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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI 
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
ENERGETYKI CIEPLNEJ  
W PRZEMYŚLU SPÓŁKA Z O.O.  
W ROKU 2012
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Wydawnictwo, które oddajemy w Państwa ręce, 
przedstawia naszą Spółkę w roku 2012 we wszyst-
kich aspektach jej funkcjonowania. 

Od chwili powstania, tj. od 29 lat, nasze przed-
siębiorstwo przechodziło liczne zmiany i prze-
obrażenia, zarówno w wymiarze   technicznym, 
technologicznym, jak również organizacyjnym  
i ekonomicznym. Niezmienne pozostają natomiast 
nasze cele i kierunki działania, sformułowane  
w Misji Spółki a realizowane zgodnie z zasadami 
określonymi w Polityce Jakości oraz Polityce Śro-
dowiskowej. 

Prowadzony w ostatnich latach szeroki program 
modernizacji systemu ciepłowniczego oraz roz-
ważny program inwestycyjny doprowadziły do 
rozbudowy infrastruktury, a także obniżenia 
jej awaryjności. W wyniku tych działań Spółka 
postrzegana jest przez użytkowników ciepła jako 
solidny, pewny oraz konkurencyjny dostawca, zaś 

przez kontrahentów jako pożądany partner bizne-
sowy.

W tym kontekście, szczególnie cieszy nas pokaź-
na ilość składanych wniosków  przyłączeniowych, 
co najlepiej świadczy o dużej atrakcyjności Ciepła 
Systemowego wobec konkurencyjnych systemów 
ogrzewania.

Pragnę Państwa zapewnić, że nasze sukcesy, ale 
i niepowodzenia nadal będziemy traktować jako 
wyzwania w nieustannym procesie podnoszenia 
standardów obsługi odbiorców, jak również opty-
malizacji procesów technologicznych. Najwięk-
szą zaś nagrodą dla wszystkich pracowników 
naszej Spółki pozostanie Państwa satysfakcja  
z otrzymywanych od nas produktów i usług.

Prezes Zarządu

Kazimierz Stec

Szanowni Państwo
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Misją firmy
jest dostarczanie najwyższej jakości 

produktu – Ciepła Systemowego instytucjom, 
przedsiębiorstwom i mieszkańcom naszego miasta 

w sposób niezawodny, bezpieczny i przyjazny śro-
dowisku naturalnemu, przy uwzględnieniu wymagań 

prawnych i umownych, po akceptowalnych społecznie 
cenach.

W tym celu funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa 
zorientowane zostało na spełnianie potrzeb, oczekiwań 
i wymagań odbiorców ciepła i jego użytkowników oraz 
zapewnienie pełnej satysfakcji ze świadczonych przez nas 
usług.

Aby to zapewnić, nieustannie dążymy do ugrun-
towania pozycji naszego przedsiębiorstwa jako lidera 

lokalnego rynku ciepła, poprzez ciągłe podnoszenie 
standardów jakościowych świadczonych usług przy 

równoczesnej optymalizacji ich ceny.
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Organem założycielskim i jedynym udziałowcem 
Spółki jest Gmina Miejska Przemyśl, której re-
prezentantem w Zgromadzeniu Wspólników jest 
Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.  •  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu Spółka z o. o. z siedzibą w Przemy-
ślu przy ul. Płowieckiej 8 jest przedsiębiorstwem 
energetycznym, prowadzącym działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu  
i dystrybucji ciepła.
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawią-
zanej aktem notarialnym w dniu 31 sierpnia 1992 r. 
i wpisanej do rejestru handlowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział  
V Gospodarczy w dniu 16 września 1992 r. pod nr 
RHB-314
Aktualnie Spółka wpisana jest do rejestru przed-
siębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
nr KRS: 0000127415.

„Kapitał zakładowy 
   Spółki  
   wg stanu na dzień  
   31.12.2012r.  
   wynosił 5.385.000 zł.

”

Rada Nadzorcza Spółki w 2012 r. funkcjonowała w następującym składzie:

Przewodniczący 
Rady Nadzorczej

Członkowie 
Rady Nadzorczej

Jadwiga Jędruch Rafał Sura
Maciej Kalnicki
Ludwik Szymański
Zbigniew Sawecki

Spółką w 2012r. kierował dwuosobowy Zarząd w składzie:

INFORMACJE 
OGÓLNE O SPÓŁCE

 
Prezes Zarządu

Wiceprezes  
ds. Produkcji i Sprzedaży

Kazimierz Stec Maciej Patoczka
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ORGANIZACJA 
I FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI

W ramach Spółki funkcjonują dwie podstawowe, 
wyodrębnione technologicznie i organizacyjnie 
jednostki:
> Wydział Ciepłownia – zlokalizowany przy ul.  

E. Plater, zajmujący się wytwarzaniem ciepła,
> Wydział Sieci i Węzłów – zlokalizowany przy 

ul. Płowieckiej 8, nadzorujący proces przesyłu  
i dystrybucji ciepła.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Szczegółową strukturę organizacyjną Spółki  
w okresie 01.03.2012 – 31.12.2012 przedstawia 
poniższy schemat.

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu 
V-ce Prezes ds. 

Produkcji i Sprzedaży

PP ZR PG

Dział 
Umów i RozliczeńPU ZS G

K

PC ZB

PS

SW
SA

Wydział 
Ciepłownia

Wydział 
Sieci i Węzłów

Dział 
Wykonawstwa

Dział 
Automatyki i Telemetrii

Pełnomocnik ds. 
Zarządzania Systemami Jakości

Dział 
Księgowości

Stanowisko ds. BHP 
P.Poż. i Obrony Cywilnej

Główny Księgowy 
(Prokurent)

Dział 
Rozwoju i Inwestycji
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Funkcjonujący w przedsiębiorstwie zintegrowany 
system informatyczny umożliwia szybki dostęp do 
bieżących, kompletnych informacji oraz ich bez-
problemową wymianę i przetwarzanie. Uspraw-
nia i ułatwia to bieżące funkcjonowanie Spółki, 
wspomaga proces zarządzania, jak również po-
dejmowanie decyzji długofalowych, dotyczących 
kierunków i strategii rozwojowych.

Podejmowanie decyzji dotyczących elementów 
infrastruktury przestrzennej miejskiego systemu 
ciepłowniczego ułatwiają złożone analizy i rapor-
ty przygotowywane przy pomocy Systemu Infor-
macji Geograficznej (GIS). • 

 nadzór nad pracą węzła     /     nadzór nad węzłami

< <

 GIS <
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W roku 2012 Spółka kontynuowała program roz-
budowy miejskiego systemu ciepłowniczego, jak 
również stopniowej modernizacji istniejących 
urządzeń i instalacji. 
Jednym z ważniejszych dokumentów stanowią-
cych podstawę planowania i realizacji inwesty-
cji rozwojowych systemu ciepłowniczego w roku 
2012 był Program Ochrony Powietrza dla Strefy 
„Miasto Przemyśl”. 
Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2012 
zamknęły się kwotą 4.033.584,28 zł.

Wartość prac budowlano – montażowych wyko-
nanych w 2012r. siłami własnymi przedsiębior-
stwa zamknęła się kwotą 1.239.014,42 zł. 

Źródło finansowania inwestycji stanowiły środ-
ki własne w kwocie 3.862.945,15 zł oraz środki 
otrzymane w ramach partycypacji w kosztach in-
westycji w łącznej kwocie 170.639,13 zł.

Nakłady Inwestycyjne Spółki w latach 2003 - 2012.

PROGRAM 
INWESTYCYJNY SPÓŁKI
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W ramach zadań inwestycyjnych w 2012 roku zo-
stało ułożonych łącznie 964,7 mb sieci ciepłow-
niczej wysokoparametrowej, preizolowanej oraz 
137 mb sieci niskoparametrowej. Wybudowano 
również 22 nowe węzły cieplne.

W wyniku wspomnianych inwestycji, do miejskiej 
sieci ciepłowniczej podłączono 16 nowych bu-
dynków przy ul.: Dworskiego, Smolki, Rejtana, 
Rynek, Krasińskiego, Rogozińskiego, Noskow-
skiego i 3-go Maja oraz pojedyncze lokale w kilku 
innych budynkach, położonych głównie w obrębie  
V i VI jednostki bilansowej określonej w Progra-
mie Ochrony Powietrza dla Strefy „Miasto Prze-
myśl” (Śródmieście i dzielnice przyległe).

Zmodernizowano również 6 węzłów cieplnych, 
włączając je do systemu monitoringowego oraz 
kilkadziesiąt układów pomiarowo-rozliczenio-
wych, umożliwiając zdalny odczyt rejestrowa-
nych parametrów. •

 Węzeł cieplny

<

 TAC XENTA na węźle

<
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koszty sprzedaży

Podstawowe 
dane 

 ekonomiczne 
 Spółki  

za rok 2012

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane ekono-
miczno-finansowe Spółki za rok 2012, które zostały 
zweryfikowane w procesie badania sprawozdania 
finansowego przeprowadzonego przez Niezależne-
go Biegłego Rewidenta Małgorzatę Grzejszczak. 

Opinia z badania sprawozdania finansowego 
Spółki dostępna jest na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa.
Dla porównania przedstawiamy również analo-
giczne dane za rok 2011 i 2010.

Dane finansowe Spółki

Rok 2010 2011 2012

przychody ze sprzedaży 23 816 218,04 zł    24 116 658,95 zł    26 598 019,87 zł 

przychody finansowe 13 937,59 zł            34 339,20 zł            45 882,69 zł 

pozostałe przychody operacyjne 3 040 799,69 zł      3 428 206,44 zł      3 623 704,70 zł 

przychody łącznie 26 870 955,32 zł    27 579 204,59 zł    30 267 607,26 zł 

koszty sprzedaży 24 854 135,07 zł    26 547 726,72 zł    27 700 962,04 zł 

koszty finansowe 706 277,57 zł          646 021,37 zł          952 657,04 zł 

pozostałe koszty operacyjne 44 656,94 zł          137 711,47 zł          639 954,37 zł 

koszty łącznie 25 605 069,58 zł    27 331 459,56 zł    29 293 573,45 zł 

Zysk netto 971 187,74 zł 141 060,03 zł 625 750,81 zł

2010 2011 2012

pozostałe przychody operacyjne

przychody finansowe

przychody ze sprzedaży

pozostałe koszty operacyjne

koszty finansowe

24 854

706

45
1 041

14

23 816

26 548

646

138
1 428

14

24 117

27 701

953

640
3 624

46

26 598

Relacja przychodów i kosztów spółki  W latach 2010-2012
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PRODUKCJA  
I SPRZEDAż CIEPŁA

W roku 2012, wytworzono ok 519 tys GJ ciepła,  
z czego sprzedanych zostało ok 442 tys GJ. 13,3 
tys GJ zostało zużyte na potrzeby własne przed-
siębiorstwa, natomiast 63,7 tys GJ (12,3%) stano-
wiły straty ciepła poniesione w procesie produk-
cji oraz przesyłu i dystrybucji .

Największymi odbiorcami Ciepła Systemowego 
są: Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Szpi-
tal Wojewódzki w Przemyślu, Wojsko Polskie, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”, Pol-
skie Koleje Państwowe oraz San Development 
Spółka z o.o. (Galeria „Sanowa”). 

Strukturę odbiorców Ciepła Systemowego (wg 
ilości pobranego ciepła) przedstawia poniższy 
wykres

Ciepło wytworzone  i sprzedane 
 w latach 2010-2012

Ciepło sprzedane

Ciepło wytworzone
Mieszkaniówka (spółdzielnie mieszkaniowe,  
wspólnoty, mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni)

Spółki komunalne

Jednostki budżetowe

Pozostali

27

7

64

2

Procentowa struktura 
odbiorców Ciepła

G
J
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Elementem odróżniającym MPEC w Przemyślu Spół-
ka z o.o. od innych przedsiębiorstw ciepłowniczych 
o porównywalnej wielkości i parametrach technolo-
gicznych jest bardzo duże rozdrobnienie odbiorców. 
Ponad 77% odbiorców Ciepła Systemowego to 
odbiorcy pobierający do 10 kW mocy cieplnej. Je-
dynie 6% naszych odbiorców pobiera 100 i więcej 
kW mocy cieplnej.

Powyższa struktura wynika zarówno z kształtu 
lokalnego rynku ciepła, jak również oczekiwań 
naszych odbiorców, dotyczących dostarczania 
ciepła, zawierania umów oraz prowadzenia indy-
widualnych rozliczeń za ciepło.
Akceptację dla polityki budowania indywidualnych 
relacji z odbiorcami Ciepła Systemowego potwier-
dzają m.in. wyniki badania ankietowego satysfak-
cji klienta przeprowadzonego w roku 2012. Ponad 
90% odbiorców, którzy wypełnili ankiety, nie tylko 
wysoko oceniło kompetencje i fachowość persone-
lu Spółki, ale poleciłoby korzystanie z Ciepła Syste-
mowego innym osobom.

Szczegółowe zestawienie wyników ankiety znaj-
dziecie Państwo na stronie internetowej przed-
siębiorstwa pod adresem www.mpec.przemysl.pl

Zamówiona moc cieplna

Na  dzień  31.12.2012  r.  sumaryczna  wielkość  za-
mówionej przez odbiorców mocy cieplnej wynosiła 
71,4 MW (71.400 kW) i była niższa w porównaniu ze 
stanem na dzień 31.12.2011r. o 0,4 MW.
W   roku   2012   odbiorcy   Ciepła   Systemowego 
zmniejszyli  wielkość  zamówionej  mocy  cieplnej  
ogółem  o  1,3  MW  (głównie  z  powodu  termomo- 
dernizacji budynków). Przyrost zamówionej mocy 
cieplnej w 2012r. (głównie na wskutek przyłącze-
nia  do  systemu  ciepłowniczego  nowych  obiek- 
tów), wyniósł natomiast sumarycznie 0,6 MW.

Zamówiona moc cieplna  
z uwzględnieniem inwestycji 

prowadzonych w latach 2010 – 2012  
oraz zmniejszeń mocy przez odbiorców

Odbiorcy Ciepła Systemowego 
wg zamówionej mocy cieplnej  

stan na 31.12.2012r.

647399

814

Moc zamówiona (bez inwestycji)

Moc zamówiona z inwestycji  
(skumulowana z lat 2010-2012)

65,22

3,44 9,19

62,66

9,77

61,66
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ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w spółce 
w ostatnich kilku latach 
utrzymuje się na stabilnym 
poziomie 132-136 osób. 
Zmiany technologiczne 
procesów wytwarzania 
oraz przesyłu i dystrybucji 
ciepła powodują zmianę 
struktury zatrudnienia 
warunkowanej wykształ-
ceniem i kompetencjami 
pracowników. •

12

Przeciętne zatrudnienie w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. 
 w latach 2010 - 2012

Pracownicy MPEC 
ogółem

Pracownicy zatrudnieni 
na stanowiskach 
robotniczych

Pracownicy zatrudnieni 
na stanowiskach 
nierobotniczych

132

84

48

137

86

51

136

84

52
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Działania na rzecz 
Społeczności Lokalnej

W ramach realizacji szczytnej idei „Społecz-
nej Odpowiedzialności Biznesu”, zakładającej 
m.in. zaangażowanie przedsiębiorstwa w sze-
roko pojęte życie społeczne lokalnej wspólnoty, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Przemyślu Spółka z o.o. wspomogło wiele ini-
cjatyw i projektów społecznych, edukacyjnych, 
kulturalnych i sportowych organizowanych  
w naszym Mieście, jak również lokalne  
stowarzyszenia i instytucje. •

13
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Plany Spółki na rok 2013 
i lata następne.

Działalność Spółki w roku 2013 i latach następ-
nych ukierunkowana będzie w szczególności na:

> rozbudowę infrastruktury przesyłowo-dystry-
bucyjnej i pozyskiwanie nowych odbiorców 
ciepła;

> wybór i realizację optymalnych kierunków 
modernizacji układu wytwarzania ciepła  
w celu dostosowania do coraz bardziej re-
strykcyjnych wymogów ochrony środowiska;

> poprawę rentowności w zakresie działalności 
koncesjonowanej;

> kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki, zo-
rientowanej na klienta, aktywnie uczestniczą-
cej w życiu społecznym lokalnej wspólnoty;

> Promocję „Ciepła Systemowego” jako ogólno-
polskiej marki produktowej dla ciepła dostar-
czanego przez Spółkę, symbolu nowoczesnego 
przedsiębiorstwa oraz synonimu najwyższych 
standardów jakościowych jego funkcjonowa-
nia. •
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RAPORT  
ŚRODOWISKOWY

MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. prowadzi dzia-
łalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dys-
trybucji ciepła, zgodnie z udzielonymi decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesjami:

WCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. – na wytwa-
rzanie ciepła
PCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. – na przesył 
i dystrybucję ciepła

Ciepło zasilające miejski system ciepłowniczy,  
w skład którego wchodzi m.in.:
> 35 km sieci wysokoparametrowej;
> 5,7 km sieci niskoparametrowej;
> zasilających łącznie 287 węzłów cieplnych, 
> ogrzewających 575 budynków
wytwarzane jest w jednym źródle ciepła - Cie-
płowni „Zasanie”, wyposażonej w 4 jednostki wy-
twórcze (2 kotły WR-25, 1 kocioł WR-12 i 1 kocioł 
WR-10) o łącznej mocy znamionowej 80,15 MW. 

<

Miejska sieć ciepłownicza
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Ciepłownia „Zasanie” posiada uregulowany 
stan formalno – prawny w zakresie ochrony śro-
dowiska oraz posiada wszystkie wymagane pra-
wem decyzje. 

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
Pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni „Za-
sanie” KOŚ.II.3-76321/1/04/05 ważne do dnia  
20 stycznia 2015 r.  ze zmianami:
> KOŚ.II.3-76250/5/06 z 29.12.2006 r.
> KOŚ.II.3-76250/1/09 z 02.12.2009 r.
> KOŚ.II.6223.2.2011 z 04.07.2011 r.
> KOŚ.II.6223.1.2004 z 29.10.2012 r.

Zezwolenie na udział we wspólnotowym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych KOŚ.II.3 -7642/5/05/06 ważne do dnia 
31 grudnia 2014r.
> KOŚ.II.3-7642/11/06 z 06.06.2006 r.
> KOŚ.II.3-7642/11/06/09 z 06.01.2009 r.
> KOŚ-II.6227.11.2006 z 28.01.2013 r.

W ramach prowadzonej Polityki Środowiskowej, 
zakładającej minimalizację negatywnego oddziały-
wania  procesu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji 
ciepła na środowisko naturalne, Spółka przeprowa-
dziła gruntowną modernizację układu wytwarzania 
ciepła oraz wdrożyła w życie szereg proekologicz-
nych działań i procedur mających na celu:
> ograniczanie emisji gazów i pyłów do atmos-

fery poprzez budowę nowoczesnych instalacji 
odpylania oraz wykorzystywanie w produkcji 
ciepła dobrej jakości węgla;

> optymalizację zużycia paliw i energii elektrycz-
nej;

> ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów  
i prowadzenie ich selektywnej zbiórki;

> ograniczanie zużycia wody i produkcji ścieków 
w procesach technologicznych;

> ograniczanie strat ciepła poprzez stałą moder-
nizację sieci ciepłowniczej, kotłów i węzłów 
cieplnych oraz zdalny nadzór nad funkcjono-
waniem całego procesu wytwarzania i przesyłu 
ciepła. •
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Prowadzenie stałej modernizacji zarówno ukła-
dów wytwarzania (ciepłownia), jak i przesyłu  
i dystrybucji ciepła (sieci i węzły cieplne), wpły-
wa m.in. na poprawę warunków środowiskowych, 
stanowiąc istotny element wdrażanego w naszym 
mieście Programu Ochrony Powietrza dla strefy 
„Miasto Przemyśl”, wprowadzonego w życie Roz-
porządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 
22 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia progra-
mu ochrony powietrza dla strefy „Miasto Prze-
myśl” (Dziennik Urzędowy Województwa Podkar-
packiego Nr 107, poz. 1500).

Prowadzone dwa razy do roku pomiary wiel-
kości stężenia emitowanych przez ciepłownię 
zanieczyszczeń wykazały, że nie przekroczyły 
one standardów emisji dla gazów określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyj-
nych z instalacji ( Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558). •

Emisja pyłu z Ciepłowni „ZASANIE”  
po kolejnych etapach modernizacji
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Modernizacja 
Ciepłowni „Zasanie”

W latach 2005 – 2008  Ciepłownia „Zasanie” pod-
dana została  kompleksowej modernizacji 
z wykorzystaniem m.in. funduszy pomocowych 
UE. W tym okresie przeprowadzona została wy-
miana jednostek grzewczych WR-25 na jednost-
ki nowoczesne, ze ścianami szczelnymi i nową 
instalacją odpylania. Modernizacja prowadzona 
była dwuetapowo:
I ETAP – współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - bu-
dowa nowoczesnej jednostki WR-10 o ścianach 
szczelnych  oraz odpowiadającą normom instala-
cję odpylania.
II ETAP – w ramach środków własnych w roku 
2008 przedsiębiorstwo oddało do użytkowania 
nowy kocioł WR-12 wraz z nowoczesną instalacją 
odpylania.

Stężenie substancji w gazie [mg/m3] 
sezon letni i zimowy 2012 r.
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Lokalna kotłownia i powstały w jej miejscu węzeł cieplny

Likwidacja lokalnych kotłowni 
i indywidualnych palenisk węglowych

Od początku funkcjonowania naszego przedsię-
biorstwa, tj. od roku 1984, prowadzimy sukce-
sywną politykę zmierzającą do likwidacji nisko-
emisyjnych źródeł ciepła - niewielkich, lokalnych 
kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk 
domowych oraz zastąpienia ich węzłami cieplnymi  
zasilanymi z miejskiego systemu ciepłowniczego 
opartego na scentralizowanym źródle ciepła.

Większość przestarzałych, niskoemisyjnych ko-
tłowni węglowych na terenie Przemyśla została 
zlikwidowana jeszcze w latach 80 i 90 XX wieku.

W ostatnich 10 latach, dzięki kolejnym inwe-
stycjom rozbudowującym system ciepłowniczy  
w dzielnicy „Śródmieście” oraz dzielnicach przy-
ległych, zlikwidowanych zostało kilkanaście 
lokalnych kotłowni węglowych m.in. w Rynku 
oraz w rejonie ulic: Osińskich, Słowackiego, Ko-
narskiego, Mickiewicza, Dworskiego, Wyb. Pił-
sudskiego, Kopernika. W sumie likwidacji uległo 
kilkadziesiąt kotłowni węglowych i olejowych. 
Oprócz tego, rozbudowa sieci ciepłowniczej na 
terenie całej Starówki i doprowadzenie Ciepła 
Systemowego do poszczególnych budynków spo-
wodowało likwidację lub wyłączenie z użytkowa-
nia ok 1200 palenisk domowych (pieców węglo-
wych) w ciągu ostatnich 9 lat. •

<
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Paliwo

Paliwem stosowanym w procesie produkcji ciepła 
w Ciepłowni „Zasanie” jest miał węglowy, którego 
roczne zużycie kształtuje się na poziomie 25 – 28 
tys ton.

Parametry węgla zużytego w procesie wytwarza-
nia ciepła w roku 2012r. wyniosły odpowiednio:
> wartość opałowa 22 254 kJ/kg,
> zawartość popiołu  14,96 %
> zawartość siarki  0,33 %
i były zdecydowanie lepsze od parametrów (mini-
malnych, maksymalnych i średnich) określonych 
w Pozwoleniu Zintegrowanym dla Ciepłowni „Za-
sanie”. 

Uprawnienia do emisji CO2  
dla MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.

W grudniu 2004 roku uchwalono ustawę o han-
dlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281 
poz. 2784 z 2004 r. z późn. zm. ). Ustawa ta weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku, wprowa-
dzając jednocześnie średnioroczne limity emi-
sji dwutlenku węgla dla instalacji. W pierwszym 
okresie rozliczeniowym tj. w latach 2005-2007 
średnioroczny przydział uprawnień do emisji CO

2
 

dla naszego przedsiębiorstwa wyniósł 61 700 Mg 
CO

2
/rok. Na kolejny pięcioletni okres rozliczenio-

wy 2008-2012 otrzymaliśmy mniejszy przydział 
uprawnień tj. 55 780 Mg CO

2
/rok . 

Przeprowadzenie modernizacji układu wytwarza-
nia ciepła, jak również stosowanie opału o do-
brych parametrach spowodowało znaczne ogra-
niczenie emisji CO

2
. 

Zarówno w pierwszym (2005 – 2007) jak i w dru-
gim okresie rozliczeniowym (2008 – 2012) Spółka 
nie przekroczyła przyznanych jej średniorocznych 
przydziałów uprawnień do emisji CO

2
. Zaoszczę-

dzone uprawnienia pozostają zgromadzone na 
indywidualnym koncie przedsiębiorstwa w Euro-
pejskim Rejestrze Uprawnień i będą mogły zostać 
wykorzystane w następnym okresie rozliczenio-
wym. •

Struktura przydziałU bezpłatnych 
 uprawnień do emisji CO2 w kolejnych 

okresach rozliczeniowych

54 206 61 700 54 593 55 780 50 971 55 780

Rzeczywista wielkość 
emisji CO

2

Przydział uprawnień do 
emisji CO

2
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Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Nasze przedsię-
biorstwo posiada Program Minimalizacji Odpa-
dów oraz w ramach Pozwolenia Zintegrowanego 
zezwolenie na wytwarzanie i magazynowanie od-
padów.
Zgodnie z planem prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów, które są gromadzone w odpo-
wiednich do tego celu miejscach a następnie prze-
kazywane  uprawnionym odbiorcom odpadów. 
Surowce wtórne przekazywane są natomiast do 
ponownego wykorzystania lub w miarę możliwo-
ści wykorzystywane we własnym zakresie.

Odpady paleniskowe

Ubocznym produktem spalania miału węglowego 
w procesie wytwarzania ciepła są popioły lotne 
oraz żużel paleniskowy. 
Popiół lotny wychwytywany jest w odpylaczach. 
Żużel paleniskowy transportowany jest natomiast 
systemem taśmociągów ze zbiorników odżużla-
czy na plac składowy żużla a następnie odbierany 
przez kontrahentów.

Produkty uboczne powstające po spaleniu mia-
łu węgla kamiennego zostały sklasyfikowane, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu od-
padów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206 ) pod nastę-
pującym kodem odpadów:
10 01 01 – żużel i popioły paleniskowe i pyły  
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymie-
nionych w 10 01 04).

Raz w roku prowadzane są dla wspomnianych 
produktów badania analizy spektrometrycznej, 
na obecność pierwiastków promieniotwórczych, 
z której wynika, że przedmiotowy materiał może 
być stosowany w szeroko pojętym budownictwie 
– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku  
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 
49 z 2006 roku, poz. 356). •

20
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Układ odżużlania
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Odpady niebezpieczne

Wytwarzane odpady niebezpieczne zbierane są 
selektywnie a następnie czasowo magazynowa-
ne w odpowiednio do tego celu wyznaczonych 
miejscach.  Miejsca czasowego gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych są izolowane od pod-
łoża, zaś odpady są przechowywane w specjal-
nych, szczelnych i oznaczonych pojemnikach  
w wiatach magazynowych i zamkniętych po-
mieszczeniach. •
 Gospodarka wodno-ściekowa

Spółka prowadzi stały monitoring jakości wytwa-
rzanych ścieków i wód opadowych, które są bez-
pośrednio lub w przypadku ścieków zasolonych, 
po ich uprzedniej neutralizacji w przeznaczonym 
do tego celu neutralizatorze, odprowadzane do 
kanalizacji miejskiej, skąd kierowane są do miej-
skiej oczyszczalni ścieków. •
Gospodarka energią elektryczną

W efekcie prowadzonych przez nasze przedsię-
biorstwo modernizacji układów wytwarzania oraz 
przesyłu i dystrybucji ciepła, znacznie zmniejszo-
no ilość zużywanej energii elektrycznej, zarówno 
globalnie (w skali całego przedsiębiorstwa), jak 
również proporcjonalnie - w przeliczeniu na jed-
nostkę wytworzonego i przesłanego ciepła.

Dla porównania, w roku 2005 zużycie energii 
elektrycznej w procesie wytwarzania ciepła wy-
niosło ok. 3096 MWh (6,32 kWh/GJ), natomiast  
w roku 2012 ok. 2006 MWh (3,86 kWh/GJ). • 

Zużycie energii elektrycznej  
w latach 2005-2012 [MWh/rok]

Zużycie energii elektrycznej  
na jednostkę wytworzonego ciepła 

 [kWh/GJ]

3096

794

1817

999

2006

708

przesył i dystrybucja 
ciepła

wytwarzanie ciepła

6,32

3,863,99
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POLITYKA  
ŚRODOWISKOWA  

Świadomi wpływu prowadzonej działalności na 
środowisko naturalne kierujemy się zasadami 
zrównoważonego rozwoju uwzględniającymi 
odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy 
wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko  
oraz zdrowiem człowieka.

Mając na uwadze realizację niniejszej polityki 
Zarząd MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. w imieniu 
wszystkich pracowników zobowiązuje się do:
> Prowadzenia procesów wytwarzania ciepła  

w sposób minimalizujący zanieczyszczenie 
środowiska  oraz zapobiegający zanieczyszcze-
niom, zgodnie z przepisami prawnymi z zakre-
su Ochrony Środowiska Naturalnego

> Ograniczania czynników mających wpływ na 
środowisko, w szczególności:
• Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, 

wody, gleby i ścieków
• Odpowiednią gospodarkę odpadami 

uwzględniającą ograniczanie ilości wytwa-
rzanych odpadów oraz właściwy sposób ich 
zagospodarowania

• Racjonalne i ekonomiczne wykorzystywanie 
energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz pa-
liw stałych

• Nadzorowanie emisji hałasu

> Monitorowania oddziaływania przedsiębior-
stwa na środowisko oraz ciągłego doskonale-
nia technik mających na celu ochronę środowi-
ska

> Doskonalenia procesów wytwarzania ciepła 
oraz modernizacji urządzeń, zmierzających do 
zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowi-
sko

> Podnoszenia świadomości ekologicznej pra-
cowników oraz motywowania ich do realizacji 
swoich zadań w sposób odpowiedzialny za śro-
dowisko

> Realizacji polityki środowiskowej uwzględnia-
jąc wymagania i oczekiwania innych zaintere-
sowanych stron tj. klientów i dostawców.

Niniejsza polityka prowadzona jest w sposób jaw-
ny i dostępny publicznie a za ostateczny rezultat 
przyjmujemy wspólnie odpowiedzialność. •
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