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Przemyśl to najstarsze i jedno z największych oraz najpiękniejszych
miast Polski południowo-wschodniej, liczące 62 tys. mieszkańców
i zajmujące 46 km2 powierzchni, stanowiące ważny ośrodek kulturalny i administracyjny całego regionu.
Klimat Przemyśla położonego u podnóża Karpat, na styku kilku krain
geograficznych oraz na pograniczu stref klimatycznych:
kontynentalnej i przejściowej, charakteryzuje się stosunkowo długim
latem (ok. 110 dni), jednak wyższymi niż w centralnej Polsce rocznymi
wahaniami temperatur (od -3°C w styczniu do +19°C w lipcu). Średnia
temperatura zimowych miesięcy z ostatnich pięciu lat wyniosła
w Przemyślu ok. -1°C.
Brak dużych i uciążliwych dla środowiska naturalnego zakładów
przemysłowych oraz rozległe tereny zielone i kompleksy leśne, zarówno w samym mieście jak i najbliższych okolicach, to niewątpliwe
atuty Przemyśla.

PRZEMYŚL
49°47′16″N
22°46′30″E

Problemem wymagającym szybkiego i kompleksowego rozwiązania
pozostaje podobnie jak w wielu innych polskich miastach tzw. „niska
emisja”, z indywidualnych pieców węglowych i innych „brudnych”
źródeł ciepła, niespełniających jakichkolwiek norm i wymogów
ochrony środowiska. Skutecznym rozwiązaniem problemu niskiej
emisji powierzchniowej jest dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo Ciepło Systemowe. Czysty, ekologiczny a przede wszystkim
najbezpieczniejszy sposób na ogrzewanie mieszkań i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Obecnie MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. dostarcza ciepło do połowy budynków w mieście. Rozbudowa systemu ciepłowniczego eliminująca
„brudne” źródła ciepła i podnosząca tym samym komfort życia lokalnej
społeczności, powinna stanowić wspólny cel, zarówno naszego przedsiębiorstwa, władz samorządowych, zarządców i administratorów
nieruchomości jak i mieszkańców Przemyśla.
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Ogrzewamy
Przemyśl

SZANOWNI PAŃSTWO
Miniony rok to szczególny czas w historii Miejskiego

Mamy jednak pełną świadomość faktu, że liczby

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp.

i wskaźniki to nie wszystko. Nie odzwierciedlają one

z o.o. Dlatego też z wielką satysfakcją oddajemy w Pań-

bowiem tego co bardzo trudno zmierzyć i policzyć,

stwa ręce Raport z działalności Spółki za rok 2014,

a co stanowi dla nas absolutny priorytet, a mianowicie

w którym przedstawiamy najważniejsze informacje

Państwa zaufanie i satysfakcja ze świadczonych przez

o przedsiębiorstwie oraz fotorelację z obchodów jubile-

MPEC usług.

uszu 30–lecia funkcjonowania przemyskiego ciepłownictwa systemowego.

Gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego Raportu oraz serdecznie

Przez te 30 lat staraliśmy się zapewnić Państwu kom-

zapraszamy do współpracy z nami administratorów

fort, bezpieczeństwo i najwyższą jakość świadczonych

i zarządców nieruchomości, jak również wszystkich

usług. Jednak uroczystości i historyczne refleksje nie

mieszkańców Przemyśla, którzy korzystają lub zamie-

mogą przysłonić bieżącej działalności przedsiębiorstwa,

rzają korzystać z ciepła dostarczanego przez nasze

stałego procesu optymalizacji jego struktury organiza-

przedsiębiorstwo.

cyjnej i efektywności funkcjonowania, określania kierunków dalszego rozwoju oraz rozbudowy infrastruktury
ciepłowniczej.
Prezes Zarządu
Przedstawione w niniejszym Raporcie dane i wykresy
kompleksowo i obiektywnie ukazują Spółkę w minionym
roku, w którym względnie wysokie temperatury znacznie
zredukowały popyt na wytwarzane i dostarczane przez
MPEC ciepło systemowe.

Kazimierz Stec

ORGANIZACJA I PODSTAWY PRAWNE
FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada

w Przemyślu zostało utworzone 1 lipca 1984 r. na

Nadzorcza.

bazie Zakładu Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej. Przejęło tym samym

Do 15 maja 2014 r. Rada działała w pięcioosobowym

obowiązek zaopatrywania w ciepło mieszkańców

składzie:

Miasta i prowadzenia gospodarki ciepłowniczej, opartej

Jadwiga Jędruch – Przewodniczący Rady

początkowo na sieci kotłowni lokalnych

Rafał Sura – Zastępca Przewodniczącego Rady

a następnie na sukcesywnie rozbudowywanym

Maciej Kalnicki – Sekretarz Rady

systemie ciepłowniczym zasilanym z ciepłowni Zasanie.

Ludwik Szymański – Członek Rady

16 września 1992 r. Miejskie Przedsiębiorstwo

Zbigniew Sawecki – Członek Rady

Energetyki Cieplnej w Przemyślu zmieniło formę
organizacyjno-prawną i od tamtej pory funkcjonuje

Z dniem 13 czerwca 2014 r. uchwałą Nadzwyczajnego

jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której

Zgromadzenia Wspólników MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.

100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Przemyśl.

została powołana nowa Rada Nadzorcza
w składzie:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Jadwiga Jędruch – Przewodniczący Rady

w Przemyślu Spółka z o.o.

Rafał Sura – Zastępca Przewodniczącego Rady

Siedziba Spółki: 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8

Zbigniew Sawecki – Sekretarz Rady

KRS: 0000127415

Ludwik Szymański – Członek Rady

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na

Kapitał zakładowy: 5.390.000 zł

zewnątrz.

Reprezentantem Właściciela Spółki – Gminy Miejskiej

W roku 2014 dwuosobowy Zarząd Spółki tworzyli

Przemyśl w Zgromadzeniu Wspólników jest Prezydent

Kazimierz Stec – Prezes Zarządu

Miasta Przemyśla.

Maciej Patoczka – Wiceprezes ds. Produkcji

W 2014 r. funkcję tę pełnił Robert Choma.

i Sprzedaży
Funkcję Prokurenta Spółki sprawowała Alicja Matysiak
– Główny Księgowy.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o. do końca roku 2014
funkcjonowało w oparciu o strukturę organizacyjną
ustaloną w marcu 2013 r., odzwierciedlającą podział
obszarów działalności Spółki.

Robert Choma
Prezydent
Miasta
Przemyśla
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Od lewej: Ludwik Szymański, Zbigniew Sawecki, Jadwiga Jędruch i Rafał Sura

Od lewej: Maciej Patoczka, Alicja Matysiak i Kazimierz Stec

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI
FUNKCJONUJĄCY OD DNIA 1 MARCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

RADA NADZORCZA

Dział
Wykonawstwa

Dział
Automatyki i Telemetrii

Pełnomocnik ds.
Zarządzania Systemami Jakości

Stanowisko ds. BHP
P. Poż. i Obrony Cywilnej

PG

ZP

Stanowisko ds. Promocji,
Reklamy i Strategii Marketingowej

Główny Księgowy
(Prokurent)

GK

ZR

Dział
Rozwoju i Inwestycji

ZS

Wydział
Sieci i Węzłów

PREZES ZARZĄDU

ZB

PC

Wydział
Ciepłownia

SW

PU

Dział
Umów i Rozliczeń

SA

PP

Członek Zarządu
V-ce Prezes ds.
Produkcji i Sprzedaży

PS

PZ

ZARZĄD

Dział
Księgowości

ORGANIZACJA I PODSTAWY PRAWNE
FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

SYSTEM
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

opisanych normą PN-EN ISO 9001:2008, wykrycie
ewentualnych sprzeczności w systemie oraz wskazanie
możliwości rozwoju.

Sukcesywne podnoszenie poziomu świadczonych usług
i doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa wymagają

W trakcie auditów oceniono procesy pod względem ich

wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania oraz

poprawności, skuteczności i efektywności. Wyniki

rozwiązań regulujących i optymalizujących zasady jego

auditów w ramach możliwości i posiadanych środków

funkcjonowania.

finansowych, będą wykorzystane do podjęcia działań
zmierzających do poprawy funkcjonowania Spółki.
W najbliższym czasie funkcjonujący w Spółce System
Zarządzania Jakością będzie poddany certyfikacji
przeprowadzonej przez niezależną instytucję
certyfikującą.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W roku 2014 został powołany Administrator
Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator
Systemów Informatycznych. Opracowane i wdrożone
zostały wymagane przepisami prawa procedury
i instrukcje w tym zakresie, zaś wszyscy pracownicy,
Marek Niklewicz - Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemami Jakości.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

którzy przetwarzają dane osobowe odbiorców
i pozostałych kontrahentów Spółki zostali przeszkoleni
z zakresu ochrony danych osobowych oraz otrzymali

Od kilku lat w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki

stosowne upoważnienia.

Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. funkcjonuje
System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001,

Gromadzone w przedsiębiorstwie zbiory danych

która jest powszechnie stosowana w Polsce, również

osobowych zostały zgłoszone i zarejestrowane

w wielu przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W ramach SZJ wyodrębniono 26 procesów
z poszczególnych obszarów działalności Spółki:

POLITYKA BHP

procesów podstawowych - wytwarzania, przesyłu
i dystrybucji ciepła oraz pomocniczych, m.in.: zakupów,

Charakter pracy wykonywanej przez pracowników

inwestycji i zarządzania kadrami oraz opracowano

Spółki oraz liczne czynniki stanowiące potencjalne

stosowne procedury i instrukcje.

źródło zagrożeń i niebezpieczeństw powodują, że
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz rygorystyczne

Wzorem ubiegłych lat, w 2014 r. odbyło się 10

egzekwowanie przestrzegania zasad BHP traktowane są

planowych auditów wewnętrznych, których celem było

zarówno przez Zarząd, kadrę kierowniczą jak

dokonanie oceny skuteczności funkcjonowania całego

i poszczególnych pracowników w sposób priorytetowy.

SZJ w odniesieniu do wszystkich obszarów wymagań

Nad przestrzeganiem zasad oraz tworzeniem
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Skutkiem stale doskonalonej i dostosowywanej
do aktualnych wymogów prawnych i warunków
technicznych polityki BHP w przedsiębiorstwie jest
utrzymujący się od wielu lat niski wskaźnik wypadków
przy pracy, spowodowanych głównie tzw. „czynnikami
ludzkimi” lub wystąpieniem niespodziewanych zdarzeń.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat nie odnotowano
w przedsiębiorstwie wypadków średnich i ciężkich.
Przestrzeganie w przedsiębiorstwie zasad BHP
poddawane jest systematycznej kontroli zewnętrznej
prowadzonej m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy
i Państwową Inspekcję Sanitarną, zaś systematyczna
współpraca, uzyskiwane porady prawne oraz
Leszek Górniak – Starszy Inspektor ds. BHP, P.Poż i OC

przeprowadzane z obiema instytucjami konsultacje,
pomagają eliminować pojawiające się niedociągnięcia

i koordynacją polityki BHP w przedsiębiorstwie

i usterki, zarówno w zakresie stosowania przepisów

czuwają: Starszy Inspektor ds. BHP, P.Poż i OC - Leszek

prawa pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy.

Górniak, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Leszek
Orzechowski oraz 7 osobowa Komisja Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, której przewodniczy Wiceprezes
Zarządu Maciej Patoczka.
.

MIEJSKI SYSTEM
CIEPŁOWNICZY

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

WYTWARZANIE CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wytwarzanie ciepła dostarczanego przez Spółkę mieszkań-

w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

com Przemyśla odbywa się w jednym źródle ciepła -

jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym

ciepłowni „Zasanie”, zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater.

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
przesyłu i dystrybucji ciepła na podstawie

Obecnie na wyposażeniu ciepłowni znajdują się

koncesji:

4 jednostki wytwórcze:

WCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (wytwarzanie

2 kotły wodne rusztowe typu WR-25 (uruchomione

ciepła)

w 1994 r.)

PCC/30/277/U/2/98/EB z późn. zm. (przesył

1 kocioł wodny rusztowy typu WR-10 (uruchomiony

i dystrybucja ciepła)

w 2006 r.)
1 kocioł wodny rusztowy typu WR-12 o mocy 12 MW,

Zgodnie z obowiązującą w przedsiębiorstwie Polityką
Jakości, nadrzędnym celem Spółki i podstawą jej

(uruchomiony w 2009 r.)
o łącznej mocy znamionowej 80,15 MW:

działalności jest dostarczanie mieszkańcom Przemyśla
ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, technologii i wentylacji,
w sposób niezawodny, bezpieczny i przyjazny
środowisku naturalnemu, zgodny z obowiązującym
prawem i umownymi zobowiązaniami oraz po
konkurencyjnych w stosunku do innych sposobów
ogrzewania cenach.

W ubiegłym roku został przeprowadzony gruntowny
remont najstarszego kotła WR-25, co znacznie zwiększyło
niezawodność działania układu wytwarzania i pewność
dostaw ciepła do ogrzewanych obiektów.
Przeprowadzono również prace termomodernizacyjne
w budynku ciepłowni, ograniczające straty ciepła oraz
zmodernizowano i zautomatyzowano układ stacji
uzdatniania wody.
Układ wytwarzania ciepła posiada dużą elastyczność
oraz niezbędny zapas mocy, zarówno na wypadek
awarii jednej z jednostek wytwórczych jak i wzrostu
poboru ciepła na wskutek przyłączenia do sieci nowych
obiektów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
Maksymalne dobowe obciążenie układu wytwarzania
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ciepła wyniosło w 2014 roku ok. 53 MW, przy
temperaturze średniodobowej -13°C.
Łącznie w 2014 r. wytworzono w ciepłowni Zasanie
458.876 GJ ciepła, do czego zużyto 24.828 ton miału
węglowego o średniej wartości opałowej 21,8 MJ/kg.
Ponadto w procesie tym zużyto 1813 MWh energii
elektrycznej i 8,3 tys. m3 wody.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl,
MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. a PGNiG TERMIKA.

Szczegóły przedstawia poniższy wykres porównawczy,
obrazujący wielkość wyemitowanych zanieczyszczeń
z ciepłowni Zasanie w roku 2014 oraz wielkości
zanieczyszczeń, które zostałyby wyemitowane przy
wytworzeniu takiej samej ilości ciepła (458 tys. GJ),
z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego.

Emisja zanieczyszczeń

OCHRONA ŚRODOWISKA
[Mg/rok]
Działalność związana z wytwarzaniem ciepła ma
duży wpływ na środowisko naturalne, poprzez emisję
zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw, emisję
hałasu, wytwarzanie odpadów oraz zużywanie energii
i innych zasobów.
W 2014 r. ilość emitowanych zanieczyszczeń została
utrzymana poniżej dopuszczalnych wartości stężeń
godzinowych i emisji rocznych, jednak Zarząd Spółki

100
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w porozumieniu z właścicielem - Gminą Miejską
Przemyśl, podejmuje szereg działań zmierzających do

20

dalszej ich redukcji.

10

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o. oraz Miastem Przemyśl
zostało podpisane porozumienie „w sprawie
partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
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W listopadzie 2014 r. pomiędzy PGNiG TERMIKA,

0,00

70

0

74,61

0,35
39

46
30,94

CO

Emisja zanieczyszczeń
z ciepłowni
Zasanie w 2014 r.

94
0,05

36,68

NOx

31
SO2

Emisja z ciepłowni
Zasanie przy współpracy z układem
kogeneracyjnym

24,84

pył zawieszony
Emisja
z układu
kogeneracyjnego

Przemyśla w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła”,

Dodatkowo w układzie kogeneracyjnym będzie wytwarza-

przewidujące m.in. wybudowanie na terenie ciepłowni

nych rocznie ok. 33,4 tys. MWh energii elektrycznej.

Zasanie wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej

W roku 2014 w procesie produkcji ciepła zostało

o mocy ok. 5 MWe/5MWt zasilanej gazem ziemnym,

wyemitowanych 51 tys. Mg CO2.

produkującej ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu.

Obecnie prowadzone są analizy mające na celu wybór

Takie rozwiązanie pozwoli m.in. na znaczne

optymalnej technologii odsiarczania i odpylania spalin

ograniczenie poziomu emitowanych zanieczyszczeń.

emitowanych przez ciepłownię.

MIEJSKI SYSTEM
CIEPŁOWNICZY

Technologia wykonania sieci ciepłowniczej
eksploatowanej przez MPEC

PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA CIEPŁA
Do przesyłu i dystrybucji ciepła z ciepłowni Zasanie do
poszczególnych punktów odbioru wykorzystywany jest
eksploatowany przez nasze przedsiębiorstwo system
ciepłowniczy, obejmujący sieć ciepłowniczą
z przyłączami, węzły cieplne oraz instalacje odbiorcze
wraz z armaturą.

sieci preizolowane

21,4 km
57%

sieci kanałowe

14,5 km
39%

sieci napowietrzne

1,5 km
4%

Wiek sieci ciepłowniczej
eksploatowanej przez MPEC

do 10 lat

16,3 km
43%

10-20 lat

5,1 km
14%

Rodzaj i funkcja
sieci ciepłowniczych

powyżej 20 lat

16,0 km
43%

sieci magistralne
(DN150-DN500)

18,0 km
48%
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sieci rozdzielcze
zasilające do kilkunastu budynków
(DN65-DN125)

12,3 km
33%

przyłącza
zasilające
1-4 budynków
(DN15-DN50)

7,1 km
19%

Szczegółową charakterystykę miejskiego systemu
ciepłowniczego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
przedstawia poniższe zestawienie. Dla porównania
zamieściliśmy analogiczne dane z lat 2012 i 2013.

SIEĆ CIEPŁOWNICZA

2012

2013

2014

Długość sieci ciepłowniczej [km]

35,0

35,9

37,4

Długość instalacji odbiorczych niskoparametrowych [km]

5,7

5,7

6,4

2439

2506

2535

82

82

82

75/45

70/35

70/35

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie letnim [m3/h]

213

236

235

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie zimowym [m3/h]

1091

1168

1130

Pojemność zładu [m3]
Ciśnienie statyczne [mH2O]
Ciśnienie dyspozycyjne sezon zimowy/sezon letni [mH2O]

Temperatura nośnika ciepła - tz/tp [°C]

130/73,5

WĘZŁY CIEPLNE I ARMATURA

2012

2013

2014

287

297

315

węzły eksploatowane przez MPEC

262

272

290

węzły eksploatowane przez odbiorców

25

25

25

węzły jednofunkcyjne

94

101

108

węzły dwufunkcyjne

168

171

182

węzły objęte systemem zdalnego monitoringu

104

150

185

węzły nie objęte systemem zdalnego monitoringu

158

122

105

węzły indywidualne

174

183

198

węzły grupowe

88

89

92

ilość mieszkaniowych stacji cieplnych obsługiwanych przez MPEC

483

592

696

ilość liczników ciepła

1380

1450

1572

w tym odczytywanych zdalnie (system monitoringowy lub radiowy)

700

920

1328

całkowita ilość węzłów cieplnych
w tym:

MIEJSKI SYSTEM
CIEPŁOWNICZY

W zarządzaniu systemem ciepłowniczym oraz

systemu ciepłowniczego zostały przyłączone budynki

monitorowaniu jego pracy pomagają pracownikom Spółki

przy ul. Siemiradzkiego 11 i Siemiradzkiego 15,

nowoczesne rozwiązania technologiczno-informatyczne.

ogrzewane dotychczas z lokalnej kotłowni gazowej.

Rozproszony system sterowania i wizualizacji tzw. SCADA
oraz system informacji przestrzennej infrastruktury
ciepłowniczej tzw. GIS, to najważniejsze narzędzia
umożliwiające m.in. zdalne sterowanie
i regulację parametrów, wykonywanie obliczeń cieplnohydraulicznych, prognozowanie zapotrzebowania na
ciepło, jak również wspomaganie procesów inwentaryzacji
zasobów oraz zbierania i przetwarzania danych.

Bilans cieplny
[tys. GJ]
600
500

13,2
63,8

10,9
63,8

10,8

Siemiradzkiego 11

62,2

400
300
200

442,1

442,6

385,9

100
0

2012
ciepło
sprzedane

2013
straty
ciepła

2014
potrzeby
własne

Ciepło wytworzone Ciepło wytworzone Ciepło wytworzone
2013
2014
2012

Siemiradzkiego 15

519 101 [GJ] 517 365 [GJ] 458 876 [GJ]

W 2014 r. do systemu ciepłowniczego zostało
przyłączonych 15 budynków, co wymagało ułożenia
2,15 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowania 12
węzłów cieplnych. Rozpoczęto również dostawę ciepła
do obiektów przy ul. Borelowskiego 3, Głowackiego 17,
Pl. Katedralny 5, Rynek 9 i Serbańskiej 7, do których
infrastruktura ciepłownicza została doprowadzona
w latach ubiegłych.
Największą i najważniejszą z realizowanych w roku
2014 inwestycji była rozbudowa sieci ciepłowniczej
w okolicach ul. Siemiradzkiego, w wyniku której do
12 | 13

Mickiewicza 3

Istotną inwestycją była również budowa przyłącza
ciepłowniczego oraz węzła cieplnego dla budynków
Poczty Polskiej przy ul. Mickiewicza 13-15.
Ponadto do systemu ciepłowniczego przyłączone
zostały budynki przy ul.: 3-go Maja 28, Bieszczadzkiej,
Grunwaldzkiej 19, Katedralnej 6, Mickiewicza 3
Mickiewicza 36

i 36, Pl. Legionów 1, Rynek 14 i 15, Sowińskiego 5
i Wieniawskiego 8, ogrzewane dotychczas głównie
domowymi piecami grzewczymi lub za pomocą
instalacji odbiorczych zasilanych z lokalnych kotłowni
gazowych.
Łączna moc cieplna zamówiona przez odbiorców
przyłączonych do systemu ciepłowniczego w roku
2014 wyniosła 1,2 MW.
Nakłady inwestycyjne jakie Spółka poniosła na
rozbudowę systemu ciepłowniczego w roku 2014
zamknęły się kwotą 3,15 mln zł.

Rynek 14 i Rynek 15

W roku 2014 zostało definitywnie rozwiązanych 10
umów sprzedaży ciepła, co spowodowało wstrzymanie
dostawy ciepła do 10 obiektów i obniżenie zamówionej
mocy cieplnej o 0,12 MW

Wykres nakładów inwestycyjnych
z lat 2010 - 2014
wg wartości nominalnej
25 000
Grunwaldzka 19

20 000

3146
2363

15 000

4034

10 000
6662
4400

4400

2010

2011

tys. zł
Wieniawskiego 8

17499

11102

5 000
0

15136

2012

2013

2014

tys. zł
(skumulowane od 2010 r.)

MIEJSKI SYSTEM
CIEPŁOWNICZY

SCHEMAT
SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WYSOKOPARAMETROWEJ
NA TERENIE PRZEMYŚLA
Google Earth
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RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO
W PRZEMYŚLU

wielkości zamówionej mocy cieplnej, a co za tym idzie
wielkości poboru ciepła.

Ilość odbiorców ciepła
wg wielkości zamówionej mocy cieplnej

dla Przemyśla
W 2014 r. MPEC w Przemyślu Spółka z o.o. dostarczał
Ciepło Systemowe do 590 budynków o różnej wielkości
i funkcjach, o łącznej kubaturze 3,95 mln m3, położonych
w obrębie największych dzielnic Przemyśla po obu
stronach Sanu.

1030

1000
800
600

W wyniku rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej oraz
przyłączania kolejnych obiektów do sieci ciepłowniczej,
w 2014 r. przedsiębiorstwo zyskało ponad 100 nowych
odbiorców i na dzień 31.12.2014 r. dostarczało ciepło

400 814
200
0

1277 umownym jego odbiorcom.
Struktura odbiorców pod względem ilości odebranego

901

104
99 100

0-10
2012

11-50

73 73 73

64 65 70

50-100

2013

pow. 100 [kW]
2014

ciepła nie uległa w ciągu ostatnich kilku lat zasadniczym

Na przestrzeni ostatnich kilku lat niewielkiej zmianie

zmianom. Największym odbiorcą ciepła dostarczanego

uległa struktura sprzedaży ciepła ze względu na

przez MPEC w 2014 r. pozostawała Przemyska

sortyment. W wolumenie sprzedaży powoli ale

Spółdzielnia Mieszkaniowa (37%), następnie Szpital

systematycznie rośnie udział ciepła wykorzystywanego

Wojewódzki (7%), Spółdzielnia Mieszkaniowa

na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej.

„Metalowiec” (5%) i obiekty wojskowe (4%).
Dalszemu rozdrobnieniu uległa natomiast struktura
ilościowa odbiorców klasyfikowanych pod względem

Wykres sprzedaży ciepła
w podziale na sortyment

Struktura sprzedaży ciepła
wg grup odbiorców

Ogrzewanie

Spółdzielnie
mieszkaniowe

44%

Pozostali
odbiorcy

7%
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Wspólnoty
mieszkaniowe

15%

Odbiorcy
indywidualni

4%

Jednostki
budżetowe

29%

Spółki
komunalne

1%

292,6 tys. GJ
76%

Przygotowanie
ciepłej wody
użytkowej

84,5 tys. GJ
22%

Wentylacja

8,7 tys. GJ
2%

W ciągu 3 lat wzrosła ilość odbiorców, którzy
wyrazili zgodę na prowadzenie korespondencji oraz
otrzymywanie faktur za ciepło w formie elektronicznej.
W roku 2012 z usługi e-faktura korzystało 41, w 2013
– 159, natomiast w grudniu 2014 r. już 202 odbiorców.

ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA

CENA CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Pomimo utrzymującej się od wielu lat tendencji do

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny ciepła

systematycznego obniżania przez odbiorców wielkości

dostarczanego przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.

zamówionej mocy cieplnej dla ogrzewanych obiektów,

pozostawały stabilne, zaś ich średni wzrost był zbliżony

realizacja inwestycji rozwojowych w 2014 r. pozwoliła

do stopy inflacji. W 2014 r. podobnie jak w roku 2013

nie tylko na skompensowanie spadku mocy ale

nastąpił niewielki spadek cen ciepła liczonych w skali

i uzyskanie nadwyżki w wysokości ok. 1 MW.

przedsiębiorstwa, odpowiednio o 0,14 i 0,17%.
7 listopada 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zatwierdził nową taryfę dla ciepła, która weszła w życie
od dnia 1 grudnia 2014 r. i będzie obowiązywała do 30
czerwca 2016 r.

Bilans zamówionej mocy cieplnej
z lat 2010 - 2014 [MW]

Analiza kosztów ogrzewania nieruchomości za pomocą
różnych źródeł ciepła wykazała, że Ciepło Systemowe
pozostaje jednym z najtańszych sposobów ogrzewania

0,0057

spośród dostępnych na rynku rozwiązań.
Oprócz ceny, atrakcyjność Ciepła Systemowego
dla różnych grup odbiorców podnoszą także inne
jego walory: bezpieczeństwo, wygoda użytkowania,
bezobsługowy charakter i niezawodność dostaw.

0,0210

5,7480

3,4441

2010

0,3756

2011

0,0267

0,0021

0,9029

0,8781

2012

2013

1,2179

2014
-0,5168

-1,0701

-1,3476

-2,0942
-2,5635

nowe
włączenia
z inwestycji

zwiększenia
mocy

zmniejszenia
mocy
i wyłączenia

EKONOMIA I FINANSE
SPÓŁKI

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014

Finalna cena ciepła stanowi odzwierciedlenie

rok zostało przeprowadzone w miesiącu lutym 2015 r.

ponoszonych przez Spółkę kwalifikowanych

przez biegłego rewidenta Panią Małgorzatę Grzejszczak

(zatwierdzonych przez Prezesa URE i ujętych w taryfie dla

działającą w imieniu firmy MM AUDYT i DORADZTWO

ciepła) kosztów wytworzenia, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Arkuszowa 52.

Poniżej zamieszczamy strukturę procentową kosztów
działalności Spółki na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Dla porównania zamieszczamy również analogiczne dane
bilansowe z lat ubiegłych.

STRUKTURA PROCENTOWA KOSZTÓW SPÓŁKI
[%]
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2
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3
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8

1

2013
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podatki

prawa do emisji

remonty i usługi

pozostałe koszty
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9

4

3

2

BILANS
AKTYWA
L.p.

Aktywa

I

Aktywa trwałe

Wartość
Wartość
Wartość
księgowa na dzień księgowa na dzień księgowa na dzień
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
tys. zł
tys. zł
tys. zł
37 279

36 289

35 477

916

649

152

1

Wartości niematerialne i prawne

2

Rzeczowe aktywa trwałe:

36 277

35 039

34 411

a) środki trwałe

35 923

34 856

34 106

b) środki trwałe w budowie

354

183

305

3

Inwestycje długoterminowe

50

50

33

4

Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe

36

551

881

w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

22

545

582

11 527

10 641

10 504

II

Aktywa obrotowe

1

Zapasy

5 455

4 602

4 517

2

Należności krótkoterminowe

6 005

5 989

5 718

3

Inwestycje krótkoterminowe

4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Ogółem aktywa

6

12

64

61

38

205

48 806

46 930

45 981

PASYWA
Wartość
Wartość
Wartość
księgowa na dzień księgowa na dzień księgowa na dzień
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
tys. zł
tys. zł
tys. zł

L.p.

Pasywa

I

Kapitał (fundusz) własny

20 492

19 202

19 453

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

28 314

27 728

26 528

0

2 577

2 758

II
1

Rezerwy na zobowiązania

2

Zobowiązania długoterminowe

4 530

3 035

1 673

3

Zobowiązania krótkoterminowe

20 017

18 900

19 457

4

Rozliczenia międzyokresowe

3 767

3 216

2 640

48 806

46 930

45 981

Ogółem pasywa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
L.p.

Rachunek zysków i strat

za okres
za okres
za okres
01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2014
tys. zł
tys. zł
tys. zł

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

27 777

28 631

26 611

B

Koszty działalności operacyjnej

28 880

28 245

26 442

C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-1 103

386

169

D

Pozostałe przychody operacyjne

3 624

2 203

1 617

E

Pozostałe koszty operacyjne

640

609

380

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

1 881

1 980

1 406

G

Przychody finansowe

46

64

34

H

Koszty finansowe

953

662

555

I

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

974

1 382

885

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

0

0

K

Zysk (strata) brutto

974

1 382

885

348

380

309

0

0

0

626

1 002

576

L

Podatek dochodowy

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. strat)

N

Zysk (strata) netto

KADRY
SPÓŁKI

Wykształcenie

Na dzień 31.12.2014 r. w Spółce zatrudnionych było
136 pracowników, w tym 80 osób na stanowiskach
robotniczych i 56 na stanowiskach nierobotniczych.
Od kilku lat poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie
pozostaje na zbliżonym i względnie stabilnym poziomie
(130-140 pracowników), przy niewielkiej fluktuacji kadr.
Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni są na podstawie
umów o pracę wg zasad przewidzianych w kodeksie pracy.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce od kilku

wyższe

średnie

41

56

już lat pozostaje na poziomie zbliżonym do średniej płacy

zasadnicze
zawodowe

32

podstawowe

krajowej i w minionym roku wynosiło 3753 zł brutto.

4

Struktura wydziałowa

Dynamiczne zmiany otoczenia prawnego
i ekonomicznego oraz stale aktualizowana rynkowa
oferta nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technicznych
dla branży ciepłowniczej stawiają pracowników
przedsiębiorstwa przed koniecznością nieustannego
poszerzania horyzontów zawodowych oraz uzupełniania
posiadanej wiedzy i kompetencji.
W 2014 roku 114 osób uczestniczyło w kursach,
szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach
tematycznych przybliżających zasady funkcjonowania
nowoczesnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego
w aspekcie technicznym i prawno-organizacyjnym,
stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych
i technologiczno-informatycznych oraz stanowiących
forum wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych
przedsiębiorstw branży ciepłowniczej.

Wydział
Ciepłownia

Wydział
Sieci i Węzłów

Dział
Wykonawstwa

Dział Automatyki
i Telemetrii

Dział Rozwoju
i Inwestycji

Dział Umów
i Rozliczeń

57
10

28

Dział
Księgowości

7

17

7

4

Zarząd oraz pozostałe
samodzielne stanowiska pracy

6

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
w ramach Spółki funkcjonuje Rada Pracowników MPEC,
stanowiąca dodatkowe forum komunikacji i wymiany
informacji pomiędzy pracownikami a władzami Spółki.
W jej skład wchodzi obecnie 3 osoby: Joanna Mazur,
Wiesław Pałka i Marek Niklewicz.
W przedsiębiorstwie funkcjonują 3 związki zawodowe:
NSZZ „Solidarność” (przewodniczący Ryszard Mazur),
NSZZ „Solidarność 80” (przewodniczący Zbigniew
Pudło) i Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
Rada Pracowników. Od lewej Marek Niklewicz, Joanna Mazur
i Wiesław Pałka.
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(przewodniczący Henryk Janiuś), skupiające łącznie
54 pracowników Spółki.

PLANY
ROZWOJOWE

W grudniu 2014 r. Zarząd Spółki zatwierdził „Plan
Inwestycyjny na rok 2015”, określający m.in. kierunki
rozwoju systemu ciepłowniczego oraz harmonogram
realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.
Najważniejszą planowaną na 2015 rok inwestycją
jest rozbudowa systemu ciepłowniczego w rejonie

I Armii Wojska Polskiego 1, 1A i 1B

dzielnicy Bakończyce. W wyniku jej realizacji do systemu
ciepłowniczego zostanie przyłączonych 9 budynków przy
ul. Leszczyńskiego, I Armii Wojska Polskiego
i Bakończyckiej o łącznej mocy przyłączeniowej ok.
1,3 MW. Koszt realizacji tego zadania inwestycyjnego
został oszacowany na ok. 2 mln. zł.

Leszczyńskiego 5

Sławomir Płoszaj i Marcin Kramarczyk - pracownicy Działu Rozwoju
i Inwestycji

Ponadto do systemu ciepłowniczego planujemy
przyłączyć kilka budynków położonych w innych
częściach Miasta m.in. przy ul. Barskiej, Brudzewskiego,

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5

Fredry, Waygarta i Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.
Oprócz realizacji inwestycji rozwojowych, wspomniany
plan przewiduje także modernizację układu
wytwarzania ciepła pod kątem zaostrzanych wymogów
środowiskowych, rozbudowę systemu monitoringu
i zdalnego nadzoru nad pracą systemu ciepłowniczego
oraz przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na lata
2016-2017.

Barska 11

JUBILEUSZ 30-LECIA PRZEDSIĘBIORSTWA
I PROMOCJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO

W 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Przemyślu obchodziło jubileusz 30-lecia
funkcjonowania, co stanowiło doskonałą okazję, zarówno
do szerszego zaprezentowania działalności Spółki
i oferowanych usług, jak i organizacji szeregu mniej lub
bardziej oficjalnych konferencji, uroczystości, imprez
sportowo-rekreacyjnych i kameralnych spotkań.

Zwiedzamy Warszawę - 17-20.09.2014 r.

I Energetyczny Rajd Rowerowy Szlakiem Twierdzy Przemyśl
- 10.05.2014 r.

I Energetyczny Spływ Kajakowy - 21.06.2014 r.

Jubileuszowy Festyn dla pracowników MPEC - 28.06.2014 r.
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Spotkanie pokoleń przemyskich ciepłowników - 24.09.2014 r.

W dniach 26-28 sierpnia 2014 r. w miejscowości

uczestniczyli również zaproszeni goście: przedstawiciele

Czarna k/Ustrzyk Dolnych, została zorganizowana XVII

parlamentarzystów, władz samorządowych, spółek ko-

Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw

munalnych, stowarzyszeń, lokalnych mediów, kontrahen-

Ciepłowniczych i Elektrociepłowni, w której wzięło

tów i największych odbiorców ciepła.

udział ponad 100 uczestników z 53 przedsiębiorstw
ciepłowniczych oraz firm kooperujących z sektorem
energetycznym z całej Polski. Patronat Honorowy
nad wspomnianą konferencją organizowaną wspólnie
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, MPEC
Rzeszów i MPEC Przemyśl objęli Prezydent Miasta
Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Prezydent Miasta
Przemyśla Robert Choma.

Gala Jubileuszowa MPEC - 26.09.2014 r.

XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw
Ciepłowniczych i Elektrociepłowni - Czarna 26-28.08.2014 r.

Gala Jubileuszowa MPEC - 26.09.2014 r.

Najbardziej uroczystym akcentem obchodów 30-lecia
przedsiębiorstwa była Gala Jubileuszowa, zorganizowana 26 września 2014 r. w przemyskim Zamku
Kazimierzowskim, w której oprócz pracowników Spółki

Gala Jubileuszowa MPEC - 26.09.2014 r.

JUBILEUSZ 30-LECIA PRZEDSIĘBIORSTWA
I PROMOCJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wspomniana akcja promocyjno-edukacyjna została

w Przemyślu Spółka z o.o. zaznaczyło swoją obecność

zorganizowana we współpracy z ogólnopolską kampanią

podczas obchodzonego w dniach 13-14 września 2014 r.

informacyjno-edukacyjną na rzecz przeciwdziałania

Przemyskiego Święta Ulic Franciszkańskiej

niskiej emisji „Misja-emisja”, zaś dystrybuowany przy

i Kazimierzowskiej.

tej okazji komiks z przygodami pogromcy dymonów Komisarza Dymskiego oraz wydawnictwo informacyjnoedukacyjne pt. „Walcz z nami… z Dymonami” zwracały
uwagę na problem dymiących kominów w naszym
mieście oraz spalanych w domowych piecach śmieci
i innych szkodliwych substancji.
O akcji „Ciepło, cieplej…. ciepłownia” informowały media
lokalne: tygodnik Życie Podkarpackie i Radio ESKA
Przemyśl oraz regionalny dziennik Nowiny.
Przemyską ciepłownię odwiedziło również kilka
zorganizowanych grup z przemyskich szkół oraz
uczestnicy letniej półkolonii organizowanej przez

Stoisko informacyjno-promocyjne MPEC podczas Przemyskiego
Święta Ulic - 14.09.2014 r.

Młodzieżowy Dom Kultury.

Na stoisku firmowym MPEC, każdy chętny mógł
otrzymać gadżety promocyjno-reklamowe oraz uzyskać
informacje o możliwościach i planach dotyczących
rozwoju systemu ciepłowniczego.
Spacerujące przemyskimi ulicami „kominiarki Dymonki”
zachęcały mieszkańców miasta do udziału w akcji
„Ciepło, cieplej…. ciepłownia” i skorzystania z możliwości
obejrzenia z bliska procesu wytwarzania czystego
i bezpiecznego Ciepła Systemowego.
Oprócz tego, w roku 2014 Spółka prowadziła szereg
działań reklamowych i promocyjno-informacyjnych.
W ramach akcji „Nie dla czadu”, która trwała do
końca marca 2014 r. w tygodniku Życie Podkarpackie
ukazał się artykuł pt. „Bezpieczna alternatywa? –
Ciepło Systemowe”. Tematyka Ciepła Systemowego
oraz alternatywnych systemów grzewczych została
przybliżona czytelnikom tejże gazety przez panią Marię
Stempniak - Głównego Specjalistę ds. Sieci i Węzłów
MPEC w Przemyślu w artykule pt. „Ekonomiczne
ogrzewanie”.

Zwiedzanie ciepłowni
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,,CIEPŁO, CIEPLEJ... CIEPŁOWNIA”

Dzień Otwartych Drzwi
Ciepłowni Zasanie

Flagi z logo Spółki, sygnalizujące udzielone przez
MPEC wsparcie powiewały podczas wielu imprez
plenerowych, zaś banery reklamujące przedsiębiorstwo
towarzyszyły m.in. rozgrywkom sportowym przemyskich
szczypiornistów i koszykarzy.
A czy Ty wiesz skąd się bierze ciepło
w Twoim domu, szkole biurze?
Jeśli nie?
To masz niepowtarzalną okazję aby się dowiedzieć.

Wsparcie przedsiębiorstwa uzyskało również wiele
szlachetnych ale mniej widowiskowych inicjatyw
społecznych i kulturalnych.

ZALETY
CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Jedynym dostawcą Ciepła Systemowego na
terenie Przemyśla jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o

BEZPIECZNE

WYGODNE

NIEZAWODNE

Źródło ciepła oddalone jest

Dla użytkownika praktycznie

Prawna i technologiczna gwarancja

od mieszkania, do którego

bezobsługowe. Serwis urządzeń

ciągłości i niezawodności

wpuszczasz tylko ciepłą wodę.

i usuwanie awarii zapewnia

dostaw ciepła wytwarzanego

Korzystanie z Ciepła Systemowego

Pogotowie Ciepłownicze MPEC.

na bazie krajowych surowców

nie stwarza zagrożenia wybuchem,

Znika problem przeglądów

energetycznych. Nad prawidłowością

zaczadzeniem, porażeniem prądem

i składowania opału. Ciepło zawsze

funkcjonowania systemu przez

czy też pożarem!

wtedy kiedy chcesz i tyle ile

24 godziny na dobę czuwają służby

potrzebujesz.

eksploatacyjne dostawcy.

EKONOMICZNE

EKOLOGICZNE

ELASTYCZNE

To jeden z najtańszych na rynku

Skomplikowane układy

Sam decydujesz kiedy chcesz

kompleksowych sposobów

oczyszczania spalin i

włączyć a kiedy wyłączyć ciepło,

na ogrzewanie mieszkania.

wyśrubowane normy ochrony

ile ciepła oraz jakiej mocy

Samodzielnie kontrolujesz

środowiska których przestrzegania

potrzebujesz. Ciepło Systemowe

temperaturę w mieszkaniu, dzięki

pilnują odpowiednie służby

może współpracować z innymi

czemu panujesz nad zużyciem

to gwarancja, że likwidowane

systemami grzewczymi, zarówno

ciepła. Automatyka pogodowa

kotłownie i domowe paleniska

jako główne jak i uzupełniające

węzła sama włączy dostawę ciepła

węglowe to „czysty” zysk dla

źródło ogrzewania czy też

w chłodne dni i wyłączy gdy zrobi

mieszkańców i środowiska

przygotowania ciepłej wody.

się cieplej

naturalnego.

USŁUGI DODATKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ MPEC
W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

lokalizacja uszkodzeń rurociągów preizolowanych;
pomiary termowizyjne i wykonywanie zdjęć kamerą
termowizyjną;

budowa i montaż sieci, przyłączy, węzłów cieplnych

prace tokarskie i spawalnicze;

i wewnętrznych instalacji odbiorczych;

projektowanie z zakresu sieci, przyłączy i instalacji

eksploatacja, remonty, konserwacja i regulacja sieci

ciepłowniczych;

ciepłowniczych, węzłów cieplnych, kotłowni lokalnych

doradztwo techniczne z zakresu ciepłownictwa oraz

i wewnętrznych instalacji odbiorczych;

doboru i eksploatacji urządzeń ciepłowniczych;

chemiczne czyszczenie rurowych i płytowych

doradztwo w zakresie współpracy instalacji Ciepła

wymienników ciepła;

Systemowego z alternatywnymi systemami

montaż, regulacja i konserwacja urządzeń automatyki

grzewczymi.

węzłów cieplnych;
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POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI
Głównym celem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Najważniejszym zasobem naszego

Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. jest umożliwienie

przedsiębiorstwa są pracownicy, dlatego

mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom

zapewniamy im właściwe warunki pracy

naszego miasta zapewnienia komfortu cieplnego.

zgodnie z wymaganiami BHP. Dbamy

Jesteśmy producentem i dystrybutorem ciepła

o ich rozwój zawodowy umożliwiając

systemowego dla potrzeb centralnego ogrzewania,

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności.

ciepłej wody użytkowej, technologii i wentylacji.

Nasi pracownicy mają świadomość, że
tylko indywidualna odpowiedzialność za
jakość wykonywanej przez nich pracy

Mając poczucie odpowiedzialności za

i pełna identyfikacja z firmą gwarantuje

prawidłową gospodarkę cieplną miasta

osiągnięcie założonych celów.

Przemyśla, produkujemy i dostarczamy
ciepło systemowe naszym Odbiorcom

Zobowiązujemy się do zapewnienia

w sposób niezawodny, bezpieczny

odpowiednich zasobów organiza-

i przyjazny środowisku naturalnemu

cyjnych, technicznych i ekonomicznych

przy uwzględnianiu wymagań prawnych

niezbędnych do realizacji Polityki

i umownych. Dbamy o rozwój sieci

Jakości oraz do ciągłego doskonalenia

ciepłowniczej i wprowadzanie nowych

skuteczności systemu zarządzania

rozwiązań technicznych.

jakością zgodnego z wymaganiami normy
ISO 9001.

Kluczowym wyznacznikiem naszego
sukcesu jest zadowolenie Klientów
w umówionym zakresie, dlatego nie
ustajemy w spełnianiu ich oczekiwań
i potrzeb w celu zapewnienia komfortu
cieplnego. Jesteśmy otwarci na

Prezes Zarządu

współpracę oraz doradztwo Klientom
w zakresie racjonalnego gospodarowania
ciepłem systemowym. Wspólne zaufanie
budujemy na umacnianiu partnerskich
kontaktów z naszymi obecnymi
i przyszłymi Odbiorcami, Dostawcami oraz
innymi zainteresowanymi Stronami.

Kazimierz Stec
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