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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od 
25-lat jest dostawcą energii cieplnej dla mieszkańców 
Przemyśla. Ćwierćwiecze nieprzerwanej działalności 
zasługuje na szczególne uznanie. Gratulując tego Ju-
bileuszu życzę także dalszego równie dynamicznego 
rozwoju. Zarządowi Spółki oraz Wszystkim pracują-
cym, na ten niewątpliwy sukces składam serdeczne ży-
czenia. 

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla”



Z racji pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu przy-
padł mi obowiązek i zaszczyt napisania wprowadzenia 
do tego jubileuszowego wydawnictwa. Głównym jego 
przesłaniem jest chęć zaprezentowania Państwu dnia 
dzisiejszego i przyszłości naszego przedsiębiorstwa. 

Rys historyczny jest tylko punktem odniesienia do 
obrazu dnia dzisiejszego i skali projektów w przyszłość 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  
w Przemyślu. Zakładam, że nasza 25-cio letnia historia 
jest znana większości mieszkańców Przemyśla i zapa-
miętana w kontekście własnych doświadczeń.

Wydając ten folder, prezentujemy Państwu obec-
ny obraz MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. a naszym ma-
rzeniem jest to, aby o przedsiębiorstwie nie myślano 
tylko w kontekście ciepłego lub nie daj Boże zimnego 
kaloryfera.  

MPEC w Przemyślu, to nowoczesne i sprawne przed-
siębiorstwo ciepłownicze, to wysoko wykwalifikowany 
zespół ludzi znający się na produkcji i przesyle ciepła.

W tym miejscu, w imieniu Zarządu dziękuję wszyst-
kim obecnym i byłym pracownikom za minione 25 lat 
pracy przedsiębiorstwa. To dzięki nim 25 minionych 
zim mieszkańcy przemyskich osiedli spędzali w dobrze 
ogrzanych mieszkaniach.

Słowa szczególnego uznania i podziękowania prze-
kazuję Panu Stanisławowi Pogodzie, który 19 lat kiero-
wał przedsiębiorstwem.

Dziękuję również naszym klientom – odbiorcom 
ciepła, że byli, są  i mam nadzieję będą z nami. Tę na-
dzieję dają nam przychylne wypowiedzi na nasz temat 
oraz pozytywne oceny świadczonych przez nas usług.

Zachęcając Państwa  do zapoznania się z naszym 
folderem, przesyłam serdeczne pozdrowienia.

                                                    Kazimierz Stec

„… zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom miasta 
Przemyśla komfortu cieplnego, bezpieczeństwa i ciągłości dostaw przy mini-
malizacji kosztów oraz maksymalnej dbałości o środowisko naturalne …”

 „Polityka Jakości” MPEC Sp. z o.o. w Przemyślu

Szanowni Państwo.
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RYS HiStoRYCZNY
Pierwsze przygotowania do powołania w Prze-

myślu przedsiębiorstwa ciepłowniczego miały miej-
sce już w 1977r., kiedy to Wojewoda Przemyski wydał 
Decyzję nr 82a/77 z dnia 30.09.1977r.  „w sprawie za-
twierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych Cie-
płowni Przemyśl-Zasanie przy ul. E. Plater”. Powyższe 
założenia przewidywały budowę obiektów ciepłowni 
wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz mon-
taż czterech kotłów ciepłowniczych. Kolejnym etapem 
realizacji koncepcji scentralizowanego zaopatrzenia 
Przemyśla w ciepło, było powołanie odrębnego przed-
siębiorstwa, zajmującego się w sposób kompleksowy, 
zarówno wytwarzaniem jak i dostarczaniem ciepła sie-
ciowego do poszczególnych obiektów.  

9 marca 1984r. Miejska Rada Narodowa w Przemy-
ślu podjęła Uchwałę Nr XXX/120/84, wyrażającą zgodę 
na utworzenie na bazie istniejącego już Zakładu Ener-
getyki Cieplnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszka-
niowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Przemyślu. Na podstawie wspomnianej uchwały, 
18 czerwca 1984r. Prezydent Miasta Przemyśla podpi-
sał Zarządzenie Nr 24/84, powołujące z dniem 1 lipca 
1984r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu. 

Pierwszy statut przedsiębiorstwa został zatwierdzo-
ny przez Prezydenta Miasta Przemyśla 23 lipca 1984r. 

Na początku swojej działalności MPEC dysponował 
mniej niż skromnymi zasobami, zarówno kadrowymi, 
finansowymi jak i technicznymi. Również warunki loka-
lowe, w jakich musiała pracować obsługa administra-
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Siedziba MPEC przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu

Średnie zatrudnienie w MPEC

Ilość kotłowni lokalnych eksploatowanych  
przez MPEC - stan na koniec roku

cyjno-biurowa przedsiębiorstwa, urządzone na zaple-
czu budowy Ciepłowni „Zasanie”, pozostawiały wiele 
do życzenia.

16 grudnia 1985r. po przeprowadzeniu rozruchu 
mechanicznego i pracach przygotowawczych, rozpa-
lono pierwszy kocioł, a następnie włączono sieć cie-
płowniczą.  

19 grudnia 1985r. ciepło sieciowe popłynęło do 
pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Popielów. 
W ciągu kilku następnych dni, rozpoczęto dostarczanie 
ciepła do kolejnych obiektów. W sierpniu 1986r. MPEC 
przejął Zakład Ciepłowniczy od Przemyskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, dzięki czemu stał się głównym pro-
ducentem ciepła na terenie miasta. 

Wobec braku możliwości szybkiej budowy sieci 
ciepłowniczej, większość obiektów na terenie miasta 
ogrzewana była z eksploatowanych przez MPEC lokal-
nych kotłowni, których liczba systematycznie rosła – od 
22 w roku 1984 do 29 w roku 1987. W późniejszych la-
tach ulegały one likwidacji, a w ich miejsce powstawały 
nowoczesne węzły cieplne. Ostatnią kotłownię lokalną 
eksploatowaną przez MPEC zlikwidowaliśmy w roku 
1997.

Ciepłownia „Zasanie”. 
Pierwszy kocioł WR-25

Rozwój przedsiębiorstwa spowodował znaczny 
wzrost zatrudnienia i dotychczasowa baza lokalowa 
okazała się niewystarczająca. W 1986r. rozpoczęto 
przebudowę zabudowań byłej kotłowni ogrzewającej 
osiedla Kmiecie i Warneńczyka, dostosowując je do 
potrzeb przedsiębiorstwa, dzięki czemu na początku 
1987r. MPEC zyskał nową siedzibę przy ul. Płowieckiej 
8, którą użytkuje do dnia dzisiejszego.

Koncentracja i konsolidacja w ramach jednego 
przedsiębiorstwa, wytwarzania przesyłania i dystrybucji 
ciepła do poszczególnych osiedli i kompleksów zabudo-
wy, pozwoliły na opracowanie i stopniowe wdrażanie 
w życie projektu uciepłownienia Przemyśla, poprzez 
stopniową rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej, li-
kwidację lokalnych kotłowni węglowych i budowę w ich 
miejsce węzłów cieplnych dostosowanych do bieżących 

potrzeb i możliwości technicznych przedsiębiorstwa.
W latach 1985-1986 miała miejsce szybka roz-
budowa miejskiej sieci ciepłowniczej i stopnio-

wa likwidacja niskoemisyjnych kotłowni osie-
dlowych. Ciepło sieciowe ogrzewało osiedla 
przy ul. Lelewela, Rogozińskiego, Okrzei, 
Wróblewskiego, Pstrowskiego (obecnie Gla-
zera), Borelowskiego, Kołłątaja i Kmiecie. 

R Y S  H I S T O R Y C Z N Y
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Długość sieci ciepłowniczej w km

Kocioł WR-25 zamontowany w 1995r.

Lata 1987 – 1990 to likwidacja kolejnych kilkunastu 
uciążliwych dla środowiska i mieszkańców Przemyśla 
lokalnych źródeł ciepła i przyłączenie do sieci ciepłow-
niczej osiedli: Wieniawskiego, Kosynierów, Traugutta/
Krasińskiego oraz kompleksu budynków przy ul. 29 
Listopada. Do sieci przyłączone zostało także nowobu-
dowane osiedle Rycerskie. 

Poprzez ułożenie magistrali ciepłowniczej w moście 
drogowym na Sanie (obecnie most im. Ryszarda Siwca), 
oddanym do użytku w 1987r., ciepło sieciowe zostało do-
prowadzone również do prawobrzeżnej części miasta.

Od 1991 r. do miejskiej sieci ciepłowniczej sukce-
sywnie przyłączano poszczególne budynki, jak i całe 
osiedla mieszkaniowe, położone po prawej stronie 
Sanu. Budynki Straży Pożarnej, Policji, Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego przy ul. Czarnieckiego, przychod-
ni lekarskich przy ul. Sportowej i sąsiedniego gmachu 
Banku Gospodarki Żywnościowej – to tylko największe 
z nich.  Równolegle postępowała rozbudowa sieci w za-
sańskiej części miasta i kolejne budynki, m.in.: Szpitala 
przy ul. Rogozińskiego, szkół i przedszkoli przy ul. Św. 
Jana, Borelowskiego, Piotra Skargi mogły być ogrzewa-
ne ciepłem sieciowym. 

W 1991 r.  rozpoczął  się proces przekształcenia 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, funk-
cjonującego dotychczas w oparciu o ustawę o przed-
siębiorstwach państwowych, jako przedsiębiorstwo 

magistrala ciepłownicza w konstrukcji mostu drogowego im. R. Siwca 

komunalne , w spółkę prawa handlowego. 16 września 
1992r. MPEC został zarejestrowany w rejestrze handlo-
wym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej i przyłączanie do 
niej coraz to nowych obiektów, spowodowało koniecz-
ność rozbudowy ciepłowni oraz dostosowania mocy 
wytwórczych do rosnących potrzeb odbiorców. 

W 1995r. w Ciepłowni „Zasanie”  wybudowano dwa 
dodatkowe kotły wodne WR-25 o mocy nominalnej 29 
MW każdy, modernizując przy okazji gruntownie ukła-
dy nawęglania, odżużlania i odpylania spalin. 

Również w następnych latach, dokonywano sukce-
sywnej modernizacji maszyn i urządzeń służących do 
wytwarzania ciepła, m.in. układu sterującego pracą 
kotłów, stacji uzdatniania wody, układu pompowego  
i układu wentylatorów. 

Modernizacja układu wytwarzania ciepła oraz dwu-
krotne zwiększenie mocy wytwórczych, pozwoliło na 
dalszą szybką rozbudowę miejskiej sieci ciepłowni-
czej oraz dostarczanie ciepła do coraz większej liczby 
obiektów.  

R Y S  H I S T O R Y C Z N Y
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Wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej w MW

i przy ul. Kopernika 14

W latach 1997 – 1999, oprócz kilkunastu mniejszych 
obiektów, do m.s.c. przyłączono duże osiedla mieszka-
niowe przy ul. Bohaterów Getta, Malawskiego, Św. Jana, 
Reymonta, St. Augusta  oraz największe z przemyskich 
osiedli – Kazanów. W 1998r. wielkość zamówionej przez 
odbiorców mocy cieplnej, była największa w dotych-
czasowej historii przedsiębiorstwa i na koniec grudnia 
tego roku wynosiła ponad 77 MW.   

Lata 2000-2003 to głównie rozbudowa sieci cie-
płowniczej i budowa węzłów cieplnych w rejonie prze-
myskiego Rynku. Zlikwidowano wówczas kilka dużych 
lokalnych kotłowni węglowych w samym centrum 
Przemyśla oraz podłączono do sieci budynki Urzędu 
Miejskiego przy ul. Rynek 1, Ratuszowa 10a i Mostowa 
2, szkoły przy ul. Kościuszki i Ratuszowej oraz praktycz-

Budowa sieci ciepłowniczej 
w rejonie ul. Jagiellońskiej.

R Y S  H I S T O R Y C Z N Y

Węzły cieplne

przy ul. Mickiewicza 30

przy ul. Konarskiego 9
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nie całą północną pierzeję Rynku. W Zasańskiej części 
miasta do sieci ciepłowniczej przyłączono natomiast 
osiedle mieszkaniowe przy ul. Glazera.

Lata 2004 – 2009 to dalsza intensywna rozbudo-
wa sieci ciepłowniczej w obrębie przemyskiej Starów-
ki, wzdłuż ulic: Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, 
Osińskich, Grodzka, Dworskiego, Mickiewicza, Koper-
nika, Czarnieckiego, Kapitulna oraz wprowadzenie 
do eksploatacji mieszkaniowych stacji cieplnych, co 
umożliwiło indywidualne opomiarowanie i rozliczanie 
poszczególnych mieszkań i lokali użytkowych. 

Dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa w ostatnich 
pięciu latach, najlepiej obrazuje poniższy wykres.

Przebudowa układu 
hyraulicznego.

Ilość węzłów cieplnych zasilanych  
z sieci ciepłowniczej MPEC

Proces oszczędności zużycia ciepła przez odbiorców, 
termomodernizacja budynków oraz   stan techniczny ko-
tłów oddanych do użytku w latach 1985-1986, jak rów-
nież potrzeba optymalizacji procesu produkcji ciepła, 
spowodowały podjęcie w 2005r. przez Zarząd przedsię-
biorstwa decyzji o gruntownej modernizacji Ciepłowni 
„Zasanie”, przeprowadzonej w dwóch etapach. 

Podczas realizacji pierwszego etapu, w latach  
2006-2007, wybudowano nowy kocioł wodny WR-10  
o mocy znamionowej 10 MW, a także zmodernizowano 
część hydrauliczną pompowni i układ odpylania spalin.

Dawniej i dziś...

Stare i nowe szafy sterownicze.

Prace montażowe kotła WR-10 oraz kocioł gotowy do pracy

R Y S  H I S T O R Y C Z N Y
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Sprzedaż ciepła z uwzględnieniem przyrostu 
sprzedaży związanego z realizacją inwestycji 

prowadzonych od 2004r. w tys. GJ

Nakłady inwestycyjne MPEC  
w mln zł

Zamówiona moc cieplna w latach 2004-2008
 z uwzględnieniem inwestycji prowadzonych od 2004r. 

w MW

Inwestycja ta została dofinansowana w kwocie  
2 mln. zł  z funduszy Unii Europejskiej w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw.

Drugi etap modernizacji ciepłowni, realizowany  
w latach 2008-2009, to budowa drugiego kotła wodne-
go WR-12 o mocy znamionowej 12 MW. 

Źródłem finansowania obu tych inwestycji, oprócz 
wspomnianych środków UE, były środki własne oraz 
kredyt inwestycyjny.

Najbardziej zauważalnym rezultatem modernizacji 
ciepłowni, oprócz ograniczenia zanieczyszczeń po-
wietrza, był natychmiastowy spadek zużycia energii 
elektrycznej (ok. 50%) i zmniejszenie zużycia paliwa, co  
w sumie spowodowało zwiększenie sprawności  
i znaczne zmniejszenie kosztów jednostkowych wy-
twarzanego ciepła.

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na jednostkę 
produkcji ciepła w kWh/GJ

Działania te obejmowały zarówno inwestycje mi-
nimalizujące straty  ciepła i koszty jego wytwarzania, 
jak również  zmniejszenie zatrudnienia i dostosowanie 
jego wielkości do aktualnych potrzeb przedziębior-
stwa. Efektem wszystkich tych działań było podniesie-
nie efektywności technicznej i organizacyjnej przed-
siębiorstwa oraz znaczna poprawa konkurencyjności 
świadczonych przez nas usług. 

R Y S  H I S T O R Y C Z N Y

Chcąc sprostać oczekiwaniom obecnych i przyszłych 
odbiorców ciepła, konieczne było przeprowadzenie 
wielu istotnych zmian w funkcjonowaniu przedsię-
biorstwa. Zmiany te wprowadzane były na kilku płasz-
czyznach, a główny ich cel to dostosowanie kosztów 
funkcjonowania do wielkości przychodów oraz rozwój 
naszej działalności ciepłowniczej w Przemyślu poprzez 
promocję ciepła systemowego.

w danym roku

narastająco



10

S T R U K T U R A  O R G A N I Z A C Y J N A  S P Ó Ł K I
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WYtWaRZaNie Ciepła

Kotły WR-10 i WR-12

Ciepłownia w liczbach
W ciągu roku w ciepłowni wytwarzane jest 

ok. 455 000 GJ ciepła, do czego zużywane jest 
ponad 27 tyś. ton miału węglowego, którym 
można załadować 545 wagonów kolejowych. 
Ustawione jeden za drugim utworzyłyby po-
ciąg o długości 7,5 km.

Ciepłownia „Zasanie”, zlokalizowana w Przemyślu 
przy ul. E. Plater jest jedynym producentem ciepła zasi-
lającym miejską sieć ciepłowniczą. 

Do wytwarzania ciepła służą cztery jednostki wy-
twórcze: dwa rusztowe kotły wodne WR-25 o mocy 
znamionowej 29 MW każdy, jeden kocioł WR 10 - M/8  
i jeden kocioł WR-12-N o mocach znamionowych od-
powiednio 10 i 12 MW. Zróżnicowanie mocy i charakte-
rystyki pracy poszczególnych jednostek wytwórczych 
pozwala na bardzo elastyczną pracę ciepłowni oraz 
szybkie, automatyczne dostosowanie ilości wytwarza-
nego ciepła  do aktualnego obciążenia sieci ciepłow-
niczej. Zastosowanie układu automatycznej regulacji pracy 

kotłów (ciśnienia, temperatury nośnika ciepła, prędkości 
przesuwu rusztu itd.) pozwala, nie tylko na optymaliza-
cję i właściwy dobór parametrów pracy urządzeń cie-
płowni, ale przede wszystkim na ich bieżącą kontrolę, 
a w razie wystąpienia nieprawidłowości lub zagrożeń 
– natychmiastowe powiadomienie obsługi o zaistnia-
łych problemach lub automatyczne zabezpieczenie 
wadliwie działających urządzeń.

Pomimo zautomatyzowania znacznej części proce-
su wytwarzania ciepła, prawidłowość jego przebiegu 
jest nieustannie monitorowana i nadzorowana przez 
wykwalifikowanych  pracowników  obsługi,  co  zapew-
nia bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania 
całego systemu. 

Spaliny powstałe w procesie spalania miału węglo-
wego odprowadzane są do 120 metrowego komina 
przez cyklonowy układ odpylania spalin oraz nowocze-
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Kontrola parametrów pracy 
kotłów

układ odpylania spalin

układ odżużlania

stacja uzdatniania wody hala pomp

W Y T W A R Z A N I E  C I E P Ł A

sne cyklofiltry typu 
CE, zainstalowane 
na kotłach WR-10  
i WR-12.

Zainstalowanie  no-
woczesnych  kotłów  WR-
10-M/8  i  WR-12-N  wyposa-
żonych  w wysokosprawne dwustopniowe układy 
odpylania, nie tylko znacznie obniżyło wielkości  emi-
towanych  zanieczyszczeń  ( tj. SO2, NO2, CO,  CO2,  pył,  
sadza), ale również spowodowało wzrost sprawności 
funkcjonowania ciepłowni, co zmniejszyło zużycie pa-
liwa oraz ilość wytwarzanych odpadów paleniskowych 
(żużla). 

Do transportu wytworzonego ciepła używana jest 
woda sieciowa - uprzednio poddana wielu procesom 
chemicznym i fizyko-chemicznym, mającym za zada-
nie usunięcie z jej składu związków wapnia, magnezu, 
dwutlenku węgla i tlenu.

Obieg  nośnika  ciepła,  zarówno  w układzie  we-
wnętrznym  – kotłowym  jak i  zewnętrznym – siecio-
wym  zapewnia  zespół  pomp  kotłowych,  obiegowych 
i uzupełniających. System hydrauliczny ciepłowni zo-
stał zmodernizowany w 2006 r., co oprócz bezpiecznej 

Tak to działa...
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Laboratorium

So2

No2

Co
pył

Redukcja zanieczyszczeń emitowanych
 do atmosfery przez Ciepłownię „Zasanie”

w Mg

W Y T W A R Z A N I E  C I E P Ł A

i stabilnej pracy poszczególnych obiegów, zapewniło 
także znaczne oszczędności wynikające z obniżenia 
zużycia energii elektrycznej do napędu pomp.

Bardzo istotną rolę w strukturze naszego przedsię-
biorstwa pełni laboratorium, którego pracownicy na 
bieżąco kontrolują i monitorują parametry jakościowe 
opału i przygotowywanego nośnika ciepła. Ponadto 
wykonują analizy  wytwarzanych  podczas procesu  
produkcji ciepła  odpadów tj. żużla i ścieków  oraz  po-
miary  stężenia zanieczyszczeń  gazowych  emitowa-
nych  do  atmosfery. 

Bardzo rygorystyczne, obowiązujące w tym zakresie 
regulacje prawne, a także świadoma polityka naszego 
przedsiębiorstwa, nastawiona na ciągłe ograniczenie 
uciążliwości procesu wytwarzania ciepła dla środowiska 
naturalnego powodują, że stały monitoring i ścisła kon-
trola prowadzone na każdym jego etapie, mają dla nas 
priorytetowe znaczenie i przynoszą założone efekty.

Obsługa kotła
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pRZeSYł
i DYStRYBUCJa Ciepła

Ciepło wytworzone w Ciepłowni „Zasanie” przesyła-
ne jest do poszczególnych węzłów cieplnych wysoko-
parametrową siecią ciepłowniczą (130/80oC) o łącznej 
długości 29,6 km (z czego niemal połowa to nowoczesna 
sieć preizolowana). Miejska sieć ciepłownicza o struk-

turze rozdzielczej, posiada dodat-
kowo dwa połączenia pierście-

niowe, co znacznie zwiększa 
niezawodność jej funkcjo-

nowania. 
Dodatkowym zabez-

pieczeniem jest system 
alarmowej sygnalizacji 

Magistrala ciepłownicza na wyjściu 
z Ciepłowni „Zasanie”

uszkodzenia rurociągu, dzięki któremu mamy możli-
wość szybkiego zlokalizowania miejsca awarii i natych-
miastowego jej usunięcia.

Nośnik ciepła z sieci wysokoparametrowej prze-
twarzany jest za pomocą urządzeń węzłów cieplnych, 
gdzie następuje przygotowanie ciepłej wody użytko-
wej oraz dostosowanie parametrów nośnika ciepła do 
wielkości zamówionych przez Odbiorców a następnie 
jego doprowadzenie do instalacji odbiorczych w po-
szczególnych budynkach. 

Aktualnie miejska sieć ciepłownicza zasila 211 wę-
złów cieplnych z czego 191 znajduje się w eksploatacji 
naszego przedsiębiorstwa. Szafka sterownicza i sterownik XENTA wraz z panelem

• W miejskiej sieci ciepłowniczej bez przerwy „krą-
ży” 2260 m3 gorącej wody. Ilość ta wystarczyła-
by do napełnienia 5 przemyskich basenów.

• Największy węzeł cieplny eksploatowany przez 
MPEC, o mocy zam. 4050 kW, znajduje się przy 
ul. Boruty Spiechowicza i ogrzewa całe osie-
dle Kazanów, zaś najmniejszy o mocy zam.  
5 kW, ogrzewa niewielki domek w okolicach 
ul. Bohaterów Getta.
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Większość węzłów cieplnych została wyposażona 
w nowoczesną automatykę regulacyjną, opartą na 
swobodnie programowalnych sterownikach przemy-
słowych oraz system monitoringu parametrów pracy 
urządzeń i układów pomiarowych. 

Rozwiązania te pozwalają na dostosowanie pa-
rametrów i charakterystyki dostarczanego ciepła do 
indywidualnych życzeń odbiorców, zapewniając nie 
tylko poczucie komfortu ale i oszczędności kosztów 
ogrzewania.

Całodobowy system pracy naszych służb eksploata-
cyjnych umożliwia nieprzerwaną, zdalną kontrolę pra-
cy kilkudziesięciu węzłów cieplnych, korektę niektó-
rych parametrów, a w przypadku wystąpienia usterek 
lub awarii – natychmiastową reakcję.

Kilka ostatnich lat 
współpracy z klientami 
uświadomiły nam potrzebę 
zwrócenia  większej uwa-
gi na zagadnienia związane 
z jakością i zakresem usług 
świadczonych w procesie przyłą-
czeniowym i sprzedaży ciepła.

W ramach dostosowania struktury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa do zmieniających się 
warunków rynku ciepłowniczego oraz oczekiwań od-
biorców, stworzyliśmy Dział Umów i Rozliczeń, który 
kompleksowo rozwiązuje problemy w zakresie:
- zawierania umów sprzedaży ciepła i pokrewnych,
- rozliczeń i wystawiania faktur,
- bieżącej  wymiany  informacji  pomiędzy  klientem  

a przedsiębiorstwem.
W najbliższym czasie w ramach doskonalenia zasad 

i metod współpracy z naszymi odbiorcami, zamierza-
my usprawnić i wprowadzić:  
- zdalny automatyczny odczyt liczników ciepła,
- „e-faktury” – rozliczanie za ciepło poprzez internet,
- stworzenie kont internetowych dla każdego odbiorcy.

Mamy nadzieję, że wspomniane działania spełnią ocze-
kiwania naszych obecnych i przyszłych odbiorców ciepła. 

Miejski system ciepłowniczy pokrywa swoim za-
sięgiem zdecydowaną większość gęsto zaludnionych 
dzielnic Przemyśla po obu stronach rzeki San, dopro-
wadzając ciepło do ok. 485 budynków (mieszkalnych, 
edukacyjnych, handlowych, użyteczności publicznej itp.), 
o łącznej powierzchni ponad 1 mln. m2. Według ostroż-
nych szacunków z dostarczanego przez nas ciepła ko-
rzysta ok. 25 - 30 tys. mieszkańców Przemyśla.

W 2004r. na terenie przemyskiej Starówki rozpoczę-
liśmy wdrażanie programu uciepłownienia centrum 
miasta, poprzez budowę nowoczesnych, decentral-
nych systemów przygotowania c.o. i c.w.u. dla poszcze-
gólnych lokali oraz montaż mieszkaniowych stacji 
cieplnych. Ten komfortowy, bezpieczny i ekologiczny 
system ogrzewania szybko zyskał uznanie odbiorców, 
dzięki czemu aktualnie w naszej eksploatacji znajduje 
się ponad 350 tego typu urządzeń.

Od 2006r. w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa 
znajduje się także niskoparametrowa sieć cieplna na 
osiedlu Ofiar Katynia, służąca do przesyłu ciepła z ko-
tłowni przedsiębiorstwa  „FIBRIS” S.A. do poszczególnych 
budynków mieszkalnych wspominanego osiedla.

Przesył i dystrybucja ciepła, to nie tylko obsługa 
sieci, urządzeń i aparatury pomiarowo-kontrolnej, to 
również budowanie partnerskich, interaktywnych rela-
cji z naszymi odbiorcami oraz „nasłuchiwanie” i bieżące 
reagowanie na wszelkie zgłaszane przez nich sygnały, 
uwagi i postulaty.

Monitoring pracy węzłów cieplnych

Mieszkaniowe stacje cieplne

P R Z E S Y Ł  I  D Y S T R Y B U C J A  C I E P Ł A

Pracownicy Działu Umów i Rozliczeń
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Schemat miejskiej sieci ciepłowniczej w  Przemyślu 
wraz z lokalizacją węzłów cieplnych
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Rozwój ciepłownictwa w naszym mieście zależy 
przede wszystkim od potrzeb jego mieszkańców oraz 
od warunków prowadzenia działalności w zakresie 
produkcji i przesyłu energii cieplnej.

Wśród najważniejszych czynników decydujących  
o kierunkach rozwoju naszego przedsiębiorstwa wy-
mienić można:
- zapotrzebowanie na energię,
- warunki dostaw paliw,
- dostępne rozwiązania technologiczne oraz ich para-

metry techniczne i ekonomiczne,
- warunki finansowe – warunki pozyskania kapitału na 

inwestycje,
- warunki ekologiczne i klimatyczne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawy cie-
pła do obiektów naszych odbiorców, w ciągu kilkuna-
stu następnych lat planujemy realizację dwóch kluczo-
wych pod tym względem projektów:

Spięcie sieci ciepłowniczej w pierścień z uwzględ-
nieniem możliwości podłączenia obiektów szkolnych 
tj. Akademii Wschodnioeuropejskiej i wieżowców przy 
ul. I Armii WP

Przełożenie sieci nad rzeką San przy okazji budowy 
drogi obwodowej  oraz połączenia jej z istniejącą siecią 
w rejonie ulic Sanowej i Brudzewskiego.

W najbliższych latach zasięgiem miejskiej sieci cie-
płowniczej zamierzamy objąć kilka zabytkowych dziel-

nic Przemyśla, m.in. rejon ulic Tarnawskiego, Moniuszki, 
Puszkina, osiedla mieszkaniowe przy ul. Leszczyńskiego 
i Łukasińskiego, a także ciągi zabytkowej, XIX-wiecznej 
zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Słowackiego, 
Smolki, Rejtana, Dworskiego i Mickiewicza.

Realizację tej koncepcji rozpoczynamy już w przy-
szłym roku (2010), poprzez doprowadzenie sieci cie-
płowniczej do nowobudowanego budynku Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego przy ul. Moniuszki. 

pLaNY RoZWoJU

planowany przebieg miejskiej sieci ciepłowniczej - budowa połą-
czenia pierścieniowego
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Bardzo ważnym rejonem inwestycyjnym pozostaje 
dla nas ścisłe centrum Przemyśla, wzdłuż ulic: Grodz-
kiej, Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej oraz Rynku, 
gdzie już dzisiaj istnieją techniczne możliwości dopro-
wadzenia ciepła sieciowego do zabudowy położonej 
przy wszystkich pierzejach. Istniejące warunki technicz-
ne pozwalają objąć systemem ciepłowniczym również 
pozostałą, rewaloryzowaną zabudowę Śródmieścia.

Inwestycje w tym rejonie są dla nas ważne nie tylko 
z punktu widzenia ekonomicznego, ale stanowią waż-
ny element realizacji Programu Ochrony Powietrza dla 
strefy Miasto Przemyśl oraz Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Przemyśla. 

Plan rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, obej-
muje, nie tylko prawobrzeżną Starówkę, ale również 
lewobrzeżną – zasańską część Przemyśla. 

Przy ulicy Bielskiego planowana jest budowa kilku-
nastu nowych budynków mieszkalnych. 

W fazie projektowej znajduje się także osiedle 
mieszkaniowe przy ul. Monte Cassino. Realizacja tych 
inwestycji pociągnie za sobą konieczność rozbudowy 
miejskiej sieci ciepłowniczej i doprowadzenia ciepła do 
powstających budynków.

Realizując politykę  naszego przedsiębiorstwa w 
zakresie ochrony środowiska oraz ciągłego podno-

szenia konkurencyjności ciepła systemowego, a także 
wpisując się w założenia polityki energetycznej Polski 
do 2025 roku, widzimy potrzebę  budowy nowej jed-
nostki wytwarzającej ciepło w skojarzeniu z energią 
elektryczną. Produkcja skojarzona przy zastosowaniu 
paliwa przyjaznego dla środowiska, to najbardziej ra-
cjonalne rozwiązanie, pozwalające na znaczne ograni-
czenie ilości spalanego paliwa.

Oprócz planowanej rozbudowy infrastruktury cie-
płowniczej, z uwagą obserwujemy  powstające lub do-
piero projektowane  inwestycje na terenie Przemyśla. 
W zależności od potrzeb i możliwości doprowadzenia 
ciepła do nowobudowanych obiektów, na bieżąco do-
konujemy korekt i modyfikacji naszych planów rozwo-
jowych i inwestycyjnych.

P L A N Y  R O Z W O J U
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AuGuStyN LESZEk  – Starszy Mistrz 
BłASZCZySZyN MARIuSZ  – Obchodowy sieci cieplnej  
–  Monter  urządzeń i instalacji ciepłowniczych             
BoBER ANDRZEJ  – Obchodowy sieci cieplnej – Kierow-
ca samochodu ciężarowego do 3,5 t. 
BuBLEWICZ MAREk – Elektromonter instalacji i urzą-
dzeń elektroenergetycznych 
ChARChAN MAłGoRZAtA – Laborant 
DRANkA kRZySZtof  – Elektromonter aparatury i cie-
płowniczych urządzeń rozdzielczych 
fIGIELA RySZARD  – Palacz kotłów przemysłowych 
GóRNIAk LESZEk  – Starszy Inspektor ds. BHP, P. Poż. i OC 
GRABIEC hENRyk  – Maszynista urządzeń nawęglania 
i odżużlania 
GRZEGoRCZyk kAZIMIERZ  – Starszy Dyspozytor Ruchu 
hAPkA RoMAN – Dyspozytor Mocy 
hołotA ZBIGNIEW – Maszynista urządzeń gospodarki 
wodnej – Maszynista urządzeń  nawęglania i odżużlania              
IWANóW RySZARD – Palacz kotłów przemysł. 
JANIuŚ hENRyk – Maszynista urządzeń nawęglania  
i odżużlania 
JuRkoWSkI ANDRZEJ – Starszy Referent ds. Admini-
stracji i Rozliczeń 
JuRyStA kAZIMIERZ – Monter urządzeń i instalacji cie-
płowniczych 

kNAPIk DoRotA – Specjalista ds. Finansowych - Rozli-
czeń z Budżetem 
koRytko ANDRZEJ – Operator koparek – Kierowca sa-
mochodu ciężarowego do 3,5 t. 
LASkA hENRyk – Palacz kotłów przemysłowych 
LIChotA WACłAW  – Mechanik obchodowy 
LIPIEC PIotR – Tokarz – Obchodowy sieci cieplnej 
MAJEWSkI StANISłAW – Elektromonter instalacji  
i urządzeń elektroenergetycznych 
MAtySIAk ALICJA – Główny Księgowy   
MAZuR JoANNA – Specjalista ds. Ekonomicznych i Roz-
liczeń 
MAZuR BRoNISłAW – Palacz kotłów przemysłowych 
MIk JóZEf – Mechanik obchodowy          
MuhLN LuCyNA – Sprzątaczka 
NESSEL tADEuSZ  – Palacz kotłów przemysłowych  – 
Maszynista urządzeń gospodarki wodnej
NoWAk ALICJA  – Specjalista ds. Technicznych 
ożóBko WłoDZIMIERZ – Starszy Dyspozytor Ruchu 
PAłkA WIESłAW – Specjalista ds. Zaopatrzenia i Go-
spodarki Materiałowej 
PANEk MAłGoRZAtA – Specjalista ds. Ekonomicznych 
i Rozliczeń 
PAtoCZkA MACIEJ – Członek Zarządu - Wiceprezes ds. 
Produkcji i Sprzedaży 

NaSi pRaCoWNiCY
25-20 lat pracy w MPEC: 
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PAWLAk JACEk – Obchodowy sieci cieplnej – Monter 
urządzeń i instalacji ciepłowniczych 
PAWłoWSkI toMASZ – Maszynista urządzeń gospodar-
ki wodnej – Maszynista urządzeń nawęglania i odżużlania 
PELC tADEuSZ – Elektromonter  instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych
PIEJko WoJCIECh – Elektromonter  instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych
PIENIąDZ DoMINIk – Obchodowy sieci cieplnej 
PRoCyk WłADySłAW – Specjalista ds. Elektrycznych 
PuDło ZBIGNIEW – Dyspozytor Ruchu 
RoCZNIAk LESZEk – Dyspozytor Mocy 
SAWECkI ZBIGNIEW – Dyspozytor Mocy 
SkAWIńSkI JANuSZ  – Monter urządzeń i instalacji cie-
płowniczych 
SkóRkA EWA  – Specjalista ds. Ekonomicznych – Plano-
wania Rozliczeń i Kontroli Kosztów 
SokuLSkI WALDEMAR – Inspektor ds. Technicznych 
StASIłA ZBIGNIEW – Obchodowy sieci cieplnej – Mon-
ter urządzeń i instalacji  ciepłowniczych
StASIuk ZBIGNIEW – Specjalista ds. Technicznych – 
Ochrony Środowiska i Pomiarów 
StEC StANISłAW – Monter urządzeń i instalacji cie-
płowniczych 
SuRMACZ ZDZISłAW – Palacz kotłów przemysłowych 
SZAfRAN JAN – Mechanik obchodowy 

SZMyD RySZARD – Elektromonter aparatury i ciepłow-
niczych urządzeń rozdzielczych 
SZPytMAN kAZIMIERZ – Spawacz 
tRyBAłA WACłAW – Obchodowy sieci cieplnej 
WAJDA StANISłAW – Monter urządzeń i instalacji cie-
płowniczych – Spawacz – Maszynista urządzeń nawęgla-
nia i odżużlania        
WANDASZ MARtA – Starsza Księgowa 
WoJAkoWSkI MAREk – Monter urządzeń i instalacji 
ciepłowniczych – Spawacz 
WoJNARoWICZ ELżBIEtA – Sekretarka 
ZAkAłużNy LuBoMIR – Obchodowy sieci cieplnej 
ZIęBA hENRyk – Palacz kotłów przemysłowych 

BABIARZ LESZEk – Elektromonter aparatury i ciepłow-
niczych urządzeń rozdzielczych               
BłoCh MARIAN – Elektromonter aparatury i ciepłowni-
czych urządzeń rozdzielczych              
BoBko IGNACy – Spawacz – Obchodowy sieci cieplnej 
BoDZIoCh RySZARD  – Kierowca pojazdu gąsienicowego 
ChuChRA RoBERt – Obchodowy sieci cieplnej 
DuDA ZBIGNIEW – Elektromonter aparatury i ciepłow-
niczych urządzeń rozdzielczych 
DZIuRZyńSkI ANDRZEJ – Elektromonter aparatury  
i ciepłowniczych urządzeń rozdzielczych – Elektromonter 
instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
fAC JANuSZ – Maszynista urządzeń nawęglania i od-
żużlania 
GąSkA WłoDZIMIERZ – Mechanik Obchodowy – Me-
chanik pojazdów samochodowych 
GołDyN hENRyk – Dyspozytor Ruchu 
GołęBIoWSkI MIECZySłAW  – Obchodowy sieci cieplnej 
GRZEGoRCZyk JANuSZ – Palacz kotłów przemysło-
wych 
hAWRyŚ MAREk – Palacz kotłów przemysłowych 
JASIk BARBARA – Starszy Referent 
JuRyStA EWA  – Sprzątaczka 

kARPIńSkI ALEkSANDER – Elektromonter aparatury  
i ciepłowniczych urządzeń rozdzielczych 
kIJANkA JAN – Palacz kotłów przemysłowych 
koRNIAt StANISłAW – Spawacz – Maszynista urzą-
dzeń nawęglania  i odżużlania
koRytko hENRyk – Suwnicowy 
koSIńSkI ZBIGNIEW – Suwnicowy 
koWALSkI ANDRZEJ – Monter urządzeń i instalacji ciepłow-
niczych – Maszynista  urządzeń nawęglania i odżużlania

20-15 lat pracy w MPEC: 

36%

34%23%

7%

Wykształcenie pracowników MPEC 
 - struktura procentowa

wyższe

średnie

zasadniczo zawodowe

podstawowe

P R A C O W N I C Y
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koWALSkI JACEk – Po-
mocnik  palacza kotłów 
przemysłowych - Maszy-
nista urządzeń nawęgla-
nia i odżużlania
kRóL kRZySZtof – 
Elektromechanik przy-
rządów i aparatury ciepl-
nej 
LINDA MARIA – Sprzą-
taczka 

LISoWSkI fRANCISZEk – Mechanik Obchodowy – Me-
chanik pojazdów samochodowych  
łukASIńSkI JACEk – Starszy Mistrz 
MAkARAńCZyk ZBIGNIEW – Obchodowy sieci ciepl-
nej – Monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych 
MAZuR RySZARD – Elektromonter instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych 
MAZuREk kAZIMIERZ – Tokarz 
MIERZWA DARIuSZ – Obchodowy sieci cieplnej – Mon-
ter urządzeń i instalacji ciepłowniczych 
MIRyS MAREk – Maszynista urządzeń gospodarki wod-
nej - Spawacz 
MISZCZySZyN MARIuSZ – Starszy Technolog 

MRyCZko StEfAN – Elektromonter aparatury i ciepłow-
niczych urządzeń rozdzielczych -  Elektromonter instalacji 
i urządzeń elektroenergetycznych
NIEMy ANDRZEJ – Monter urządzeń i instalacji ciepłow-
niczych 
NIkLEWICZ MAREk – Specjalista ds. Zarządzania Sys-
tem Jakości – Pełnomocnik Zarządu 
oLEkSIńSkI BoGuSłAW – Elektromonter aparatury  
i ciepłowniczych urządzeń rozdzielczych 
oRZEChoWSkI LESZEk – Elektromechanik przyrządów 
i aparatury cieplnej 
PACłAWSkI JACEk – Z-ca Kierownika w Wydziale Sieci 
i Węzłów 
PIENIążEk kRyStyNA – Starsza Księgowa 
RADoChońSkI kAZIMIERZ – Obchodowy sieci ciepl-
nej 
RoStECkI WoJCIECh – Palacz kotłów przemysłowych 
SoRoCkI JANuSZ – Dyspozytor Mocy 
StEMPNIAk MARIA 
– Kierownik Wydziału 
Sieci i Węzłów 
StRZELEC PIotR – 
Maszynista urządzeń 
gospodarki wodnej – 
Maszynista urządzeń 
nawęglania i odżuż-
lania 
SZMyDt WItoLD 
– Mechanik obcho-
dowy           
SZWED JAN – Suwnicowy 
ŚNIEżEk hENRyk – Kierowca pojazdu gąsienicowego 
WIELGoSZ JóZEf – Mechanik pojazdów samochodo-
wych – Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 t 
WłoCh JERZy – Obchodowy sieci cieplnej 

4%13%

30%

15%
11%

27%

26-35

36-40

51-55

pow. 55

41-45

46-50

Przedział wiekowy pracowników

P R A C O W N I C Y
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koChoWSkI JAN – Pomocnik palacza kotłów przemy-
słowych – Monter urządzeń  i instalacji ciepłowniczych
kRóL MAREk – Inspektor ds. Umów i Rozliczeń 
MAJEWSkA AGNIESZkA – Specjalista ds. Płac i Ubez-
pieczeń Społecznych 
MAtySIAk-koWAL JoANNA – Specjalista ds. Kadr  
i Płac 
StEC kAZIMIERZ – Prezes Zarządu 
 

 

15-10 lat pracy w MPEC: 

10-5 lat pracy w MPEC: do 5 lat pracy w MPEC: 

hARPuLA RoBERt – Elektromechanik przyrządów  
i aparatury cieplnej 
koNDRAt RENAtA – Specjalista ds. Systemów i Zespo-
łów Cieplnych 
oLEJko PAWEł  – Kierownik Wydziału Ciepłownia 
StRoJEk toMASZ – Mistrz 

SZCZERBoWSkI toMASZ – Kierownik Działu Umów  
i Rozliczeń 
tRyNIECkA BoGuMIłA  – Kierownik Działu Rozwoju  
i Inwestycji

BIELAńSkA ANNA – Mistrz 
GołąB toMASZ – Inspektor ds. Technicznych 
kALINoWSkI kRZySZtof  – Referent ds. Informatyki 
kuBISZ RoBERt  – Spawacz – Monter armatury i ruro-
ciągów 
MARtyńSkA BożENA – Referent ds. Technicznych

P R A C O W N I C Y
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W ostatnich latach sektor energetyczny w Polsce, 
coraz większą uwagę przywiązuje do realizacji idei tzw. 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate 
Social Responsibility - CSR). Idea ta nie jest obca nasze-
mu przedsiębiorstwu. W ramach możliwości prawnych, 
finansowych i organizacyjnych, już od wielu lat staramy 
się realizować najważniejsze założenia koncepcji CSR, 
zarówno w zewnętrznym jak i wewnętrznym wymiarze 
naszej działalności. 

tRANSPARENtNoŚĆ
Staramy się harmonijnie łączyć aspekty etyczne  

i ekologiczne z efektywnością ekonomiczną. Dbamy 
przy tym o maksymalną przejrzystość zasad funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa oraz rzetelność, zarówno 
wobec naszych pracowników, odbiorców, jak i pozo-
stałych kontrahentów. 

Cel ten osiągamy poprzez:
-  otwartą politykę informacyjną,
- przejrzyste i jednolite procedury postępowania oraz 

wysokie standardy obsługi i komunikacji w rela-
cji z kontrahentami,

-  systematyczne podnoszenie jakości i niezawodności 
świadczonych przez nas usług, przy równoczesnej 
optymalizacji ich ceny. 

SPołECZNA WRAżLIWoŚĆ
Uwzględniając niewysoki stopień zamożności miesz-

kańców naszego regionu, zwracamy szczególną uwagę na 
odbiorców społecznie wrażliwych. Zindywidualizowane 

traktowanie, elastyczne podejście, jak również przemyśla-
na polityka windykacyjna, umożliwiają uniknięcie podej-
mowania wobec wspomnianych odbiorców najbardziej 
uciążliwych dla nich działań, z wstrzymywaniem dostaw 
ciepła i odcięciem od sieci ciepłowniczej włącznie.

BuDoWANIE PARtNERSkICh RELACJI Z oDBIoRCą
Mając świadomość wynikającej z wielu czynników 

„dysproporcji sił” naszego przedsiębiorstwa i poszcze-
gólnych odbiorców ciepła, prowadzimy politykę budo-
wy partnerskich relacji z naszymi kontrahentami. Wy-
razem tej polityki jest przede wszystkim negocjacyjny 
system kształtowania wzajemnych relacji i zobowiązań  
z przyszłymi i obecnymi odbiorcami, a w razie pojawienia 
się problemów, indywidualny sposób ich rozwiązania. 

uCZEStNICtWo W SPołECZNyM I kuLtuRALNyM 
żyCIu MIAStA

MPEC, jako jedno z większych przedsiębiorstw  
w Przemyślu, czynnie uczestniczy w życiu społecznym  
i kulturalnym miasta. Poprzez pomoc organizacyjną  
i logistyczną, a także działalność filantropijną, wspiera-
my lokalne inicjatywy społeczno-kulturalne, budując 
zarazem partnerskie relacje z miejscowymi organiza-
cjami charytatywnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. 

WSPółPRACA Z INStytuCJAMI PuBLICZNyMI
25-letnie doświadczenie oraz wykwalifikowana ka-

dra pracownicza, umożliwiają nam aktywne i kompe-

BiZNeS 
SpołeCZNie
oDpoWieDZiaLNY
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tentne wsparcie dla lokalnych władz w przygotowaniu 
i realizacji programów rozwojowych i inwestycyjnych 
miasta. Jesteśmy jedynym wykonawcą i jednostką fi-
nansującą rozbudowę i modernizację miejskiego sys-
temu ciepłowniczego.

 Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w życiu or-
ganizacji gospodarczych i technicznych funkcjonują-
cych w Przemyślu i województwie podkarpackim.

oChRoNA ŚRoDoWISkA NAtuRALNEGo
Decydujący wpływ na podejmowane przez Za-

rząd przedsiębiorstwa decyzje, dotyczące zarówno 
perspektywicznej polityki inwestycyjnej jak i bieżącej 
działalności przedsiębiorstwa, ma ochrona środowiska 
naturalnego.

Uzyskana w wyniku modernizacji Ciepłowni „Zasa-
nie”, sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych:
- znaczna redukcja emisji spalin, 
- racjonalizacja zużycia opału i energii, 
- ogólne podniesienie sprawności wytwarzania i prze-

syłu ciepła,
to nie tylko korzyści w wymiarze ekonomicznym, ale 
również ekologicznym. 

Podobny wymiar posiada realizowany przez nas od 
kilku już lat program uciepłownienia Starówki, w któ-
rym aspekt ekologiczny oraz szeroko rozumiany inte-
res społeczny, zdecydowanie przeważają nad czynni-
kami ekonomicznymi. 

Wszystkie te działania powodują, że nasze przedsię-
biorstwo postrzegane jest jako firma przyjazna środo-
wisku naturalnemu o ustalonej pozycji proekologicz-
nej.

kuLtuRA oRGANIZACyJNA PRZEDSIęBIoRStWA
Założenia CSR realizujemy również w wewnętrz-

nym wymiarze naszej działalności. Uznając pracow-
ników przedsiębiorstwa za jego najcenniejszy zasób,  
w sposób konsekwentny realizujemy politykę sprzyja-
jącą podnoszeniu przez nich kwalifikacji zawodowych 
(kursy, programy szkoleniowe, dofinansowanie studiów), 
jak również na bieżąco monitorujemy zakres kompe-
tencji, dostosowując obowiązki i zadania do indywidu-
alnych predyspozycji i umiejętności poszczególnych 
pracowników.

Preferujemy zadaniowy system pracy i oceny pra-
cowników, który wraz z wdrażanym wartościowaniem 
stanowisk oraz motywacyjnym systemem wynagradza-
nia, kształtują pozytywny wizerunek firmy wśród pra-
cowników, oraz pozwalają na pozyskanie i  utrzymanie 
kadry o pożądanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dużą uwagę przywiązujemy również do zapew-
nienia odpowiednich warunków pracy. Właściwa er-
gonomika i wyposażenie stanowisk, rygorystyczne 
przestrzeganie zasad bezpiecznego i higienicznego jej 
wykonywania, znacznie podnosi kulturę organizacyjną 
firmy.

B I Z N E S  S P O Ł E C Z N I E  O D P O W I E D Z I A L N Y
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Przemyska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa od powstania Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu jest głównym odbiorcą 
ciepła.

Dzięki pracom dociepleniowym  
i modernizacjom instalacji central-
nego ogrzewania, byliśmy w stanie 

zmniejszyć zapotrzebowanie na moc cieplną, jednak nie 
miało to negatywnego wpływu na relacje między naszy-
mi firmami.

Wspólne działania oraz wymiana doświadczeń do-
prowadziły do efektywnego wykorzystania energii ciepl-
nej przez naszych mieszkańców.

Te dwadzieścia pięć lat współpracy, scentralizowanie 
dostaw ciepła, przyczyniło się do likwidacji lokalnych 
kotłowni i wyeliminowanie znacznego zanieczyszczenia 
miasta. 

Partnerskie stosunki pozwalają na rozwiązanie wszel-
kich problemów, a racjonalne działania zmierzają do po-
prawy jakości i komfortu związanego z przesyłem przez 
MPEC czynnika grzewczego.

Mgr inż. Zbigniew Kurosz 
Prezes Zarządu 

Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pamiętam genezę powstania  
i pierwsze trudne lata funkcjonowania 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej. Byłem wtedy Prezesem  
i współzałożycielem obecnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC”, 
jak również pełniłem funkcję Członka 
Prezydium i przewodniczącego Komi-

sji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu.

Rozwojem Przedsiębiorstwa byłem więc zaintereso-
wany zarówno jako przyszły odbiorca energii cieplnej, 
jak i przewodniczący Komisji Rady, nadzorującej tę sferę 
gospodarki miejskiej.

W ciągu 25 lat działalności MPEC zajął dominującą 
pozycję jako dostawca energii cieplnej w Przemyślu

W ciągu ostatnich paru lat współpraca pomiędzy na-
szymi podmiotami układa się dobrze, choć w przeszłości 
nieraz dochodziło do sporów, różnicy zdań i poglądów,  
w szczególności na tle wysokości cen i stawek opłat za do-
starczane ciepło.

Inż. Paweł Jerski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Metalowiec” w Przemyślu.

MpeC
W oCZaCH oDBioRCÓW
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Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu 
od wielu lat współpracuje z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepl-
nej w Przemyślu. MPEC dał się poznać 
jako profesjonalny dostawca energii 
cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej 
do budynków administrowanych 

przez nasze przedsiębiorstwo. Zwrócić też uwagę należy 
na stały rozwój technologiczny MPEC-u oraz bardzo do-
brą współpracę przedsiębiorstwa z naszą spółką w dzie-
dzinie uciepłownienia kolejnych budynków w Przemyślu, 
czy unowocześniania istniejących już rozwiązań tech-
nicznych.

mgr  Krzysztof Majcher 
Prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu 

Z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej współpracujemy 
od 7 lat. W tym czasie wdrażaliśmy 
nowe technologie w ogrzewaniu 
mieszkań, uzyskując ze strony MPEC 
pomoc i wsparcie dla naszych działań. 
Przedsiębiorstwo dysponuje wykwa-
lifikowanym zespołem pracowników. 

Wszystkie inwestycje TBS, do których ciepło jest dostar-
czane przez MPEC, były ze strony przedsiębiorstwa reali-
zowane terminowo i bez zakłóceń. W czasie eksploatacji 
nie mamy problemów we współpracy. Można sobie tylko 
życzyć, aby taki stan rzeczy trwał nadal.  

mgr inż. Mariusz Tkacz 
Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Przemyślu

Z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej w Przemyślu 
współpracuję od 2004 roku i  współ-
praca ta układa się bardzo poprawnie. 
Na podkreślenie zasługuje podejście 
pracowników tego przedsiębiorstwa 
przy rozwiązywaniu problemów cie-
płowniczych wspólnot mieszkanio-

wych zarządzanych przez moją firmę.

Wszystkie sprawy, które kierowałem do MPEC były 
załatwiane sprawnie i szybko, co z punktu widzenia pro-
wadzenia firmy jest niezwykle istotne, pozwala bowiem 
na lepsze wykorzystanie czasu jaki poświęcam na mają 
działalność zawodową.

Adam Lisowiec
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Od dwóch lat jestem odbiorcą cie-
pła na cele centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej, dostarczane-
go przez Miejskie Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej w Przemyślu. Mogę 
każdemu polecić korzystanie z usług 
oferowanych przez to przedsiębior-
stwo. Odbieram ciepło przez miesz-

kaniową stację cieplną, za które rozliczam się w systemie 
miesięcznym, wg. zużycia ciepła. Po przeanalizowaniu 
kosztów jakie moja rodzina ponosi z tytułu odbioru ciepła 
stwierdzam, że na dzień dzisiejszy jest to najkorzystniej-
sza forma ogrzewania domu. Nigdy nie było też żadnych 
nieporozumień w kontaktach z pracownikami MPEC-u,  
a obsługa jest zawsze bardzo kompetentna i uprzejma.

Anna Grad-Rzońca 
odbiorca ciepła i administrator nieruchomości

 w Przemyślu ogrzewanej przez MPEC.

Jestem bardzo zadowolona  
z funkcjonowania mieszkaniowej 
stacji cieplnej, z której korzystam od 
2005r. Przede wszystkim odpadł pro-
blem ogrzewania mieszkania węglem, 
jego przynoszenia  oraz wynoszenia 
popiołu, co w moim wieku stanowiło 
poważny problem. Równie wygod-

ne jest korzystanie z ciepłej wody przygotowywanej za 
pośrednictwem logotermy. Te dwie rzeczy: centralne 
ogrzewanie i ciepła woda użytkowa, znacznie podniosły 
standart mojego mieszkania oraz wygodę jego użytko-
wania. Opomiarowanie zużycia ciepła tylko dla mojego 
mieszkania oraz miesięczny cykl rozliczeń, pozwala mi na 
bieżącą kontrolę wydatków. 

Anna Podłużna
indywidualny odbiorca ciepła.

M P E C  W  O C Z A C H  O D B I O R C Ó W

Firma  Transportowo-Handlowo-Usługowa 
„PANMAR”

Sz. Czekański, W. Szmyd – Spółka Jawna
38-400 Krosno

ul. Podkarpacka 16B

EMET-IMPEX Armatura i Automatyka 
Spółka z o.o.

37-700 Przemyśl
ul. Zyblikiewicza 9

P.H.U. „RENOPIEC” 
Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola
ul. Energetyków 13

P.H.U. „STALPROFIL” 
Spółka z o.o.

37-710 Żurawica
ul. 3-go Maja 1B

STALPROFIL

MPEC dziękuje firmom, które finansowo wsparły wydanie niniejszej publikacji.
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MIEJSkIE PRZEDSIęBIoRStWo ENERGEtykI CIEPLNEJ  
w Przemyślu Spółka z o.o.

KRS: 0000127415, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

Konto: Kredyt Bank S.A. Oddział w Przemyślu  
36 1500 1634 1216 3001 6154

Wysokość kapitału zakładowego: 5.315.000,00 zł.

37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 
Sekretariat: 016 670-74-02

Fax: 016 670-53-84
Centrala: 

016 670-41-53, 016 670-42-53,  016 670-43-53
e-mail: mpecprzemysl@pro.onet.pl

www.mpec.przemysl.pl


