rozwojową realizowaną  
w roku 2013 była budowa sieci ciepłowniczej od ul. 
Bujaka do ul. Siemiradzkiego, w wyniku której do 
miejskiego systemu ciepłowniczego został  przyłą-
czony budynek przy ul. Siemiradzkiego 6. Inwestycja 
ta pozwoliła również na planowanie rozbudowy sie-
ci ciepłowniczej w roku 2014 i latach następnych 
przez osiedle mieszkaniowe przy ul. Siemiradzkiego 
do ul. Mickiewicza i utworzenie pierścienia ciepłow-
niczego. 
Przeprowadziliśmy również rozbudowę sie-
ci ciepłowniczej w rejonie ulic Dworskiego  
i Tarnawskiego, w wyniku czego Ciepło Systemowe 
zasiliło w roku 2013 budynki przy ul. Dworskiego 32, 
Tarnawskiego 3, Tarnawskiego 5, Tarnawskiego 18  
i 20, Niewiadomskiego 3 oraz Niewiadomskiego 4  
i 6. W lewobrzeżnej części miasta, rozpoczęliśmy do-
starczanie ciepła do budynków przy ul. Krasińskiego 
49, Hoffmanowej 5 i 7 oraz budynków przy ul. 
Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 9 i 9A zlokalizowa-
nych na powstającym osiedlu „Zielone Wzgórze”. 
Wykonaliśmy również przyłącza ciepłownicze do 
budynków przy Pl. Katedralnym 5 i Borelowskiego 
3, których ogrzewanie rozpoczęliśmy na początku 
roku 2014. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-ROZWOJOWA SPÓŁKI w 2013 ROKU
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W sumie nakłady inwestycyjne związane z rozwo-
jem systemu ciepłowniczego, które ponieśliśmy  
w roku 2013 zamknęły się kwotą niemal 2,4 mln zł.

Na koniec 2013r. posiadaliśmy zainstalowanych ok 
1450 liczników ciepła, których wskazania stano-

wiły podstawę do rozliczeń z naszymi odbiorcami. 
Spośród nich wskazania 920 liczników rejestrowa-
nych i odczytywanych było w sposób zdalny i w for-
mie elektronicznej odczyty przekazywane były do 
systemu fakturowania.

Nakłady iNweStycyjNe

dla Przemyśla
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CSR i DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Obecność naszego przedsiębiorstwa w życiu lokal-
nej społeczności ma już długą tradycję i wielowy-
miarowy charakter. W ramach finansowych i organi-
zacyjnych możliwości wsparliśmy organizację wielu 
imprez sportowych i kulturalnych. 
Logo naszego przedsiębiorstwa znalazło się wśród 
współorganizatorów i sponsorów na plakatach 
i ulotkach reklamujących m.in. Święto Zamku 
Kazimierzowskiego, Manewry Szwejkowskie, 
Przemyską Jesień Muzyczną, Przemyskie Święto 
Ulic Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej oraz kilku 
innych mniejszych i większych wydarzeń. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pro-
wadziło w roku 2013 szereg działań reklamowych 
oraz promocyjno-informacyjnych. 

Najbardziej widoczne i cieszące się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców było wystawione podczas 
„Wincentiady 2013” firmowe stoisko informacyjno
-reklamowe. 

Nasza Spółka oraz oferowany przez nią produkt 
– Ciepło Systemowe zostały zaprezentowane rów-
nież m.in. podczas konferencji DOBRE KLIMATY 
DLA INWESTYCJI W OZE oraz debaty pn. „LOKALNY 
EKOROZWÓJ - ŚWIADOMY KONSUMPCJONIZM”, 
zaś ulotki promocyjno-reklamowe oraz inne wydaw-
nictwa informacyjne MPEC eksponowane były pod-
czas wielu innych konferencji, sympozjów, koncer-
tów i innych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
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CSR i DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Ponadto przeprowadziliśmy szereg działań pro-
mocyjno-informacyjnych: akcja „Zmień bojler 
na kaloryfer”, plansze i spoty reklamowe emi-
towane w TV Toya i Radio ESKA, kolportowany  
z Życiem Podkarpackim „Poradnik odbiorcy Ciepła 
Systemowego” oraz udział w akcji „Nie dla czadu” to 
tylko najważniejsze z nich.

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych miesz-
kańcach naszego miasta. W sumie dla 500 przed-
szkolaków MPEC wspólnie z uczniami Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu 
zorganizował „Lekcje ciepła – Czerwony kapturek  
w mieście”. 
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Plany na rok 2014 i lata następne

Działania MPEC w roku 2014 i latach następnych 
prowadzone będą na kilku płaszczyznach uznanych 
za priorytetowe dla prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju przedsiębiorstwa a przede wszystkim:

> realizacja prorozwojowego planu inwestycyjne-
go i dalsza rozbudowa systemu ciepłowniczego
W roku 2014 zaplanowaliśmy podłączenie do miej-
skiego systemu ciepłowniczego budynków przy 
ul.: Siemiradzkiego, Mickiewicza, Głowackiego, Pl. 
Legionów, Grunwaldzkiej i Wieniawskiego. W ko-
lejnych latach planujemy rozbudowę sieci ciepłow-
niczej w rejonie ul. Leszczyńskiego/I Armii W.P., 
Jagiellońska/Mnisza, Śnigurskiego/Władycze, 
Mickiewicza i Wybrzeże J. Piłsudskiego;

> wprowadzenie internetowego biura obsługi 
klienta 

> pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła;

> modernizacja układu wytwarzania ciepła, 
optymalizacja kosztów jego wytwarzania oraz 
dostosowanie tego procesu do zaostrzanych 
norm ochrony środowiska;

> poprawa rentowności w zakresie działalności 
koncesjonowanej;

> budowanie i wzmacnianie przewagi konku-
rencyjnej dostarczanego przez mPec ciepła 
Systemowego nad alternatywnymi systemami 
grzewczymi;

> kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki 
oraz świadczonych przez nią usług poprzez nie-
ustanne podnoszenie standardów obsługi od-
biorców, transparentność funkcjonowania oraz 
aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społecz-
ności. 



> Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o.

> LOGSTOR Polska Sp. z o.o.

> Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM 
Sp. z o.o.

> IGUS Sp. z o.o.

> Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Stalprofil” Sp.j. 

> EMET-IMPEX Armatura i Automatyka Sp. z o.o.                                  

> Pracownia Projektowa Energo Sanit  
Sklep Instalacyjny „Instal-MIX”

> ELEKTROTERMEX Sp z o.o.

> IKA POL

> Centrum Doradczo – Szkoleniowe 

> Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
„SCAMER-ACM” Sp. z o.o.

> INTERTECH Mądrzechowo

> LUHR FILTER POLSKA

> Hurtownia ANMA  

> Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym 
Meibes Sp. z o.o.

> Isoplus Polska Sp. z o.o.

> F.U.H. „DEBRY” Andrzej Kaniowski    

> MIROMETR Sp. z o.o.

> Brugg Systemy Rurowe Sp. z o. o.

> „Firma Transportowo - Handlowo – Usługowa 
„PANMAR”Sz. Czekański, W. Szmyd - Sp. Jawna”

dZiĘkujeMy PONiżSZyM FiRMOM - PaRtNeROM biZNeSOwyM 
MiejSkieGO PRZedSiĘbiORStwa eNeRGetyki ciePlNej 

w PRZeMyślu SPółka Z O.O.
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PHU Stalprofil 
Joanna i Zbigniew Jakubiszyn Sp.J.

ul.  3-go Maja 1b
37-710 Żurawica

Tel. 16 672 30 01, 16 671 34 36



LUEHR FILTER jest w stanie przedstawić ofertę na zakup części 
lub serwis dzięki przedstawicielstwu w Polsce w postaci LUHR 
FILTER POLSKA.

LUHR FILTER POLSKA to dynamicznie rozwijająca się spółka 
oferująca usługi w zakresie instalacji odpylających. Jesteśmy 
wyłącznym przedstawicielem Lühr Filter GmbH & Co. KG, lidera 
niemieckiego rynku. 
Firmom w Polsce oferujemy:
z pomoc w opracowaniu koncepcji instalacji już na etapie plano-

wania inwestycji
z pełną realizację inwestycji „pod klucz” – począwszy od projek-

tu, przez budowę, nadzór, podłączenie do sieci elektrycznej i 
rozruch, wszystko przy użyciu oryginalnych niemieckich części 
dostarczanych przez Lühr Filter GmbH & Co. KG

z modernizację istniejących instalacji
z serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
z sprzedaż oryginalnych części zamiennych

W LUHR FILTER POLSKA rozumiemy, że każda realizowana przez 
nas inwestycja jest najważniejsza dla naszego klienta. Dlatego 
działamy kompleksowo – wykorzystując do tego pełną facho-
wość, znajomość nowoczesnego oprogramowania oraz najno-
wocześniejszy sprzęt.

Ponad 75 lat doświadczenia 
w zakresie separacji  
substancji gazowych 
i cząstek z powietrza!

LUHR FILTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Klecińska 123 • 54-413 Wrocław

Tel.: 71 798 56 26 • Fax.: 71 798 56 25
Email: biuro@lfpolska.pl 

Internet: www.lfpolska.pl • www.luehr-filter.de





Firma igus® Sp. z o.o. jest jedynym przedstawicielem firmy igus GmbH w Polsce, która jest liderem innowacyj-
nych rozwiązań w dziedzinie e-prowadników, przewodów do połączeń ruchomych oraz polimerowych systemów 
łożyskowych do wszystkich gałęzi przemysłu. W ofercie firmy znajduje się ponad 100 000 produktów dostępnych 
z magazynu.

Systemy e-prowadników od igus® są jak pępowina w nowoczesnych maszynach. Zapewniają nieustanne zasi-
lanie, przesył danych i mediów, będąc przy tym w ciągłym ruchu. igus® produkuje,  testuje i udoskonala swoje 
e-prowadniki z tworzywa sztucznego od 1971 roku. 
Uniwersalne zastosowania e-prowadników igus:

• Wszystkie możliwe rodzaje ruchu i przesuwu
• Prowadzenie różnego rodzaju mediów na przykład przewodów BUS’owych, do transmisji danych, 

światłowodów oraz źródeł energii takich jak elektryczność, hydraulika, gaz i powietrze 
• Długotrwała eksploatacja przy dużym obciążeniu dynamicznym i dużych wymaganiach dla okresu 

żywotności
• Dostosowanie do wszystkich rodzajów środowisk i stref klimatycznych
• Instalacje z oszczędnością miejsca
• Duże prędkości i przyspieszenia
• Modułowy system umożliwia montaż na miejscu i szybką wymianę części

Systemy zasilania igus® zapewniają bezpieczeństwo pracy maszyn występujących między innymi w ciepłow-
niach i elektrowniach. Przykładami takich aplikacji mogą być suwnice, wózki wygarniające, ładowarki, zwało-
warki, wywrotnice wagonowe czy bunkry zasypowe. Rozwiązania igus® zapewniają nie tylko bezpieczeństwo 
pracy i oszczędność energii, ale i dają możliwość łączności i monitoringu wymienionych wyżej aplikacji. Systemy 
zasilania maszyn od igus® dają możliwość poprowadzenia każdego rodzaju mediów praktycznie każdą drogą. 
Dodatkowo pozwalają mechanicznie zabezpieczyć przewody, zwiększyć żywotność pracy maszyny oraz spełniać 
najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
 

Systemy zasilania – prowadzenia przewodów, oferowane przez firmę igus® jako konfekcjonowane, gotowe do 
podłączenia systemy readychain®, dostępne są również oddzielnie w formie e-prowadników kablowych i spe-
cjalnych, elastycznych przewodów chainflex®, odpowiednich do pracy w aplikacjach ruchomych. Systemy mogą 
pracować w wariancie samonośnym na drogach do kilku metrów przesuwu, np. w obrabiarkach, maszynach pa-
kujących, ploterach, a w wariancie ślizgowym nawet do kilkuset metrów, np. przy zasilaniu i sterowaniu suwnic, 
oferując przy tym gwarancję nawet miliona cykli pracy.
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