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Przemyśl 

jedno z najstarszych miast Polski, o ponad 

tysiącletniej historii. Położone jest we wschod-

niej części województwa podkarpackiego, 

w odległości ok. 78 km na południowy wschód 

od Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy pań-

stwowej z Ukrainą, na styku 5 mezoregionów: 

Doliny Dolnego Sanu, Podgórza Rzeszowskie-

go, Bramy Przemyskiej, Pogórza Dynowskiego 

i Pogórza Przemyskiego.

Miasto Przemyśl, jako terytorialna jednost-

ka administracyjna, funkcjonuje na prawach 

powiatu grodzkiego, stanowiąc równo-

cześnie stolicę i siedzibę władz 

samorządowych Powiatu Prze-

myskiego (ziemskiego) oraz 

Gminy Przemyśl (wiejskiej). 
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Z racji położenia geograficznego, Przemyśl pełni także 

rolę subregionalnego ośrodka rozwoju gospodarczego, 

handlowego i kulturalno–naukowego, zaś liczne obiek-

ty (militarne, sakralne, architektoniczne, itd.) i zespoły 

zabytkowe, w tym  zespół staromiejski Przemyśla oraz 

kompleks „Twierdzy Przemyśl”, które zostały wpisane na 

listę pomników historii, jak również bliskość Bieszcza-
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Ludność Przemyśla

dów, czynią z Przemyśla bardzo atrakcyjną destynację 

turystyczną.

Przemyśl, na skutek m.in. trudności gospodarczych (de-

industrializacji i niskiej atrakcyjności dla lokowania no-

wych inwestycji) oraz utraty szeregu instytucji i funkcji 

wojewódzkiego ośrodka administracyjnego, od lat ulega 

bardzo silnej degradacji społeczno-gospodarczej i demo-

graficznej, grożącej w nieodległej przyszłości 

marginalizacją, a nawet zapaścią miasta 

i w konsekwencji całego regionu.

Sytuacja taka powoduje wiele problemów, m.in.: 

ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, 

urbanizacyjnych, jak również infrastrukturalnych, zwią-

zanych także z funkcjonowaniem i rozbudową systemu 

ciepłowniczego.
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Funkcjonując na ukształtowanym 

m.in. przez powyższe czynniki spo-

łeczno-gospodarcze przemyskim 

rynku ciepła, Miejskie Przedsiębior-

stwo Energetyki Cieplnej w Przemy-

ślu Sp. z o.o., na bieżąco i w sposób 

bardzo elastyczny, dostosowuje do 

jego wymogów, zarówno strategie 

funkcjonalne, jak i bieżącą działalność 

operacyjną, wprowadzając do swojej 

oferty szereg pionierskich w skali 

kraju rozwiązań i usług.
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źródło danych statystycznych:
- Bank Danych Lokalnych GUS;
- Urząd Miejski w Przemyślu;
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.
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Szanowni Państwo

Za nami kolejny, tym razem jubileuszowy – 35 rok dzia-

łalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-

nej w Przemyślu. 

Jak każdy jubileusz, także i ten, był doskonałą okazją 

do wspomnień, podsumowań, refleksji, ale i oceny funk-

cjonowania przedsiębiorstwa, doznanych porażek, ale 

również sukcesów i osiągnięć, których było zdecydowa-

nie więcej. Raport Spółki za rok 2019, który trzymacie 

Państwo w ręku, a właściwie zawarte w nim informacje, 

są najlepszym potwierdzeniem tego faktu.

W Raporcie za rok 2019, który jest najprawdopodobniej 

ostatnim pełnym rokiem funkcjonowania przemyskie-

go MPEC-u w strukturze pionowo zintegrowanej, tzn. 

gdy wytwarzaniem ciepła i jego dystrybucją zajmuje 

się jedno przedsiębiorstwo, znajdziecie Państwo m.in. 

wiele szczegółowych informacji dotyczących ciepłowni 

Zasanie. Oczywiście w Raporcie nie pominęliśmy równie 

istotnego segmentu funkcjonowania przedsiębiorstwa 

– przesyłania i dystrybucji ciepła oraz wykorzystywanej 

w tym procesie infrastruktury.

Ale przemyski MPEC to nie tylko techniczna infrastruk-

tura i technologiczne procesy, ale przede wszystkim kno-

w-how, czyli zdobywana latami wiedza, doświadczenie 

i wypracowywane rozwiązania, których nośnikiem są 

pracownicy Spółki. 

O tym wszystkim i wielu innych aspektach funkcjono-

wania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Przemyślu Spółka z o.o., jako jedynego dostawcy Cie-

pła Systemowego w naszym Mieście, będziecie się mogli 

Państwo dowiedzieć z niniejszego Raportu.

Zapraszam do lektury.

Prezes Zarządu 

MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Kazimierz Stec
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WIZJA, MISJA I CELE SPÓŁKI

WIZJA
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

w Przemyślu Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo nowoczesne, 
konkurencyjne, o wysokiej kulturze technicznej 

i organizacyjnej oraz sposobie funkcjonowania opartym 
na skodyfikowanych procedurach, instrukcjach i zasadach 

ujętych w ramach Systemu Zarządzania Jakością, 
nieustannie zabiegające o umocnienie pozycji lidera 

branżowego na lokalnym, konkurencyjnym rynku ciepła. 
A przy tym atrakcyjny i pożądany pracodawca i kontrahent 

dla lokalnych i regionalnych podmiotów gospodarczych.

MISJA
Misją Spółki, jako przedsiębiorstwa realizującego 

w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, 
jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań mieszkańców 

Przemyśla, instytucji oraz przedsiębiorstw, poprzez 
wytwarzanie i dostarczanie najwyższej jakości produktu 

– Ciepła Systemowego, w sposób niezawodny, bezpieczny 
i przyjazny środowisku naturalnemu, po akceptowalnych 
cenach, z zachowaniem prawnych wymogów i umownych 

zobowiązań, kształtujących oparte na zaufaniu 
i partnerstwie wzajemne relacje.

CELE
Celem Spółki, oprócz 

konsekwentnej realizacji założeń 
sformułowanych w Misji, jest 

umacnianie pozycji lidera 
branżowego na lokalnym rynku 
ciepła oraz dalszy dynamiczny 

rozwój systemu ciepłowniczego, 
a co za tym idzie – wzrost liczby 

odbiorców i użytkowników ciepła. 

Środkami umożliwiającymi 

osiągnięcie wspomnianego celu są 

przede wszystkim: 
> stałe uatrakcyjnianie oferty, 
> optymalizacja procesów 

technologicznych i biznesowych,
> racjonalizowanie i efektywne 

zarządzanie kosztami i zasobami,
> stałe podnoszenie standardów 

obsługi odbiorców i użytkowników 

Ciepła Systemowego,
> minimalizacja wpływu procesów 

technologicznych na środowisko 

naturalne.
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PRAWNA PODSTAWA FUNKCJONOWANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-
myślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zostało 
utworzone 16 września 1992r. w wyniku komunalizacji 
a następnie komercjalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, funkcjonującego od 1 lipca 1984r. jako 
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. 

Podstawę prawno-organizacyjną funkcjonowania MPEC 
jako spółki prawa handlowego stanowi konstytuująca 
przedsiębiorstwo Umowa Spółki, zawarta 31 sierpnia 
1992r. oraz Regulamin Przedsiębiorstwa-Spółki, za-
twierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników MPEC Przemyśl Spółka z o.o. uchwałą nr 2/2015 
z dnia 8 stycznia 2015r.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Właścicielem Spółki, posiadającym 100 % udziałów, od 
jej utworzenia do chwili obecnej, jest Gmina Miejska 
Przemyśl.  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
W roku 2019  przedsiębiorstwo funkcjonowało w opar-
ciu o strukturę i zakres kompetencyjny ustalony w Re-
gulaminie Przedsiębiorstwa-Spółki, wprowadzonym 
w życie od 1 stycznia 2015r. oraz stanowiący jego część 
Schemat Organizacyjny Spółki.

SIEDZIBA
I ODDZIAŁY SPÓŁKI

Siedziba Spółki 
ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl 
budynek administracyjny

Wydział Sieci i Węzłów
ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl 
budynek biurowo-warsztatowy

Wydział Ciepłownia
ul. Emilii Plater 8 
37-700 Przemyśl

DANE 
REJESTROWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Przemyślu Spółka z o.o. wpisane jest do 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 

KRS – 0000127415 

Numer Krajowego Rejestru Urzędowego 
Podmiotów Gospodarki Narodowej: 

REGON – 650024129
 
Numer Identyfikacji Podatkowej: 

NIP – 795-020-07-28

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu 
na dzień 31.12.2019r. wynosił 

5.690.000 zł

DANE
TELEADRESOWE

tel. +48 16 670 74 02

fax +48 16 670 53 84

mpec@mpec.przemysl.pl 

https://mpec.przemysl.pl
http://bip.mpec.przemysl.pl

Pogotowie Ciepłownicze             993 

Ciepłownia Zasanie

tel. +48 16 670 44 17,  16 670 06 16

fax +48 16 670 24 20

ORGANIZACJA SPÓŁKI



Zgromadzenie Wspólników
Reprezentantem właściciela Spółki – Gminy Miej-

skiej Przemyśl w Zgromadzeniu Wspólników jest 

Prezydent Miasta Przemyśla. W roku 2019 funkcję 

tę pełnił Wojciech Bakun.

Rada Nadzorcza
W roku 2019 funkcję nadzoru nad działalnością 

Spółki sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:
> Jadwiga Jędruch – Przewodniczący 
> Zbigniew Sawecki – Sekretarz 
> Czesław Nowak – Członek RN
> Jan Gąska – Członek RN

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd Spółki
W roku 2019 Zarząd Spółki pracował w składzie:
> Kazimierz Stec – Prezes Zarządu
> Maciej Patoczka – Członek Zarządu V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży

Ponadto osobą uprawnioną do dokonywania czyn-

ności prawnych w imieniu Spółki, łącznie z jednym 

z członków Zarządu Spółki, jest Główny Księgowy 

– Prokurent. Funkcję tę w 2019r. pełniła Dorota 

Knapik.

Wojciech Bakun

Kazimierz Stec

Maciej Patoczka Dorota Knapik
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PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-

myślu Spółka z o.o.  funkcjonujące jako przedsiębior-

stwo energetyczne na obszarze administracyjnym Gmi-

ny Miejskiej Przemyśl, to spółka niebędąca podmiotem 

publicznym, która realizuje zadania publiczne, będące 

zadaniami własnymi gminy, określonymi w  art. 7 usta-

wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz.U. 2019.506 z późn. zm.) – „zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, poprzez zaopatrywanie mieszkań-
ców w energię cieplną”.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa określa umowa 

spółki, zaś jego uszczegółowienie i segmentacja świad-

czonych usług, zostały zawarte m.in. w obowiązującym 

cenniku za usługi i czynności dodatkowe realizowane 

przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, Spółka prowadzi 

działalność podstawową, związaną z wytwarzaniem 

i przesyłaniem ciepła oraz działalność dodatkową, kom-

plementarną wobec działalności podstawowej.

Działalność Podstawowa
Przedmiotem działalności podstawowej MPEC Przemyśl Sp. 
z o.o. jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa, 
w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w ciepło.
Powyższą działalność Spółka prowadzi zgodnie z nada-

nymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 

4 września 1998r. (z późniejszymi zmianami) koncesja-

mi:
> WCC/30/277/U/2/98/EB – na wytwarzanie ciepła,
> PCC/30/277/U/2/98/EB – na przesyłanie i dystrybu-

cję ciepła.

Powyższe koncesje obowiązują do 15 września 2028r.

Działalność Dodatkowa
W ramach działalności dodatkowej, Spółka świadczy 

usługi pomocnicze i uzupełniające względem działalności 

podstawowej, w zakresie: 
> realizacji inwestycji ciepłowniczych i kompleksowej 

obsługi tego procesu; 
> budowy rurociągów przesyłowych, instalacji wod-kan, 

cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
> przeprowadzania badań i analiz technicznych;
> prowadzenia rozliczeń i symulacji kosztów związanych 

z dostarczaniem ciepła;
> doradztwa technicznego;
> eksploatacji węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych;
> innych usług wykonywanych na zlecenie odbiorców 

i pozostałych kontrahentów.

Kazimierz Stec



Jednym z elementów działalności podstawowej Spółki 

jest wytwarzanie ciepła, zasilającego miejską sieć cie-

płowniczą (Sieć Nr 1). Proces ten odbywa się w ramach 

wyodrębnionej organizacyjnie jednostki – Wydziału 

Ciepłownia, eksploatującego zintegrowany układ tech-

nologiczny – ciepłownię Zasanie.

Wydział Ciepłownia
zlokalizowany jest w Przemyślu przy ul. E. Plater 8. Jego 

bazę stanowią zabudowania ciepłowni Zasanie, (miesz-
czące m.in. halę kotłów, pompownię, stację uzdatniania 
wody, układy nawęglania, odżużlania, stację transformato-
rową, warsztaty, pomieszczenia biurowe, socjalne, itd.),  plac 

składowy opału wraz z układem transportowym oraz 

pozostała infrastruktura techniczna, zlokalizowana na 

terenie o powierzchni 47,6 tys. m2. 

Pracą Wydziału Ciepłownia od roku 2007 kieruje Paweł 

Olejko.

Ciepłownia Zasanie została wybudowana w latach 

1980 – 1985. W ramach modernizacji przeprowadzonej 

w latach 2006 – 2009 zostały gruntownie przebudowa-

ne m.in. układ pompowy i układ sterowania procesem 

wytwarzania ciepła oraz wybudowane dwa nowe kotły, 

typu WR-10 (K2/2) i WR-12 (K2/1). W latach 2010 – 

2016 zmodernizowane zostały natomiast budynki i bu-

dowle ciepłowni. 

Ciepłownia Zasanie, wytwarzając ciepło na cele grzew-

cze, technologiczne oraz przygotowywania ciepłej 

wody użytkowej, pracuje w ruchu ciągłym, całodobo-

wo i całorocznie, za wyjątkiem kilkudniowej przerwy 

technologicznej, która w 2019r. została zaplanowana 

w okresie 1 – 7 lipca, a w rzeczywistości trwała od 1 do 

5 lipca.

WYTWARZANIE CIEPŁA
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Ciepło wytworzone w ciepłowni Zasanie w latach 2010 – 2019

Ciepło wytworzone w ciepłowni Zasanie w okresie I – XII 2019r. oraz średniomiesięczne obciążenie układu wytwarzania ciepła
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Wydajność termiczna ciepłowni Zasanie w roku 2019 w ujęciu dobowym

Obciążenie ciepłowni Zasanie w roku 2019 w ujęciu dobowym

sumaryczna ilość ciepła wytworzonego  
w danym przedziale dobowej wydajności [GJ]

sumaryczna ilość ciepła wytworzonego w danym 
przedziale średniodobowego obciążenia [GJ]

ilość dni - wytwarzanie ciepła w danym 
przedziale dobowej wydajności [doba]

ilość dni – funkcjonowanie układu wytwarzania 
ciepła w danym przedziale obciążenia [doba]

Eksploatacja układu wytwarzania ciepła prowadzona 

jest przez Wydział Ciepłownia, w oparciu o sektorowe 

regulacje prawne, dokumentację techniczno-rucho-

wą poszczególnych maszyn i urządzeń, dedykowane 

instrukcje obsługi (instrukcje eksploatacyjne) oraz 

kilkadziesiąt instrukcji i procedur operacyjnych, szcze-

gółowo określających sekwencje czynności i zasady 

postępowania przy realizacji każdego z realizowanych 

procesów (m.in. rozładunek opału, eksploatacja kotłów, 

obsługa SUW, itp.). Uzupełnienie powyższego zestawu 

dokumentów stanowią instrukcje postępowania na wy-

padek wystąpienia stanów nadzwyczajnych (np. zagro-

żenia środowiska). 

Odpowiedzialnym za prawidłowy przebiegu procesu 

wytwarzania ciepła i funkcjonowanie służącego do tego 

celu układu technologicznego jest Dyspozytor Mocy. 

Funkcję tę pełnili długoletni i doświadczeni pracownicy 

ciepłowni Zasanie: Arkadiusz Jop, Zbigniew Sawecki, 

Janusz Sorocki i Paweł Wielgosz 

Wyposażenie ciepłowni Zasanie stanowią obecnie 4 

jednostki wytwórcze – kotły wodne rusztowe, pracujące 

w różnych konfiguracjach, w zależności od bieżącego 

i prognozowanego zapotrzebowania odbiorców na cie-

pło. 

Najważniejsze dane oraz informacje dotyczące funk-

cjonowania ciepłowni Zasanie w roku 2019 i latach 

poprzednich zostały przedstawione na zamieszczonych 

poniżej wykresach i w zestawieniach tabelarycznych.
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oznaczenie 
kotła

typ kotła
oddany 

do użytku
moc nominalna 

[MW]
sprawność 

 [%]
paliwo instalacja odpylania spalin

K2/1 WR 12  
- wodny rusztowy

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

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

(II stopień odpylania)

K2/2 WR 10  
- wodny rusztowy

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

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

(II stopień odpylania)

K3 WR 25  
- wodny rusztowy

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

wentylatory wyciągowe regulowane
falownikami, w zależności od

podciśnienia w komorze paleniska

K4 WR 25  
- wodny rusztowy

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

wentylatory wyciągowe regulowane
falownikami, w zależności od

podciśnienia w komorze paleniska

Charakterystyka kotłów zainstalowanych w ciepłowni Zasanie

2017 2018 2019

Ilość wytworzonego ciepła [GJ] 528 571 524 262 486 604

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

Maksymalne obciążenie średniodobowe [MW] 60,0
(07.01 przy temp.  

średniodobowej -17°C)

54,2
(01.03 przy temp.  

średniodobowej -14°C)

46,1
(07.01 przy temp.  

średniodobowej -7°C)

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

 
 

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

28,3 - 41,3

 
 

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

22,0 - 45,3

 
 

4,1 - 4,6
5,2 - 22,1

25,7 - 36,8

Zużycie opału [Mg] 27 808 28 768 25 877

wartość opałowa [kJ/kg] 22 729 22 805 22 013

zawartość popiołu [%] 18,38 14,58 15,38

zawartość siarki [%] 0,42 0,38 0,35

Sprawność układu wytwarzania ciepła [%] 83,6 79,9 85,4

Sumaryczny czas pracy kotłów [h]

K2/1 – 3 945 K2/1 – 5 358 K2/1 –3 604

K2/2 – 1 703 K2/2 – 1 416 K2/2 – 2 192

K-3 – 3 628 K-3 – 2 221 K-3 – 2 202

K-4 – 2 364 K-4 – 3 050 K-4 – 3 353

Ilość wody zużytej w procesie wytwarzania ciepła i uzupeł-
niania ubytków nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej  
(przygotowanie nośnika ciepła i gaszenie żużla) [m3]

12 445 13 155 10 281

Ilość wody zużytej do pozostałych celów w procesie wytwa-
rzania ciepła (w tym do celów sanitarnych) [m3]

1 282 1 583 1 397

Ilość energii elektrycznej zużytej w procesie wytwarzania 
ciepła [MWh]

2 159 1 884 1 834

Całkowita emisja zanieczyszczeń i ilość wytworzonych odpadów paleniskowych:

NOX [Mg] 58 51 41

SO2 [Mg] 93 68 71

CO2 [Mg] 55 987 58 374 50 754

CO [Mg] 12 14 17

Pył PM10 [Mg] 12,8 5,6 9,2

Pył PM2,5 [Mg] 3,2 1,4 2,3

Ilość wytworzonego żużla [Mg] 4 470 3 045 2 839

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania układu wytwarzania ciepła w latach 2017-2019
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NIEZAWODNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO  
PROCESU WYTWARZANIA CIEPŁA

Zapewnienie ciągłości, niezawodności i bezpieczeństwa 

procesu wytwarzania ciepła, uzależnione jest od kilku 

czynników, m.in. od prowadzenia racjonalnej gospodarki 

opałem, dywersyfikacji kierunków dostaw energii elek-

trycznej oraz utrzymywania na optymalnym poziomie 

zapasów wody i innych niezbędnych surowców.

Gospodarka opałem

MPEC Przemyśl Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo zaj-

mujące się wytwarzaniem ciepła, jest zobowiązane do 

utrzymywania zapasów paliw na poziomie określonym 

w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pra-

cy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie 

zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych 

(Dz.U. 2003 nr 39 poz. 338).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wymagany zapas 

opału dla ciepłowni Zasanie, przy obecnej wielkości zamó-

wionej mocy cieplnej i ilości wytwarzanego ciepła, wynosił 

w miesiącach zimowych 2019r. od 3,3 do 5 tys. ton. Rze-

czywisty zapas opału zgromadzonego na placu składowym, 

utrzymywany był przez cały czas na poziomie wyższym od 

określonego w obowiązujących regulacjach prawnych.

Zakup, dostawa i składowanie opału przeprowadzane 

są zgodnie z przejrzystymi i restrykcyjnymi procedurami 

przetargowymi, regulowanymi m.in. przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), wewnętrz-

nym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych 

oraz dedykowaną procedurą ISO P- SZJ/013 – „Zakupy 
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Koszty i zasoby zużyte do wytworzenia 1 GJ ciepła w latach 2015 – 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Spalony miał węglowy [kg] 53,9 52,6 52,6 54,9 53,2

o kaloryczności [kJ/kg] 21,207 21,793 22,729 22,805 22,013

o energii pierwotnej [kJ] 1 143 1 147 1 196 1 251 1 171

koszt spalonego miału węglowego [zł] 15,30 12,36 14,66 19,63 18,91

Przy sprawności układu wytwarzania [%] 87,5 87,2 83,6 79,9 85,42

Zużyta energia elektryczna [kWh] 4,0 4,1 4,1 3,6 3,8

Zużyta woda [dm3] 17,5 16,2 23,5 25,1 21,1

Całkowity koszt wytworzenia 1 GJ ciepła [zł] 33,8 30,6 33,0 42,6 43,5

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

CO² (dwutlenek węgla) [g] 103 102 106 111 104

SO² (dwutlenek siarki) [mg] 112 157 176 130 146

NOx (tlenki azotu) [mg] 70 88 110 97 84

CO (tlenek węgla) [mg] 66 31 23 27 35

pył całkowity [mg] 47 14 30 13 24

Cena kontraktowa zakupu przez MPEC 1 tony opału na sezon grzewczy 
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miału węglowego”. Ponadto, całość postępowania w tym 

zakresie objęta jest szczególną kontrolą i nadzorem.

Proces bieżącego gospodarowania opałem w ciepłowni 

Zasanie, obejmujący jego składowanie, ewidencjono-

wanie, kontrolę parametrów, itd,  prowadzony jest m.in. 

według zasad określonych w „Instrukcji gospodarowania 

opałem” (instrukcja ISO - I-SZJ-002), zaś bezpieczeństwo 

i elastyczność wspomnianego procesu, oprócz procedur 

przetargowych, zapewniają także m.in.:
> własny plac składowy opału na terenie ciepłowni, o po-

wierzchni 16 tys. m2 i zdolności magazynowej do 100 

tys. ton, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie, 

stanowiącej własność MPEC bocznicy kolejowej, co 

umożliwia rozładunek węgla przy pomocy dwóch suw-

nic bramowych, z wagonów kolejowych bezpośrednio 

na plac składowy opału;
> elastyczny harmonogram dostaw opału, skorelowany 

z potrzebami ciepłowni.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargo-

wych, dostawcą miału węglowego dla ciepłowni Zasanie, 

zarówno na sezon grzewczy 2018/2019, jak i 2019/2020, 

została firma PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna. 

Wspomniany dostawca w 2019r. dostarczył do ciepłowni 

Zasanie 24.013 ton miału węglowego (396 wagonów -  

16 składów) wg ustalonego harmonogramu.

Koszt zakupu miału węglowego w sezonie grzewczym 

2018/2019 wynosił 356 zł/t, zaś w 2019/2020  

- 353 zł/t.

Energia elektryczna

Ciągłość dostaw energii elektrycznej do ciepłowni 

Zasanie zagwarantowana jest poprzez dywersyfikację 

kierunków zasilania. Obecnie energia elektryczna dopro-

wadzana jest z trzech różnych kierunków, za pośrednic-

twem linii energetycznych napowietrznych i ziemnych 

o napięciu 15 kV.

W roku 2019 w procesie wytwarzania ciepła zostało 

zużytych 1834,1 MWh energii elektrycznej, zaś na po-

zostałe potrzeby 113,5 MWh.

Woda

Jako nośnik ciepła, przesyłanego z ciepłowni Zasanie do 

poszczególnych węzłów cieplnych na terenie Przemyśla, 

wykorzystywana jest woda, przygotowywana w stacji 

uzdatniania wody (SUW), gdzie podlega procesowi dekar-

bonizacji, zmiękczenia i odgazowania. Woda w ciepłowni 

Zasanie wykorzystywana jest także do celów powiąza-

nych z procesem wytwarzania ciepła (m.in. do gaszenia 

żużla) oraz do celów sanitarnych. 

Podstawowym źródłem zasilania ciepłowni Zasanie 

w wodę dla celów technologicznych jest miejski system 

wodociągowy, eksploatowany przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu. W razie 

awarii systemu wodociągowego, bezpieczeństwo pro-

cesów technologicznych zapewniają rezerwowe zapasy 

wody, wynoszące ok. 3 tys. m3, zgromadzone w zlokalizo-

wanych na terenie ciepłowni zbiornikach retencyjnych 

i zbiornikach wody rezerwowej. Wspomniane rezerwy 

zapewniają pokrycie zapotrzebowania na wodę techno-

logiczną przez ok. 2 miesiące.

W roku 2019 w procesach technologicznych, związa-

nych z wytwarzaniem ciepła i uzupełnianiem  ubytków 

nośnika ciepła, zostało zużyte 3,5 tys. m3 wody, zaś do 

pozostałych celów 8,2  tys. m3.

2015 2016 2017 2018 2019

energia elektryczna zużyta w procesie wytwarzania ciepła [MWh] 1 886,2 2 078,9 2 159,0 1 883,8 1 834,1

energia elektryczna zużyta na pozostałe potrzeby [MWh] 104,3 104,0 114,0 116,1 113,5

sumaryczne zużycie energii elektrycznej w ciepłowni Zasanie [MWh] 1 990,5 2 182,8 2 273,0 1 999, 9 1 947,6

2015 2016 2017 2018 2019

woda uzdatniona dostarczona do sieci ciepłowniczej: 3 836 4 148 7 731 5 815 3 506

w tym:

uzupełnianie ubytków nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej [m3] 3 083 3 155 6 293 4 290 2 054

nośnik ciepła zużyty przez odbiorców  
(napełnianie i uzupełnianie zładu  w instalacjach odbiorczych) [m3]

753 993 1 438 1 525 1 452

woda zużyta do gaszenia żużla [m3] 4 402 4 079 4 714 7 340 6 775

woda zużyta na pozostałe cele, w tym sanitarne i obsługę laboratorium [m3] 1 099 1 068 1 282 1 583 1 397

zużycie wody w ciepłowni Zasanie ogółem [m3] 9 337 9 295 13 727 14  738 11 678

Zużycie energii elektrycznej w ciepłowni Zasanie w latach 2015 - 2019

Zużycie wody w ciepłowni Zasanie w latach 2015 - 2019
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PRACE MODERNIZACYJNE 
I REMONTOWE
W roku 2019 przeprowadzono szereg prac moderni-

zacyjnych i remontowych podzespołów i elementów 

wyposażenia wszystkich 4 kotłów, układów nawęglania, 

odżużlania i odprowadzania spalin, układu technolo-

gicznego, stacji uzdatniania wody, suwnic bramowych, 

komina oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 

teleinformatycznych i monitoringowych. Przeprowadzo-

no również prace remontowe placu składowego opału, 

ogrodzenia i oświetlenia terenu ciepłowni wraz z boczni-

cą kolejową oraz pomieszczeń w poszczególnych budyn-

kach ciepłowni.

Łączny koszt prac modernizacyjnych i remontowych 

wykonanych w roku 2019 w ciepłowni Zasanie wyniósł 

874,1 tys. zł.

ODDZIAŁYWANIE CIEPŁOWNI ZASANIE  

NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Głównym źródłem negatywnego oddziaływania ciepłow-

ni Zasanie na środowisko naturalne są procesy energe-

tycznego spalania paliwa - węgla kamiennego, w celu 

wytwarzania energii cieplnej oraz związane z tym emisje 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Oprócz emisji zanieczyszczeń, działalność Spółki zwią-

zana z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła oddziałuje 

negatywnie na środowisko naturalne także poprzez 

wytwarzanie odpadów paleniskowych i odpadów niebez-

piecznych, ścieków, emisję hałasu oraz zużywanie energii 

elektrycznej i wody. 

Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady funk-

cjonowania oraz określającymi maksymalny zakres od-

działywania ciepłowni Zasanie na środowisko naturalne 

są: 

> pozwolenie zintegrowane na prowadzenie insta-

lacji Ciepłowni Zasanie – udzielone Decyzją Prezy-

denta Miasta Przemyśla KOŚ-II.6223.5.2015 z dnia 

28.04.2015r. (z późn. zmianami) oraz 
> zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instala-

cji Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energety-

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

w Przemyślu – udzielone Decyzją Prezydenta Miasta 

Przemyśla AOŚ.6227.3.2016 z dnia 23.08.2016r.

Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów za-

chodzących w ciepłowni Zasanie, podlega stałemu moni-

toringowi, realizowanemu przez funkcjonujące w ramach 

struktury organizacyjnej wydziału Ciepłownia

Laboratorium Ochrony Środowiska

oraz poprzez systematyczne kontrole, przeprowadza-

ne przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska.

W 2019r. przeprowadzono pomiary emisji zanie-

czyszczeń pyłowo-gazowych, po dwa na każdym 

kotle – w sezonie i poza sezonem grzewczym. Prze-

prowadzone badania nie wykazały przekroczeń 

wielkości emisji ponad wartości określone w po-

zwoleniu zintegrowanym. 

Laboratorium Ochrony Środowiska prowadzi także bieżącą 

kontrolę jakości nośnika ciepła oraz paliwa (miału węglowe-

go). W roku 2019 laboratorium wykonało poniższe analizy:
> analizy wody (ilość dokonanych oznaczeń) - 4250
> analizy ścieków -  100
> analizy nawęglań -   260
> analizy żużla -   40
> analizy dostaw miału -    20
> analizy dostaw w rozbiciu na każdy wagon -  500
> analizy zlecone -  100

2015 2016 2017 2018 2019

48 620
51 895

55 987
58 374

50 754
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Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z instalacji Ciepłownia Zasanie

CO2 (dwutlenek węgla) 
[Mg]

SO2 (dwutlenek siarki) 
[Mg]

NOX (tlenki azotu)
[Mg]

CO (tlenek węgla)
[Mg]

pył całkowity
[Mg]



Zatrudnienie w ciepłowni Zasanie

Wg stanu na dzień 31.12.2019r. w Wydziale Ciepłownia 

zatrudnionych było 45 osób, w tym 35 na stanowiskach 

robotniczych i 10 na stanowiskach nierobotniczych. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia przedstawia 

poniższy wykres.
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Bilans uprawnień do emisji CO2

2017 2018 2019

Liczba posiadanych/brakujących uprawnień do emisji CO2 na dzień 01.01 [szt. EUA] -118 8 922 -32 734

Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji CO2 na rok [szt. EUA] 15 027 11 718 9 629

Zakup uprawnień do emisji [szt. EUA] 50 000 5 000 43 000

Wielkość emisji w roku - ilość uprawnień do umorzenia [szt. EUA] 55 987 58 374 50 754

Łączny koszt zakupionych i umorzonych uprawnień do emisji  [tys. zł] 870,4 408,5 4 100,2

Posiadane/brakujące uprawnienia do emisji wg stanu na dzień 31.12 [szt. EUA] 8 922 -32 734 -30 859

Przychody i koszty funkcjonowania ciepłowni Zasanie.

W roku 2019 całkowity koszt funkcjonowania ciepłowni 

Zasanie, na który składają się przede wszystkim koszty 

zakupu opału, wody, paliw i energii, koszty osobowe, 

koszty remontów i modernizacji oraz amortyzacji, wy-

niósł 21,18 mln zł. Zestawienie i strukturę kosztów z lat 

2011-2019 przedstawia poniższa tabela.

Oprócz przychodów z działalności podstawowej – wy-

twarzania ciepła, które w roku 2019 wyniosły 19,1 mln 

zł, Wydział Ciepłownia uzyskał także przychody z innych 

źródeł, m.in.: dzierżawy gruntów, usług rozładunkowych 

oraz dzierżawy miejsca na kominie na montaż urządzeń 

operatorów telefonii komórkowej i stacji radiowej, które 

wyniosły łącznie 256 tys. zł. 

62 60 58 56 57
54 56 54

48 45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

10

20

30

40

50

60

70

Zatrudnienie w Wydziale Ciepłownia w latach 2010 – 2019 wg stanu na dzień 31.12

ilość osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ilość osób zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych
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miesięczna suma przychodów ze sprzedaży ciepła i opłat za 
zamówioną moc cieplną [tys. zł]

całkowite miesięczne koszty funkcjonowania ciepłowni Zasanie [tys. zł]

j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

koszt opału
tys. zł 9 315,2 11 255,0 10 589,6 8 316,6 7 682,5 6 888,0 8 349,4 10 697,3 9 500,1

% 47,7 56,2 56,2 50,2 48,1 44,3 47,9 47,9 44,9

wynagrodzenia 
i pochodne

tys. zł 2 020,8 2 008,5 2 069,9 2 092,0 2 198,2 2 296,1 2 330,2 2 260,1 2 375,4

% 10,3 10,0 11,0 12,6 13,8 14,8 13,4 10,1 11,2 

energia  
elektryczna

tys. zł 807,5 774,1 792,2 582,1 656,4 664,0 687,7 620,8 589,3

% 4,1 3,9 4,2 3,5 4,1 4,3 3,9 2,8 2,8 

woda
tys. zł 53,2 42,0 38,4 44,3 48,0 46,1 55,0 85,5 78,5

% 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

remonty  
i konserwacje

tys. zł 1 073,9 786,6 821,1 978,4 804,8 1 123,2 1 268,4 722,8 683,8

% 5,5 3,9 4,4 5,9 5,0 7,2 7,3 3,2 3,2 

amortyzacja 
urządzeń

tys. zł 1 175,4 1 126,8 1 091,8 1 036,9 968,3 902,2 848,8 874,7 736,0

% 6,0 5,6 5,8 6,3 6,1 5,8 4,9 3,9 3,5 

podatki  
i opłaty *

tys. zł 3 207,8 2 196,3 1 524,6 1 454,4 1 657,6 1 640,3 1 632,8 4 910,3 5 056,2

% 16,4 11,0 8,1 8,8 10,4 10,5 9,4 22,0 23,9 

usługi 
zewnętrzne

tys. zł 59,5 37,8 91,7 31,3 38,7 133,1 135,6 152,4 105,7

% 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,9 0,8 0,7 0,5 

laboratorium
tys. zł 210,7 244,3 229,4 290,3 278,0 306,5 326,8 153,2 149,6

% 1,1 1,2 1,2 1,8 1,7 2,0 1,9 0,7 0,7 

koszty pozo-
stałe i ogólno-
zakładowe

tys. zł 1 603,8 1 565,5 1 607,9 1 725,8 1 638,9 1 566,2 1 809,4 1 845,8 1 902,8

% 8,2 7,8 8,5 10,4 10,3 10,1 10,4 8,3 9,0 

koszty całkowi-
te ciepłowni  
Zasanie

tys. zł 19 527,6 20 036,8 18 856,5 16 552,1 15 971,4 15 565,6 17 444,1 22 322,8 21 177,3

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Struktura kosztów funkcjonowania ciepłowni Zasanie w latach 2011-2019

Ciepłownia Zasanie - koszty i przychody miesięcznie w roku 2019

*  w tym koszty emisji CO
2

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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* obejmują koszty emisji CO
2
 w roku 2019



Drugim istotnym segmentem działalności Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu 

Sp. z o.o., oprócz wytwarzania ciepła, jest jego przesy-

łanie i dystrybucja z ciepłowni Zasanie do poszczegól-

nych węzłów cieplnych, a następnie do ogrzewanych 

Ciepłem Systemowym obiektów.  Nadzorem nad 

prawidłowym przebiegiem wspomnianych procesów 

technologicznych oraz eksploatacją służącej do tego 

celu infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej zaj-

muje się 

Wydział Sieci i Węzłów
zlokalizowany przy ul. Płowieckiej 8,  w ramach komplek-

su budynków biurowo-warsztatowych oraz placu, o łącz-

nej powierzchni 7,9 tys. m2. 

Pracą Wydziału Sieci i Węzłów od roku 2009 kieruje 

Jacek Pacławski.

Infrastrukturę przesyłowo-dystrybucyjną eksploatowa-

ną przez Wydział Sieci i Węzłów tworzą dwa odrębne 

systemy ciepłownicze: Sieć Nr 1 oraz Sieć Nr 2

Charakterystyka systemu ciepłowniczego - Sieć Nr 1

Sieć Nr 1 to sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, 

dwuprzewodowa, o średnicy od DN 15 do DN 500 i łącz-

nej długości 43,56 km, pracująca w systemie rozgałęź-

nym, z czterema pierścieniami ciepłowniczymi przewi-

dzianymi do pracy w systemie awaryjnym. Oprócz sieci 

ciepłowniczej wysokoparametrowej, w skład systemu 

ciepłowniczego wchodzą także: 
> węzły cieplne,
> zewnętrzne instalacje odbiorcze,
> instalacje odbiorcze w obiektach wraz z mieszkanio-

wymi stacjami cieplnymi, licznikami ciepła i pozostałą 

armaturą. 

Najstarsze odcinki Sieci Nr 1, dostarczającej ciepło 

z ciepłowni Zasanie do osiedla mieszkaniowego przy ul. 

Popielów i Lelewela, obiektów wojskowych przy ul.  

29-go Listopada oraz starszej części osiedla mieszka-

niowego przy ul. Rogozińskiego, zostały wybudowane 

w latach 1981 – 1985. Odcinki sieci powstałe do roku 

1993 budowane były z reguły w technologii kanałowej, 

natomiast po 1993 - w technologii rur preizolowanych 

z płaszczem polietylenowym i warstwą izolacyjną z pian-

ki poliuretanowej.

Ciepło do Sieci Nr 1 dostarczane jest z jednego źródła 

ciepła - ciepłowni Zasanie, w postaci gorącej wody 

o temperaturze 70 – 130°C (wg tabeli regulacyjnej, w za-
leżności od temperatury zewnętrznej). 

Ciepło z lewobrzeżnej części miasta, gdzie znajduje się 

źródło ciepła, do prawobrzeżnej części Przemyśla do-

prowadzane jest za pośrednictwem jednej magistrali 

ciepłowniczej 2 x DN 300, ułożonej w kadłubie mostu 

drogowego im. R. Siwca. Dla zapewnienia bezpieczeń-

stwa dostaw ciepła do prawobrzeżnej części Przemyśla, 

w roku 2020 zaplanowane jest rozpoczęcie budowy 

magistrali ciepłowniczej w kadłubie mostu drogowego 

„Brama Przemyska”.

Wg stanu na dzień 31.12.2019r. z Sieci Nr 1 Ciepło Sys-

temowe dostarczane było łącznie do 672 budynków. 

Podział infrastruktury ciepłowniczej, zlokalizowanej 

w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta, przedsta-

wiał się następująco:

> Prawobrzeżna część Przemyśla
• 20,91 km sieci ciepłowniczej, 

• 210 węzłów cieplnych (w tym 6 eksploatowanych 

przez odbiorców), 

• 322 ogrzewanych budynków. 

> Lewobrzeżna część Przemyśla:
• 22,65 km sieci ciepłowniczej, 

• 195 węzłów cieplnych (w tym 23 eksploatowane 

przez odbiorców),

• 350 ogrzewanych budynków. 

Ukształtowanie topograficzne terenu, na którym położo-

ne są zabudowania Przemyśla powoduje, że sieć ciepłow-

nicza doprowadzająca do nich ciepło charakteryzuje się 

dużym zróżnicowaniem wysokościowym.  

Różnica położenia (wysokości) pomiędzy ciepłownią 

Zasanie (201 m n.p.m.) a najwyżej położonym węzłem 

cieplnym przy ul. Malawskiego (296 m n.p.m.) wynosi 

ok. 95 m. Sprawia to, że utrzymanie w okresie zimowym 

prawidłowych wartości ciśnienia i przepływu nośnika 

ciepła w odcinkach sieci ogrzewających osiedla mieszka-

niowe Rycerskie i Malawskiego, wymaga wsparcia do-

datkowego układu pompowego (2 pompy Grundfos typu 
CM65-200/200 o mocy 15 kW każda), zainstalowanego 

w budynku przepompowni przy ul. Sikorskiego.

Szczegółowe dane techniczne, wykaz urządzeń i insta-

lacji, charakterystyka oraz parametry pracy Sieci Nr 1 

zostały przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli 

i na wykresach.
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PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA



W roku 2019 zlikwidowane zostały dwa węzły cieplne 

eksploatowane przez MPEC: przy ul. Poniatowskiego 20 

oraz przy ul. Ratuszowej 10a. 

Budynek przy ul. Ratuszowej 10a nadal ogrzewany jest 

Ciepłem Systemowym, za pośrednictwem węzła cieplne-

go wybudowanego i eksploatowanego przez odbiorcę. 
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SIEĆ CIEPŁOWNICZA 2015 2016 2017 2018 2019

Długość sieci ciepłowniczej [km] 39,2 40,9 41,8 42,8 43,6

Długość instalacji odbiorczych niskoparametrowych [km] 6,4 6,8 6,8 6,8 6,9

Pojemność zładu sieci wysokoparametrowej [m3] 2 465 2 493 2 500 2 535 2 548

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

Ciśnienie statyczne [mH2O] 82

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

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1,6

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie letnim [m3/h] 229 233 250 256 303

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie zimowym [m3/h] 1 136 1 140 1 165 1 173 1 196

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

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

WĘZŁY CIEPLNE I ARMATURA 2015 2016 2017 2018 2019

całkowita ilość węzłów cieplnych 332 364 383 394 405

w tym:

węzły eksploatowane przez MPEC 307 338 356 367 376

węzły eksploatowane przez odbiorców 25 26 27 27 29

węzły jednofunkcyjne 117 197 206 212 216

węzły wielofunkcyjne 189 141 150 155 160

węzły objęte systemem zdalnego monitoringu 206 241 268 281 292

węzły nie objęte systemem zdalnego monitoringu 101 97 88 86 84

węzły indywidualne 215 245 260 271 279

węzły grupowe 92 93 96 96 97

Ilość mieszkaniowych stacji cieplnych obsługiwanych przez MPEC 730 831 983 1 030 1 258

Ilość liczników ciepła 1 707 1 839 2 022 2 089 2 338

w tym odczytywanych zdalnie (system monitoringowy lub radiowy) 1 462 1 618 1 808 1 891 2 135

Ilość ogrzewanych budynków 610 627 649 661 672

Łączna długość sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej i ilość węzłów cieplnych  
eksploatowanych przez MPEC w latach 2010 – 2019

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

Technologia wykonania sieci ciepłowniczej

Typ sieci ciepłowniczej
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Eksploatacja Systemu Ciepłowniczego
Eksploatacja systemu ciepłowniczego - Sieć Nr 1 pro-

wadzona jest przez Wydział Sieci i Węzłów, w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycz-

nia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków  funk-

cjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 

poz. 92) oraz dokumenty wewnętrzne:
> Instrukcja eksploatacji sieci ciepłowniczej - (instrukcja 

ISO - I-SZJ-006), 
> Przesył i dystrybucja ciepła do klientów - (procedura 

ISO - P-SZJ-020),
> „Program pracy miejskiej sieci ciepłowniczej wysoko-

parametrowej zasilającej w ciepło odbiorców Miasta 

Przemyśla” – dokument wewnętrzny Spółki, przygotowy-
wany przed każdym sezonem grzewczym, charakteryzujący 
szczegółowo istniejący system ciepłowniczy (infrastrukturę i jej 
funkcjonowanie), warunki pracy sieci ciepłowniczej w sezonie 
i poza sezonem grzewczym oraz określający możliwości rezer-
wowego dostarczania ciepła w przypadku wystąpienia awarii.

Odpowiedzialnym za prowadzenie optymalnego ruchu 

sieciowego oraz zapewnienie ciągłości i niezawodności 

dostaw ciepła jest Dyspozytor Ruchu. Do jego obo-

Charakterystyka systemu ciepłowniczego 

- Sieć Nr 2

Sieć Nr 2 to sieć ciepłownicza niskoparame-

trowa, dwuprzewodowa, o średnicy  DN 50 

do DN 120, łącznej długości 0,7 km i zładzie 

6,9  m3, pracująca w systemie rozgałęźnym. 

Sieć Nr 2 zasilana jest z jednego źródła cie-

pła – zakładowej kotłowni węglowej eksplo-

atowanej przez spółkę Fibris S.A., zlokalizo-

wanej przy ul. Ofiar Katynia 17. Nośnikiem 

ciepła jest gorąca woda, o temperaturze 34 

- 87oC (wg tabeli regulacyjnej, w zależności od 
temperatury zewnętrznej).

Za pośrednictwem Sieci Nr 2 ciepło dostar-

czone przez wytwórcę, dystrybuowane jest 

do 15 budynków zlokalizowanych na terenie 

osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Ka-

tynia. 

Sieć Nr 2 pracuje sezonowo i wykorzysty-

wana jest do dostarczania ciepła tylko na 

cele grzewcze.

MPEC Przemyśl Sp. z o.o. eksploatuje Sieć 

Nr 2 od 2006 roku.

wiązków należy także: racjonalne i oszczędne gospo-

darowanie ciepłem, wynikające z Programu pracy sieci 

ciepłowniczej i zawartych umów sprzedaży ciepła oraz 

stwierdzanie i identyfikacja uszkodzeń i awarii eksplo-

atowanej infrastruktury ciepłowniczej. Funkcję Dyspo-

zytora Ruchu w roku 2019 pełnili doświadczeni pracow-

nicy Wydziału Sieci i Węzłów: Piotr Kiełbowicz, Dariusz 

Mierzwa, Zbigniew Pudło i Waldemar Sokulski.

Eksploatację oraz nadzór nad prawidłowością funkcjono-

wania infrastruktury ciepłowniczej wspomagają, będące 

w dyspozycji Dyspozytora Ruchu, specjalistyczne narzę-

dzia teleinformatyczne: 
> system EC. GIS (system informacji i zarządzania zasoba-

mi przestrzennymi); 
> system monitoringu pracy węzłów cieplnych VISTA 

– umożliwiający m.in. zdalny odczyt wskazań liczników 
ciepła i innych urządzeń pomiarowych, programowanie 
krzywych grzewczych, sterowanie pompami i siłownikami 
oraz sygnalizowanie wystąpienia zakłóceń lub awarii;

> system kontroli i sygnalizacji stanów awaryjnych rur 

preizolowanych OCS – umożliwiający wykrycie miejsca 
awarii (nieszczelności) sieci ciepłowniczej.
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W roku 2019 system monitoringowy obsługiwał 292 

(78%) spośród 376 eksploatowanych przez MPEC wę-

złów cieplnych.

Czynności dodatkowe i usługi zlecone
Oprócz bieżącej eksploatacji systemu ciepłowniczego, 

Wydział Sieci i Węzłów przeprowadził na zlecenie od-

biorców nieodpłatne badania termowizyjne 4 budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej, z których zostały 

sporządzone i przesłane odbiorcom stosowne raporty. 

W 2019r. przeprowadzono także legalizację 327 licz-

ników ciepła, łącznie z ich demontażem i montażem 

oraz wymianę 109 wodomierzy wody uzupełniającej 

zład.

W ramach czynności dodatkowych i usług zleconych, 

Wydział Sieci i Węzłów wykonał w roku 2019 szereg 

usług związanych m.in. z napełnianiem zładów, monta-

żem, uruchamianiem i serwisowaniem mieszkaniowych 

stacji cieplnych, przebudową instalacji odbiorczych, 

usuwaniem awarii urządzeń i instalacji eksploatowanych 

przez odbiorców. Łączne przychody uzyskane z tego ty-

tułu wyniosły 63 tys. zł.

Remont, modernizacja i rozbudowa 

systemu ciepłowniczego

Prace konserwacyjno-remontowe i modernizacyjne 

sieci i węzłów cieplnych oraz realizacja inwestycji roz-

wojowych infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej, 

prowadzone są przez funkcjonujący w ramach Wydziału 

Sieci i Węzłów, jednak wyodrębniony organizacyjnie 

Dział Wykonawstwa, którym od 2015r. kieruje Tomasz 

Strojek.

W roku 2019 wyremontowanych i zmodernizowanych 

zostało 17 węzłów cieplnych (urządzeń i instalacji), 

przepompownia oraz 11 pomieszczeń węzłów cieplnych. 

Ponadto wyremontowane lub wymienione zostały ele-

menty infrastruktury sieciowej (studzienki, włazy, podpo-
ry, zawory odcinające, izolacje, oblachowania, itp.). 

Wymieniony został także skorodowany odcinek sieci cie-

płowniczej wysokoparametrowej DN300 przy ul. Boha-

terów Getta oraz wyremontowano odcinki sieci w okoli-

cach ulic: Stanisława Augusta, Rynek i Paderewskiego.

Oprócz tego, Dział Wykonawstwa, w okresie od 1 marca 

do 3 września 2019r. przeprowadził prace konserwa-

cyjne i regulacyjne 263 węzłów cieplnych – modułów 

ciepłej wody użytkowej, zgodnie z wcześniej opracowa-

nym i udostępnionym odbiorcom i użytkownikom ciepła 

harmonogramem.

Łączny koszt prac remontowych infrastruktury 

przesyłowo-dystrybucyjnej w roku 2019 wyniósł  

663 tys. zł (713, 566 i 509  tys. zł odpowiednio w latach 
2016 - 2018), natomiast prac modernizacyjnych – 202 

tys. zł (115, 467 i 159 tys. zł odpowiednio w latach 2016 - 
2018).

W ramach prac inwestycyjnych, w roku 2019 

Dział Wykonawstwa wybudował 4 przyłącza 

ciepłownicze oraz zamontował 11 węzłów 

cieplnych. 

Zatrudnienie

Wg stanu na dzień 31.12.2019r. w Wydziale Sieci 

i Węzłów zatrudnionych było 47 osób, (w tym 19 osób 

w Dziale Wykonawstwa), z czego 31 osób na stanowi-

skach robotniczych i 16 na stanowiskach nierobotni-

czych.

Awaryjność systemu  
przesyłowo-dystrybucyjnego

• POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

Zgłoszenia o awariach i zakłóceniach w dostawach 

ciepła przyjmuje, funkcjonujące w trybie całodobo-

wym pod nr 993 telefoniczne Pogotowie Ciepłownicze 

MPEC, obsługiwane przez Dyspozytora Ruchu.

W roku 2019 Pogotowie Ciepłownicze przyjęło 353 

zgłoszenia o nieprawidłowościach w dostarczaniu 

ciepła.

• AWARIE I PRZERWY W DOSTAWACH CIEPŁA

W roku 2019 wystąpiły 2 awarie sieci ciepłowniczej 

oraz 12 awarii węzłów cieplnych. Wszystkie awarie  

były na bieżąco lokalizowane i usuwane, nie powodu-

jąc dłuższych przerw w dostarczaniu ciepła do obiek-

tów odbiorców. 

• UBYTKI NOŚNIKA CIEPŁA

W 2019r. ubytki nośnika ciepła z systemu ciepłowni-

czego, łącznie z ubytkami z instalacji odbiorczych i uzu-

pełnieniem zładu w nowo wybudowanych odcinkach 

sieci, wyniosły 3,5 tys. m3

Szczegółowe dane dotyczące ubytków nośnika ciepła 

z sieci ciepłowniczej w latach ubiegłych, zostały zamiesz-

czone w cześci raportu dotyczącej ciepłowni Zasanie.

 



j.m. 2015 2016 2017 2018 2019

energia pierwotna zawarta w paliwie
GJ 540 948 584 205 632 048 656 054 569  630

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

ciepło sprzedane
GJ 400 291 432 562 451 212 453 651 410 370

% 74,0 74,0 71,4 69,2 72,0

straty ciepła w procesie wytwarzania
GJ 67 842 74 764 103 477 131 792 83 026

% 12,5 12,8 16,4 20,1 14,6

straty ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji
GJ 61 625 68 721 64 326 62 600 68  326

% 11,4 11,8 10,1 9,5 12,0

potrzeby własne MPEC
GJ 11 190 8 158 13 033 8 011 7 908

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

j.m. 2015 2016 2017 2018 2019

BILANS CIEPLNY PROCESU WYTWARZANIA CIEPŁA

energia pierwotna zawarta w paliwie
GJ 540 948 584 205 632 048 656 054 569  630

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

ciepło wytworzone w układzie wytwarzania ciepła GJ 473 106 509 441 528 571 524 262 486 604

(% w stosunku do energii pierwotnej) % 87,5 87,2 83,6 79,9 85,4

straty ciepła w procesie wytwarzania GJ 67 842 74 764 103 477 131 792 83 026

(% w stosunku do energii pierwotnej) % 12,5 12,8 16,4 20,1 14,6

potrzeby własne ciepłowni Zasanie GJ 9 763 6 684 11 570 6 541 6 572

(% w stosunku do ciepła wytworzonego) % 2,1 1,3 2,2 1,2 1,4

ciepło dostarczone do sieci ciepłowniczej GJ 463 343 502 757 517 001 517 721 480 032

(% w stosunku do ciepła wytworzonego) % 97,9 98,7 97,8 98,8 98,6

BILANS CIEPLNY PROCESU PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁA

ciepło dostarczone do sieci ciepłowniczej
GJ 463 343 502 757 517 001 517 721 480 032

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

ciepło sprzedane
GJ 400 291 432 562 451 212 453 651 410 370

% 86,4 86,0 87,3 87,6 85,5

straty ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji
GJ 61 625 68 721 64 326 62 600 68 326

% 13,3 13,7 12,4 12,1 14,2

potrzeby własne MPEC (poza ciepłownią Zasanie)
GJ 1 427 1 474 1 463 1 470 1 336

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

SPRAWNOŚĆ UKŁADÓW WYTWARZANIA ORAZ PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁA W LATACH 2015 – 2019

sprawność układu wytwarzania % % 87,5 87,2 83,6 79,9 85,4

sprawność układu przesyłu i dystrybucji  % % 87,0 86,2 87,6 87,9 85,8

sprawność całego systemu ciepłowniczego  % % 73,8 75,1 72,9 70,0 73,1

 

Sumaryczny bilans cieplny układu wytwarzania  

oraz przesyłania i dystrybucji ciepła MPEC w latach 2015 – 2019

Bilans cieplny sporządzony odrębnie dla procesów technologicznych:  

wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła w latach 2015 – 2019

BILANS CIEPLNY I EFEKTYWNOŚĆ  
TECHNICZNA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
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Straty ciepła – efektywność systemu ciepłowniczego

[tys. GJ]

straty ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji [tys. GJ] straty ciepła w procesie wytwarzania [tys. GJ] straty ciepła łącznie

Straty ciepła na sieci ciepłowniczej [GJ / 100 m.b. sieci / rok]
[GJ]
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Techniczna produktywność infrastruktury przesyło-

wo-dystrybucyjnej - ilość sprzedanego ciepła, w odnie-

sieniu do wykorzystywanej do tego celu infrastruktury 

technicznej - sieci i węzłów cieplnych.

Wskaźnik ten, obliczany zarówno dla infrastruktury 

liniowej (sieci i przyłączy ciepłowniczych), jak i węzłów 

cieplnych, od wielu lat utrzymuje trend spadkowy, spo-

wodowany przede wszystkim stałą poprawą wskaźników 

energochłonności budynków ogrzewanych Ciepłem 

Systemowym. Niewielkie odchylenia od linii trendu 

w poszczególnych latach, wynikają niemal w całości z se-

zonowych warunków atmosferycznych, co nie wpływa 

w zasadniczy sposób na kształt charakterystyki, pozwa-

lając na jej ekstrapolację i w miarę precyzyjną predykcję 

w średniookresowym horyzoncie czasowym. 

Ekonomiczna produktywność infrastruktury przesyło-

wo-dystrybucyjnej - zdyskontowane roczne przychody 

ze sprzedaży ciepła, wyrażone w cenach bieżących (przy-
chody z lat ubiegłych przeliczane z uwzględnieniem wskaź-
nika inflacji), w odniesieniu do wykorzystywanej do tego 

celu infrastruktury technicznej - sieci i węzłów cieplnych.

Wskaźnik ten, oprócz technicznej produktywności in-

frastruktury, kształtowany jest także przez dodatkową 

zmienną -  cenę ciepła wyrażaną w cenach stałych. Od-

powiednie modelowanie poziomu cen ciepła pozwala 

w sposób umiarkowanie elastyczny kształtować rentow-

ność infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej, przy 

równoczesnym spadku ilości sprzedawanego ciepła oraz 

wzroście kosztów jej budowy i eksploatacji.

PRODUKTYWNOŚĆ TECHNICZNO-EKONOMICZNA 
SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

1970 +2,6

1152 +0,9

120,2 +0,5

70,3 -1,2

1672 -15,1

1053 -8,6

101,6 -15,4

64,0 -8,9

1687 +0,9

1088 +3,3

103,2 +1,6

66,6 +3,9

1627 -3,6

1063 -2,2

102,8 -0,4

67,2 +0,9

1331 -18,2

881 -17,2

87,9 -14,4

58,2 -13,3

1304 -2,0

878 -0,4

86,2 -2,0

58,0 -0,4

1280 -1,8

907 +3,4

81,4 -5,6

57,7 -0,5

1267 -1,0

929 +2,4

76,2 -6,4

55,9 -3,2

1236 -2,5

915 -1,5

79,1 +3,8

58,5 +4,8

1091 -11,7

813 -11,1

78,8 -0,3

58,7 +0,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produktywność techniczna i ekonomiczna infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej

sprzedaż ciepła w przeliczeniu 
na 1 węzeł cieplny [GJ]

przychód zdyskontowany  
ze sprzedaży ciepła, w przeliczeniu 
na 1 węzeł cieplny  
[tys. zł]

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

przychód zdyskontowany ze 
sprzedaży ciepła, w przeliczeniu 
na 100 m.b. sieci  
[tys. zł]

wzrost/spadek 
wielkości rdr
[%]
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Dane ekonomiczno-finansowe Spółki za rok 2019 zostały 

zweryfikowane w procesie badania sprawozdania finanso-

wego, przeprowadzonego na przełomie II / III 2020r. przez 

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

Szczegółowe informacje dotyczące bilansu, rachunku 

zysków i strat oraz najważniejszych wskaźników finanso-

wych Spółki, zostały przedstawione w zamieszczonych 

poniżej tabelach.

AKTYWA

L.p. Aktywa

Wartość księgowa Wartość księgowa Wartość księgowa

na dzień 31.12.2017 na dzień 31.12.2018 na dzień 31.12.2019

tys. zł tys. zł tys. zł

I Aktywa trwałe 35 081 34 973 33 280

1 Wartości niematerialne i prawne 180 4 0

2 Rzeczowe aktywa trwałe: 33 693 33 225 31 333

a) środki trwałe 33 063 32 552 31 043

b) środki trwałe w budowie 630 674 290

3 Inwestycje długoterminowe 289 289 539

4 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 919 1 455 1 408

w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 562 1 196 1 194

II Aktywa obrotowe 10 108 11 723 11 132

1 Zapasy 4 729 5 750 5 006

2 Należności krótkoterminowe 4 961 5 593 5 583

3 Inwestycje krótkoterminowe 212 216 377

4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 206 164 166

Ogółem aktywa 45 189 46 696 44 412

PASYWA

L.p. Pasywa

Wartość księgowa Wartość księgowa Wartość księgowa

na dzień 31.12.2017 na dzień 31.12.2018 na dzień 31.12.2019

tys. zł tys. zł tys. zł

I Kapitał (fundusz) własny 24 038 22 995 23 426

II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 151 23 701 20 986

1 Rezerwy na zobowiązania 2 952 6 231 6 249

2 Zobowiązania długoterminowe 829 924 731

3 Zobowiązania krótkoterminowe 15 398 14 908 12 668

4 Rozliczenia międzyokresowe 1 972 1 638 1 338

Ogółem pasywa 45 189 46 696 44 412

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p. Rachunek zysków i strat

za okres za okres za okres

01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2018

tys. zł tys. zł tys. zł

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27 791 26 835 28 234

B. Koszty działalności operacyjnej 27 828 28 955 28 478

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -37 -2 120 -244

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 042 1 178 1 345

E. Pozostałe koszty operacyjne 45 34 277

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - EBIT 960 -976 824

G. Przychody finansowe 10 5 15

H. Koszty finansowe 266 234 224

I. Zysk (strata) brutto - EBT 704 -1 205 615

J. Podatek dochodowy 153 -214 184

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

L. Zysk (strata) netto - EAT 551 -991 431

Wskaźniki rentowności, płynności i zadłużenia
Rok

2017 2018 2019

ROA (Stopa zwrotu z aktywów) 1,22% -2,12% 0.97%

ROE (Rentowność kapitału własnego) 2,29% -4,31% 1,84%

ROS (Rentowność sprzedaży) 1,98% -3,69% 1,51%

CR (Bieżąca płynność finansowa) 0,66 0,79 0,88

DSO (Szybkość obrotu należności) 46 dni 45 dni 48 dni

DM (Stan ogólnego zadłużenia) 46,8 % 50,8% 47,3%

WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

wzrost/spadek 
wielkości rdr
[%]

EKONOMIA I FINANSE
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Łączne zobowiązania Spółki z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. 

wyniosły  4 814 943,05 zł 

w tym : > kredyt inwestycyjny  –  993,8 tys. zł 

 > kredyt na zakup praw do emisji CO
2
  –  609,6 tys. zł 

 > kredyt w rachunku bieżącym             –  3 211,5 tys. zł 

z tego:  > zobowiązania krótkoterminowe  –  4 084,2 tys. zł 

 > zobowiązania długoterminowe        –  730,7 tys. zł

Kredyty 
i pożyczki

Przychody, koszty i wynik na działalności koncesjonowanej Spółki w latach 2015 - 2019 

przychody z działalności
koncesjonowanej [mln zł]

koszty działalności
koncesjonowanej [mln zł]

wynik na działalności
 koncesjonowanej [mln zł]

Przychody, koszty i wynik na działalności Spółki ogółem w latach 2015 - 2019 

(z uwzględnieniem działalności operacyjnej i finansowej)

przychody netto łącznie [mln zł] koszty łącznie [mln zł] zysk/strata netto [mln zł]



KOSZTY I PRZYCHODY SPÓŁKI

Główną przyczyną stosunkowo wysokich kosztów wy-

twarzania ciepła w roku 2019r. była utrzymująca się na 

wysokim poziomie cena uprawnień do emisji CO
2
  

(25 – 30 €/t). Obniżana systematycznie liczba bezpłat-

nych uprawnień przyznanych ciepłowni Zasanie, a w ślad 

za tym konieczność zakupu brakujących uprawnień do 

emisji CO
2
 na rynku (w połączeniu z ich wysoką ceną), 

spowodowały znaczny wzrost wspomnianej pozycji kosz-

towej. Wpływ na cenę ciepła miały również inne, rosnące 

pozycje kosztowe, z reguły niezależne od przedsiębior-

stwa.

RAPORT ZA ROK 2019   |   29

 Koszty i przychody Spółki z działalności koncesjonowanej w roku 2019 w ujęciu miesięcznym 

przychody miesięczne [tys. zł] koszty miesięczne [tys. zł]

zysk/strata netto [mln zł]

Szczegółowe zestawienie, dotyczące uprawnień do emi-

sji CO
2
 oraz pozostałych kosztów wytwarzania ciepła, 

zostały zamieszczone w części raportu dotyczącej cie-

płowni Zasanie.

Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw ciepłowni-

czych jest duża zmienność strumienia przychodów oraz 

ich mocne uzależnienie od czynników sezonowych i pa-

nujących warunków atmosferycznych, przy stosunkowo 

sztywnym poziomie kosztów stałych.  

Rozkład miesięcznych przychodów i kosztów Spółki ob-

razuje zamieszczony poniżej wykres.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

* obejmują koszty emisji CO
2
 w roku 2019
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[%]

[€ / 1 szt. EUA]



PODATKI I OPŁATY PONOSZONE  
PRZEZ MPEC

Łączne obciążenia finansowe Spółki z tytuł  

podatków i opłat w roku 2019 wyniosły 1.484,5 tys. zł,  

w tym:

Struktura kosztowa ceny 1 GJ ciepła

Przychody z działalności koncesjonowanej Spółki

a) Podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie 

gruntów (poniesione na rzecz Gminy Miejskiej Prze-

myśl): 1.322,9 tys. zł

b) PFRON: 73,9 tys. zł

d) Opłata za korzystanie ze środowiska: 70,9 tys. zł

e) Pozostałe opłaty: 16,7 tys. zł

59,83 56,03 58,85 68,10 74,02
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NAKŁADY INWESTYCYJNE

Jedną z największych i najważniejszych pozycji wydatko-

wych przedsiębiorstwa są nakłady inwestycyjne, prze-

znaczane głównie na rozbudowę systemu przesyłowo-

-dystrybucyjnego oraz przyłączanie nowych obiektów 

do sieci ciepłowniczej. W ostatnich latach, coraz większą 

część środków przeznaczanych na nakłady inwestycyjne 

pochłania zakup uprawnień do emisji CO
2
.

Poniżej zamieszczamy wykres obrazujący wielkość na-

kładów inwestycyjnych ponoszonych przez MPEC w la-

tach 2010-2019, przedstawionych kwotowo oraz jako 

współczynnik procentowy w stosunku do przychodów 

Spółki ze sprzedaży ciepła.  
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20,4%

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

Łączne nakłady inwestycyjne MPEC w latach 2010-2019

Nakłady inwestycyjne MPEC w latach 2010 - 2019
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nakłady MPEC na inwestycje związane  
z rozbudową systemu ciepłowniczego

nakłady inwestycyjne – zakup wysokocennych 
środków trwałych oraz praw majątkowych, 
w tym uprawnień do emisji CO

2

procentowy udział nakładów na rozwój systemu 
ciepłowniczego w nakładach inwestycyjnych ogółem

W roku 2019 MPEC na inwestycje rozwojowe 

przeznaczył kwotę niemal 1,7 mln zł, zaś całość 

nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa za-

mknęła się kwotą niemal 6,1 mln zł. 

Niemal 4,1 mln zł z tej kwoty zostało przezna-

czonych na zakup uprawnień do emisji CO
2
.
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ciepło zakupione od wytwórcy ciepła  
– spółki Fibris [GJ]

ciepło sprzedane [GJ]

straty ciepła na sieci [GJ]

straty ciepła na sieci [%]

sumaryczna moc cieplna zamówiona przez odbior-
ców ciepła z Sieci Nr 2 [MW]

STRUKTURA SPRZEDAŻY CIEPŁA

Sprzedaż ciepła, oprócz procesu jego wytwarzania oraz 

przesyłania i dystrybucji, stanowi podstawowy obszar 

działalności Spółki, wykonywanej w ramach udzielonej 

przez Prezesa URE koncesji, na zasadach ujętych w obo-

wiązującej taryfie dla ciepła.

Wolumen ciepła sprzedanego w roku 2019  

z Sieci Nr 1  wyniósł 410.370 GJ.

Ponadto w roku 2019 MPEC zakupił od spółki Fibris S.A. 

6.594 GJ ciepła, dostarczanego następnie Siecią Nr 2 do 

budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katy-

nia. 

Sprzedaż ciepła z Sieci Nr 2 wyniosła w 2019  

roku 6.283 GJ

Straty ciepła powstałe na Sieci Nr 2 wyniosły  

310 GJ (4,7 %), zaś sumaryczna wielkość mocy cieplnej, 

zamówionej przez wszystkich odbiorców ciepła zasila-

nych ze wspomnianej sieci, wyniosła w 2019 roku  

1,02 MW. 

Zestawienie ilości zakupionego i sprzedanego ciepła, 

wielkości strat oraz mocy cieplnej zamówionej przez od-

biorców ciepła z Sieci Nr 2 przedstawia poniższy wykres.
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Szczegółowe informacje dotyczące Sieci Nr 1 - wielkości 

zamówionej mocy cieplnej, ilości i struktury sprzedanego 

ciepła oraz długości sezonu grzewczego w poszczegól-

nych latach przedstawiają poniższe wykresy i tabele.
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2015 2016 2017 2018 2019

GJ % GJ % GJ % GJ % GJ %

Ogrzewanie + wentylacja 311 688 77,9 342 592 79,2 355 071 78,7 356 267 78,5 316 030 77,0

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
+ cele technologiczne

88 603 22,1 89 970 20,8 96 141 21,3 97 384 21,5 94 340 23,0

Razem 400 291 100 432 562 100 451 212 100 453 651 100 410 370 100

Ciepło – asortyment sprzedaży

6 468

6 020

6 209
6 338

5 497

5 665

6 093

6 237 6 196

5 523
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Sprzedaż ciepła, zamówiona moc cieplna oraz współczynnik GJ/MW w latach 2010 - 2019

średnioroczna moc cieplna zamówiona 
przez odbiorców [MW]

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

Strukturę ilości sprzedanego ciepła w latach  

2015 – 2019 w podziale na asortyment, czyli cele,  

na jakie było ono wykorzystywane, przedstawia poniższa 

tabela.

Średnia temperatura 

sezonu grzewczego 

2019/2020 była 

najwyższa od po-

czątku funkcjono-

wania Spółki (1984), 

natomiast zima 

2019/2020 była naj-

cieplejsza od 1779r., 

tzn. od kiedy prowa-

dzi się pomiary i re-

jestrację warunków 

meteorologicznych 

na ziemiach polskich, 

z temperaturą wyż-

szą aż o 4oC od śred-

niej wieloletniej.

3,10
3,48

2,71

4,18

5,83
5,58 5,54

5,30
5,02

6,91
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Ilość dni sezonu grzewczego oraz średnia temperatura sezonu w latach 2010-2019

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



w Polsce, którego obciążenie, mierzone wielkością za-

mówionej mocy cieplnej, jak i ilością odbiorców, od wielu 

lat systematycznie wzrasta. I to pomimo prowadzonych 

przez odbiorców prac termomodernizacyjnych oraz do-

stosowywania (redukowania) zamówionej mocy do po-

prawianych wskaźników energochłonności budynków.

Wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej 

na dzień 31.12.2019r. wyniosła 74,90 MW i była wyż-

sza niż rok wcześniej o 1,03 MW oraz najwyższa od 

roku 1999, kiedy to wynosiła 75,36 MW.

 

RAPORT ZA ROK 2019   |   35

BILANS MOCY

Bardziej miarodajnym wskaźnikiem kondycji i pozycji 

rynkowej Spółki, niż silnie uzależniona od warunków 

atmosferycznych i innych czynników sezonowych ilość 

sprzedanego ciepła, jest wielkość zamówionej mocy 

cieplnej oraz szczegółowy bilans mocy w średniookreso-

wym horyzoncie czasowym. 

Szczegółowa analiza bilansu mocy, zarówno wynikowa 

(sumaryczny wzrost lub spadek wielkości zamówionej mocy 
cieplnej w poszczególnych latach), jak i segmentowa (obej-
mująca jego poszczególne części składowe), odzwierciedla 

nie tylko wielkość zamówionej mocy cieplnej oraz cha-

rakterystykę i trend tego parametru w średnio i długo-

okresowym horyzoncie czasowym. Niesie ona również 

szereg informacji dotyczących m.in.:
> potencjału systemu ciepłowniczego;
> możliwości rozwojowych systemu ciepłowniczego;
> wykorzystanych już oraz istniejących jeszcze rezerw 

w zakresie poprawy wskaźników energochłonności 

budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym; 
> stopnia atrakcyjności Ciepła Systemowego (śladowy 

odsetek odbiorców rezygnujących z ogrzewania systemo-
wego na rzecz innych systemów grzewczych).

Przemyski system ciepłowniczy eksploatowany przez 

MPEC jest jednym z niewielu tego typu systemów 

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

Ilość dni sezonu grzewczego oraz średnia temperatura sezonu w latach 2010-2019

średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym [°C]

sumaryczny wzrost/spadek zamówionej 
mocy cieplnej [MW]

Struktura zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej 
w latach 2017 - 2019

Bilans zamówionej mocy cieplnej w latach 2010 - 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-0,0210

-0,1227

-0,2801

-0,2367

-0,1224

-0,1593 -0,4206

-0,0266
-0,0629

-0,0295-1,0491

-2,4408

-1,0675
-1,8575

-0,3944

-1,5687 -1,4471 -1,0526
-0,6196 -0,4243

0,0210

0,0057

0,0267 0,0024

0,3756

0,1131
0,2978 0,1820

0,0803
0,21223,4441

5,7480

0,9029 0,8781 1,2179

2,3313
1,7890 2,1151

1,0166 1,2764

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

suma zwiększeń mocy [MW] całkowite wyłączenia [MW]

1,0767
0,7164

0,2191

1,2179

0,4144

1,0348

-0,4180

-1,2137

3,1902

2,3950

2017 2018 2019

MW % MW % MW %

c.o. 60,44 82,29 60,81 82,33 61,48 82,08

c.w.u. 9,23 12,56 9,27 12,55 9,53 12,73

went. 2,83 3,85 2,83 3,83 2,83 3,78

techn. 0,95 1,30 0,95 1,29 1,06 1,41

73,45 100 73,86 100 74,90 100
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OGRZEWANE OBIEKTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-

myślu Spółka z o.o. jest jedynym dostawcą Ciepła Sys-

temowego w naszym mieście.

W roku 2019 Spółka dostarczała Ciepło Systemowe 

2009 odbiorcom (1996 z Sieci Nr 1 i 13 z Sieci Nr 2) do 

672 budynków, głównie o funkcjach mieszkalnych, ale 

i handlowych, usługowych, sakralnych, biurowych i uży-

teczności publicznej. Łączna kubatura ogrzewanych 

pomieszczeń, wg stanu na dzień 31.12.2019r. wyniosła  

niemal 4.300 tys. m3. 

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i przezna-

czenia budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym 

przedstawia poniższa tabela.

RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO W PRZEMYŚLU

Rok
kubatura  
ogółem 

[tys. m3]

w tym: ilość budynków 
ogrzewanych 

Ciepłem  
Systemowym

mieszkania  
komunalne 

[tys. m3]

mieszkania  
spółdzielcze 

[tys. m3]

mieszkania  
prywatne 
[tys. m3]

urzędy, instytucje i inne obiekty  
o przeznaczeniu niemieszkalnym 

[tys. m3]

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

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

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

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

2019 4 299,8 361,2 1 877,8 292,3 1 768,6 672

80,9%

81,9%
82,7%

82,9%
84,4%

8,1% 7,8% 7,5% 7,4% 6,7%
5,4% 5,1% 4,8% 4,7% 4,3% 5,6% 5,2% 5,1% 5,1% 4,6%

0 – 10 kW 11 – 50 kW 51 – 100 kW pow. 100 kW

rok 2015 rok 2017 rok 2019rok 2016 rok 2018 struktura procentowa dla wymienionych lat

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW CIEPŁA SYSTEMOWEGO
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649

1 715

661

1 780

672

2 009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ilość umownych odbiorców ciepła ilość budynków do których MPEC dostarcza Ciepło Systemowe

Ilość umownych odbiorców Ciepła Systemowego oraz ogrzewanych obiektów w latach 2010 - 2019
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Struktura wolumenu oraz dynamika zmian ilości odbior-

ców Ciepła Systemowego w poszczególnych segmen-

tach, definiowanych wielkością zamówionej mocy ciepl-

nej, ukazują utrzymujący się od wielu lat trend – trwałe 

i postępujące rozdrobnienie struktury odbiorców, powią-

zane z rosnącą przewagą ilościową odbiorców małych 

i bardzo małych (1 – 10 kW) w stosunku do odbiorców 

średnich (11 – 50 kW), dużych i bardzo dużych (pow. 50 

kW).

Przyczyny tego procesu mają złożony i wieloaspektowy 

charakter, związany przede wszystkim ze strukturą spo-

łeczną i ekonomiczną, zarówno obecnych, jak i poten-

cjalnych odbiorców i użytkowników ciepła, specyfiką 

lokalnego rynku nieruchomości, a w ślad za tym rynku 

ciepła oraz sposobem administrowania przez zarząd-

ców wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. 

Jak wynika z danych porównawczych zamieszczonych 

w poniższej tabeli, struktura odbiorców ciepła, klasyfiko-

wanych ze względu na ich formę prawno-organizacyjną, 

pozostaje względnie stabilna. Zwiększający się procen-

towy udział w wolumenie sprzedaży ciepła wspólnot 

mieszkaniowych i odbiorców indywidualnych, kosztem 

spółdzielni mieszkaniowych, ma charakter ewolucyjny, 

z dynamiką na poziomie ok. 1 % rdr.

Struktura odbiorców ciepła wg formy prawno-organizacyjnej

Coraz większą popularność wśród odbiorców ciepła 

zyskują oferowane przez Spółkę elektroniczne formy 

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

które umożliwiają zarówno prowadzenie autoryzowa-

nej korespondencji w formie elektronicznej, składanie 

w tej formie wniosków, jak również otrzymywanie 

faktur za ciepło w formie dokumentu elektronicznego 

(pdf).

ELEKTRONICZNE FORMY KOMUNIKACJI Z ODBIORCAMI CIEPŁA

2004 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

spółdzielnie mieszkaniowe 56,5% 44,0% 44,0% 43,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0%

wspólnoty mieszkaniowe 8,5% 14,3% 15,0% 16,0% 17,0% 16,0% 16,0% 17,0%

jednostki budżetowe 22,0% 29,5% 29,0% 30,0% 28,0% 29,0% 30,0% 30,0%

spółki komunalne 7,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

odbiorcy indywidualni 0,3% 4,2% 4,0% 4,0% 5,0% 6,0% 6,0% 7,0%

pozostali odbiorcy 4,8% 7,0% 7,0% 6,0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,0%

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

Ilość odbiorców ciepła korzystających z usługi e-korespondencja i e-faktura  

oraz ich udział w całkowitej liczbie odbiorców

159 13,9%

2013

202 15,7%

2014

285 20,1%

2015

354 23,5%

2016

427 24,9%

2017

458 25,7%

2018

551 27,6%

2019



2015 2016 2017 2018 2019

wystawiono faktur za ciepło 15 285 16 878 19 249 20 239 22 086

łączna kwota przeterminowanych należności za ciepło wg stanu  
na dzień 31.12.

88,2 tys. zł 388,0 tys. zł 67,2 tys. zł 66,7 tys. zł 495,8 tys. zł

jako procent sumarycznych należności za ciepło naliczonych w danym roku 0,32% 1,46% 0,25% 0,24% 1,67%

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

wysłano wezwań do zapłaty 380 278 267 288 341

wnioski skierowane na drogę postępowania sądowego 7 9 12 7 9

wstrzymano dostarczanie ciepła do obiektu 82 38 49 42 30

z czego wznowiono po spłacie zadłużenia 73 32 35 32 22

rozwiązano umów sprzedaży ciepła 9 4 6 10 10

ilość odbiorców ciepła w rozliczeniach z którymi zastosowano przedpłatowy 
system rozliczeniowy

16 19 21 19 18

CENA CIEPŁA

Podstawę do naliczania opłat za ciepło w roku 2019 sta-

nowiły dwie obowiązujące w tym okresie taryfy dla ciepła:

> Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 października 

2018r. do 30 września 2019r. (zatwierdzona decyzją 
Prezesa URE z dnia 14 września 2018r. i opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
z dnia 14 września 2018r. pod poz. 3896), zmieniona od 

1 lutego 2019r. decyzją Prezesa URE z dnia 16 stycznia 

2019r. Obowiązywanie taryfy zostało następnie prze-

dłużone do 31 października 2019r.
> Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 listopada 2019r. 

do 31 października 2020r. (zatwierdzona decyzją Pre-
zesa URE z dnia 17 października 2019r. i opublikowana 
w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Ciepło z dnia 17 października 2019r. pod nr. 255).

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła zasilanymi z Sieci  Nr 2, 

oprócz opłat przesyłowych zawartych w taryfach dla 

ciepła MPEC, stosowane były także ceny i stawki opłat 

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

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za cie-

pło zawartych w taryfie obowiązującej od dnia 1 listo-

pada 2019 r., w porównaniu z taryfą obowiązującą do 

31 października 2019 r., wyniósł  + 4,99 %.

ROZLICZENIA PROWADZONE 
Z ODBIORCAMI CIEPŁA  
I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI  
ZA CIEPŁO

W 2019r. wystawiono 22.086 faktur za ciepło, na łącz-

ną kwotę 29,6 mln zł, z czego 6.200 faktur przesłano 

w formie elektronicznej, w ramach realizacji usługi 

e-faktura. 

W roku 2019, 69,1 % wystawionych faktur za ciepło re-

gulowana była przez odbiorców terminowo, zaś 30,9% 

(6.826 faktur) uregulowana została po terminie płatności.  

Łączna kwota odsetek naliczonych z tego tytułu wynio-

sła w 2019 roku 13.512 zł (5.120 i 4.295 odpowiednio 
w latach 2017 i 2018).

W stosunku do odbiorców nieterminowo regulujących 

należności za ciepło, MPEC prowadził działania windy-

kacyjne obejmujące:

a) wysyłanie powiadomień o zadłużeniu i wezwań do 

zapłaty;

b) wstrzymanie dostarczania ciepła do obiektów zadłu-

żonych odbiorców;

c) wypowiedzenie umów sprzedaży ciepła;

d) rozwiązanie umów sprzedaży ciepła.

Po uregulowaniu zaległości lub ustaleniu zasad spłaty 

zadłużenia, z reguły następowało wznowienie dostar-

czania ciepła do obiektów na podstawie dotychczasowej 

umowy (po cofnięciu wypowiedzenia), zaś w przypadku jej 

skutecznego rozwiązania, po zawarciu z dotychczaso-

wym odbiorcą nowej umowy sprzedaży ciepła.

Ponadto z odbiorcami ciepła o ograniczonej wiarygod-

ności finansowej zawierane były umowy przedpłatowe, 

zapobiegające wzrostowi zadłużania, a równocześnie 

umożliwiające dalsze korzystanie przez wspomnianych 

odbiorców z Ciepła Systemowego.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń finanso-

wych z odbiorcami ciepła oraz podejmowanych przez 

MPEC działań windykacyjnych, zawiera poniższa tabela.
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POLITYKA PERSONALNA 
I ZARZĄDZANIE KADRAMI

Zarząd w procesie zarządzania Spółką, za najcenniejsze 

aktywa którymi dysponuje uważa jej zasoby kadro-

we, pozwalające nie tylko na bieżące funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa, ale i realizację  poszczególnych stra-

tegii funkcjonalnych oraz wdrażanie planów moderni-

zacyjnych i rozwojowych.

Polityka zarządzania personelem, mająca na celu m.in. 

budowę przewagi konkurencyjnej Spółki na lokalnym 

rynku ciepła, opiera się na efektywnym łączeniu coraz 

bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych 

wykorzystywanych w przedsiębiorstwie z rozwojem 

kompetencyjnym i motywacją pracowników. 

Osiągnięcie wspomnianych celów strategicznych wy-

maga realizacji przez Zarząd Spółki modelu zarządza-

nia zasobami kadrowymi, nakierowanego na poprawę 

technicznej i ekonomicznej efektywności zatrudnienia, 

poprzez optymalizację realizowanych procesów decy-

zyjnych i wykonawczych. W tym celu Zarząd Spółki wy-

korzystuje szereg narzędzi finansowych, proceduralnych 

i organizacyjnych, dbając m.in. o:
> właściwy poziom wynagrodzeń;
> decentralizację procesów decyzyjnych;
> przejrzystość procedur i zasad postępowania;
> dostosowanie wykonywanych obowiązków do predys-

pozycji i zainteresowań poszczególnych pracowników; 
> prawidłową ergonomię, wyposażenie i bezpieczeństwo 

na wszystkich stanowiskach pracy;
> szeroki dostęp do dokumentów i bieżących informacji 

dotyczących działalności Spółki w poszczególnych ob-

szarach funkcjonalnych;
> możliwości rozwoju zawodowego;
> dobrą atmosferę w pracy.

Najważniejszymi dokumentami wewnętrznymi, regulu-

jącymi problematykę zarządzania zasobami kadrowymi 

przedsiębiorstwa są:
> Regulamin Pracy;
> Regulamin Organizacyjny Spółki;
> Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy;
> Procedury Systemu Zarządzania Jakością.
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KADRY SPÓŁKI

Wysokie i stale rosnące koszty pracy oraz wprowa-

dzane energetyczno-klimatyczne regulacje prawne,  

wymuszają systematyczne zwiększanie produktywno-

ści pracowników w ramach aktualnie realizowanych 

procesów oraz planowanie nowych w taki sposób, aby 

praca ludzka w największym możliwym stopniu zastę-

powana była przez technologię, informatykę, elektro-

nikę i automatykę. 

Ten naturalny i nieunikniony trend wymaga jednak 

ciągłego dostosowywania kompetencji pracowni-

ków do nowych obowiązków i obszarów aktywności, 

a przede wszystkim rozumienia przez nich celowości 

wdrażanych rozwiązań i współuczestnictwa w pro-

cesie optymalizacji wykonywanych zadań. Dlatego 

też, istotne jest nie tylko podnoszenie przez pracow-

ników poziomu kompetencji „twardych”, ale również 

„miękkich”, dotyczących komunikacji, pracy zespoło-

wej, elastyczności i kreatywności, umożliwiających 

wykonywanie obowiązków w stale zmieniającym się 

otoczeniu  prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym 

i technologicznym.

Warunkiem skutecznego wprowadzania powyższych 

zmian, podnoszenia kultury pracy i przeorientowywania 

priorytetów, jest wielokierunkowa komunikacja, zarów-

no „pionowa”, jak  i „pozioma”, pomiędzy poszczegól-

nymi pracownikami i ich zespołami. Temu celowi służą 

przede wszystkim dwa narzędzia:

regularnie przeprowadzana indywidualna ocena pra-

cowników - dająca możliwość nie tylko szczegółowego 

przeanalizowania dotychczasowego sposobu pracy, 

oceny rozwoju kompetencyjnego, sformułowania wy-

magań i oczekiwań wobec pracownika, ale i wymiany 

doświadczeń, spostrzeżeń, uwag i pomysłów;

ankieta satysfakcji pracowników MPEC – w której pra-

cownicy, w sposób anonimowy, mogą zarówno ocenić 

kluczowe aspekty funkcjonowania Spółki, zasygnalizo-

wać istniejące problemy, wskazać obszary wymagające 

poprawy, jak również zaproponować rozwiązania.

Temu samemu celowi służy także „polityka otwartych 

drzwi”, czyli dostępność członków zarządu dla wszyst-

kich pracowników przedsiębiorstwa, praktycznie w każ-

dym czasie i w każdej sprawie. 



FLUKTUACJA KADR
I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Znakiem rozpoznawczym Spółki pozostaje od wielu lat 

względnie stabilny poziom zatrudnienia, na zasadach 

opartych o regulacje Kodeksu pracy, przy niewielkiej 

fluktuacji kadr, spowodowanej najczęściej czynnikami 

naturalnymi. 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2019r. w Spółce zatrudnionych 

było 115 osób, na 114,25 etatach, w tym 21 kobiet i 94 

mężczyzn, 66 na stanowiskach robotniczych i 49 na sta-

nowiskach nierobotniczych.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 117,5 

etatu i było niższe od ujętego w planie o ponad 2 etaty 

(wg planu – 119,68 etatu).
W roku 2019 4 pracowników Spółki przeszło na świad-

czenia emerytalno-rentowe, zaś z 7 pracownikami 

umowy o pracę wygasły lub zostały rozwiązane z innych 

przyczyn. 

Ponadto do pracy w Spółce przyjęto 5 osób, zaś z 4 oso-

bami, którym kończyły się umowy okresowe, zawarto 

kolejne umowy o pracę.

Kompetencyjna i wydziałowa struktura zatrudnienia 

w Spółce odzwierciedlała zakres i organizację poszcze-

gólnych komórek organizacyjnych, ponoszone nakłady 

pracy oraz wymogi formalne, prawne, techniczne i BHP. 

Na zmiany w tym zakresie, skutkujące m.in. alokacją 

pracowników, wpływ miały przede wszystkim czynniki 

technologiczno-informatyczne oraz modyfikacja zakresu 

przydzielanych zadań i obowiązków.

Szczegółową strukturę zatrudnienia w Spółce oraz 

zachodzące w tym zakresie zmiany obrazują poniższe 

wykresy.
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SZKOLENIA I BHP

W 2019 roku 77 pracowników Spółki wzięło udział 

w okresowych szkoleniach BHP, zaś 36 pracowników 

uczestniczyło w branżowych kursach, konferencjach 

i seminariach. Ponadto 8 pracowników Spółki zdało 

egzaminy kwalifikacyjne, uzyskując uprawnienia do pro-

wadzenia prac dozorowych i eksploatacyjnych instalacji 

i urządzeń energetycznych oraz prac spawalniczych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2019 nad ca-

łością spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy w przedsiębiorstwie czuwali: Starszy Inspektor 

ds. BHP. P.Poż i OC – Leszek Górniak, który sprawuje tę 

funkcję od 1985r. oraz inny długoletni pracownik Spółki 

– Jacek Łukasiński, pełniący od 1 maja 2016r. funkcję 

Społecznego Inspektora Pracy. 

Ponadto w przedsiębiorstwie funkcjonuje 7 osobowa 

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na czele z Wice-

prezesem Zarządu Maciejem Patoczką, pełniąca funkcję 

organu doradczo-opiniodawczego we wszystkich sprawach 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wymiernym efektem pracy osób zajmujących się bezpie-

czeństwem i higieną pracy w Spółce jest wieloletnia staty-

styka wypadków przy pracy oraz będący jej odzwierciedle-

niem wymiar składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, który w roku 

2019 wynosił: do 31 marca - 1,08%, zaś od 1 kwietnia - 

1,2%. 

W 2019r. miały miejsce w Spółce 2 lekkie wypadki przy pra-

cy. Przy ocenie wskaźników wypadkowości, należy brać pod 

uwagę występowanie wielu czynników, stanowiących po-

tencjalne źródła zagrożeń i niebezpieczeństw dla pracowni-

ków. Statystykę wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie 

w latach 2000 – 2019 przedstawia zamieszczona tabela.

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA  
I ANTYDYSKRYMINACYJNA

W ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników MPEC 

w roku 2018, część z nich wskazało na mobbing i dyskry-

minację jako istotne problemy występujące w Spółce. 

Aby zapobiec występowaniu podobnych zachowań, 

w kwietniu 2019r. zostało przeprowadzone szkolenie 

kadry kierowniczej i osób kierujących pracownikami, do-

tyczące wspomnianej problematyki, zaś od 1 maja 2019r. 

decyzją Zarządu MPEC została wprowadzona w Spółce 

restrykcyjna „Wewnętrzna Polityka Antydyskrymina-

cyjna i Antymobbingowa” obowiązująca wszystkich pra-

cowników przedsiębiorstwa. 

Analogiczne badanie ankietowe pracowników MPEC prze-

prowadzone w grudniu 2019r., (w badaniu wzięło udział łącz-
nie 90 pracowników, co stanowiło 78% uprawnionych) w któ-

rym ocena zjawisk i procesów została zawężona czasowo 

do okresu ostatnich 12 miesięcy (tzn. od poprzedniego bada-
nia ankietowego) wykazało, że zjawisko mobbingu i dyskry-

minacji zostało ograniczone do przypadków incydentalnych 

- odpowiednio 2 i 3 zasygnalizowane przypadki. 
Jak wynika z analizy wyników ankiety, znacznej poprawie 

uległy też inne badane wskaźniki, mające istotny wpływ 

na komfort pracy, m.in. poziom stresu towarzyszący wy-

konywanej pracy, warunki pracy, poziom jej organizacji, 

poziom kompetencyjny przełożonych i współpracowni-

ków, relacje interpersonalne, itd.

WYNAGRODZENIA 
I DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Całkowite koszty pracy, (obejmujące oprócz osobowego 
funduszu płac także koszty szkoleń, ubezpieczeń, badań 
okresowych, zakupu odzieży ochronnej, środków czystości, 
itp.), wyniosły w 2019 roku 7.640 tys. zł i były wyższe 

w stosunku do roku 2018 o 202 tys. zł (2,7 %).

Średni roczny koszt pracy w przeliczeniu na 1 etat 

wyniósł w 2019r. 65,02 tys. zł i był nominalnie wyższy 

w stosunku do roku 2018 o 9%.

42   |   RAPORT ZA ROK 2019      

ROK
WYPADKI PRZY PRACY W MPEC PRZEMYŚL SP. Z O.O.

śmiertelne ciężkie lekkie razem

2000 0 0 0 0

2001 0 0 1 1

2002 0 0 1 1

2003 0 0 0 0

2004 0 0 1 1

2005 0 0 4 4

2006 0 0 1 1

2007 0 0 4 4

2008 0 0 1 1

2009 0 0 1 1

2010 0 0 1 1

2011 0 0 1 1

2012 0 0 0 0

2013 0 0 2 2

2014 0 0 1 1

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 1 1

2018 0 0 1 1

2019 0 0 2 2



Średnie wynagrodzenie w Spółce w roku 2019 w prze-

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

czej) wyniosło 4.358 zł brutto (4.103 zł na stanowiskach 

robotniczych i 4.719 zł na stanowiskach nierobotni-

czych) i było wyższe niż w roku 2018 o ok. 8,5%.

Mediana wynagrodzeń w Spółce wyniosła w 2019 roku 

4.287 zł (4.144 zł na stanowiskach robotniczych i 4.604 

zł na stanowiskach nierobotniczych) i była wyższa niż 

w roku 2018 średnio o 8,8%.

Miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu MPEC 

Przemyśl Sp. z o.o. , zatrudnionych na kontraktach mene-

dżerskich, wynosiło w roku 2019 odpowiednio: 15.000 zł 

brutto (Prezes Zarządu) i 14.500 zł brutto (Wiceprezes 

Zarządu). 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych MPEC został 

w roku 2019 zasilony kwotą 155,8 tys. zł, z czego 147,5 

tys. zł w ramach odpisu podstawowego.

Na dofinansowanie wypoczynku, udział w wydarzeniach 

kulturalnych oraz zapomogi i świadczenia socjalne dla 

pracowników przeznaczono łącznie 166,5 tys. zł. Ponad-

to 10 pracownikom udzielono pożyczki mieszkaniowe na 

łączną kwotę 100 tys. zł.

W ramach działalności socjalnej dofinansowanej z ZFŚS, 

w roku 2019 zorganizowano także doroczny festyn dla 

pracowników MPEC i ich rodzin oraz historyczno-etno-

graficzną wycieczkę w Beskidy.

Oprócz ZFŚS w przedsiębiorstwie funkcjonuje także Pra-

cownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, skupiająca wg 

stanu na dzień 31.12.2019r. 61 pracowników MPEC (53%). 

W roku 2019 w ramach PKZP udzielono 44 pożyczek, na 

łączną kwotę 159,4 tys. zł.

ORGANIZACJE PRACOWNICZE 
I ZWIĄZKOWE

Rada Pracowników 

Funkcję reprezentacji pracowników w kontaktach z cia-

łami statutowymi Spółki pełniła Rada Pracowników 

MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w składzie: 

Wiesław Pałka – Przewodniczący

Joanna Mazur – Sekretarz

Marek Niklewicz – członek Rady Pracowników MPEC.

Rada Pracowników MPEC w powyższym składzie została 

wybrana przez pracowników MPEC na 4 letnią kadencję 

w wyborach, które odbyły się w czerwcu 2018r.

W roku 2019 odbyły się 4 spotkania Rady z Zarządem 

Spółki. 

Zakładowe organizacje związkowe

Oprócz Rady Pracowników MPEC Przemyśl Sp. z o.o., 

w przedsiębiorstwie funkcjonowały także 3 zakładowe 

organizacje związków zawodowych: 
> NSZZ „Solidarność” (przewodniczący Ryszard Mazur), 
> NSZZ „Solidarność 80” (przewodniczący Zbigniew Pu-

dło)
> Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników 

(przewodniczący Henryk Janiuś).

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

Wprowadzony w Spółce w roku 2012 System Zarządza-

nia Jakością wg normy ISO 9001, to łącznie 42 instrukcje 

i procedury systemowe, regulujące i systematyzujące 

praktycznie wszystkie procesy, zadania i obowiązki re-

alizowane przez poszczególne komórki organizacyjne 

przedsiębiorstwa.

Zasadniczym celem wdrożonego systemu ISO jest opty-

malizacja struktury i realizowanych procesów, sukcesyw-

ne podnoszenie efektywności pracy, a w efekcie wzrost 

poziomu świadczonych usług.

Głównym sposobem weryfikacji skuteczności funkcjono-

wania Systemu Zarządzania Jakością są przeprowadzane 

corocznie audity, obejmujące całe spektrum działalności 

Spółki, oceniające poszczególne procesy pod względem 

ich poprawności, skuteczności i efektywności.

W roku 2019 dwudziestu auditorów przeprowadziło 

niemal we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki 

10 auditów wewnętrznych. 

 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Efektywność pracy mierzona ilorazem obsługiwanej 

infrastruktury ciepłowniczej (efektywność techniczna) 

lub przychodów generowanych przez usługi świadczo-

ne przy wykorzystaniu wspomnianej infrastruktury 

(efektywność ekonomiczna) w odniesieniu do zaanga-

żowanych do tego celu zasobów, głównie czasu pracy, 

odzwierciedlanego wielkością zatrudnienia, uzależniona 

jest od szeregu czynników, zarówno wewnętrznych 

(m.in.: organizacja pracy, jakość zarządzania, wyposażenie 
stanowisk pracy, przepływ informacji), jak i zewnętrznych 

(m.in. przeprowadzane termomodernizacje skutkujące 
zmniejszaniem energochłonności budynków, prooszczędno-
ściowe nawyki odbiorców, działalność konkurencji, relacje 
cenowe paliw i nośników energii, warunki atmosferyczne, 
rozległość infrastruktury przesyłowej, natężenie ruchu 
drogowego, itd.). W dodatku większość z czynników 

zewnętrznych jest nie tylko od przedsiębiorstwa nieza-

leżna, ale i w znacznej mierze nieprzewidywalna, za to 
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wywierająca ogromny wpływ na wskaźniki efektywno-

ściowe. 

Jak wynika z powyższych danych i wykresów, wskaź-

niki technicznej efektywności zatrudnienia utrzymują 

systematyczny, długookresowy trend wzrostowy. 

W latach 2010 - 2019 rosły one średnio o 5,7% rocz-

nie.  W tym samym okresie średnioroczny nominalny 

wzrost wynagrodzeń w Spółce wynosił 3,5%, zaś real-

ny 1,75%.

Nieco wolniej od wskaźników efektywności technicznej 

rosły w ostatniej dekadzie wskaźniki efektywności eko-

nomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zdyskon-

towanych przychodów ze sprzedaży ciepła (rzeczywiste 
przychody obliczone wg wartości bieżącej, na podstawie 
przychodów nominalnych i wskaźników skumulowanej infla-
cji w analizowanym okresie), których średni wzrost rok do 

roku w latach 2010 – 2019 wynosił 2,7%.

Szczegółowe informacje dotyczące ekonomicznej efek-

tywności zatrudnienia przedstawiają poniższe wykresy.

Jednakże wzrost efektywności pracy, to nie tylko zmiana 

ilościowa, znajdująca swoje odzwierciedlenie w wymier-

nych, przedstawionych powyżej wskaźnikach wydajności 

i produktywności. To także o wiele trudniej policzalna 

zmiana jakościowa, związana z obsługą odbiorców, szyb-

kością reakcji na zgłoszenia, łatwością i dostępnością 

różnych kanałów i form komunikacji, indywidualizacją 

parametrów dostarczanego ciepła, itd. 

Dlatego też, wszelkie proefektywnościowe i optyma-

lizacyjne działania skutkujące trwałą poprawą jakości 

świadczonych usług, uważane są przez Zarząd Spółki 

i kadrę zarządzającą za istotny komponent wspomniane-

go procesu, na równi z rozwojem infrastruktury i produk-

tywności. 

Techniczna efektywność zatrudnienia
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długość sieci cieplnej w przeliczeniu na 
jednego pracownika [m.b./os]

wzrost efektywności  
technicznej rdr

ilość węzłów cieplnych eksploatowanych przez MPEC 
w przeliczeniu na jednego pracownika [szt./os]

Ekonomiczna efektywność zatrudnienia

sprzedaż ciepła na 1 pracownika
[GJ/os]

zamówiona moc cieplna na 1 pracownika 
[kW/os]

zdyskontowane przychody ze sprzedaży ciepła 
na 1 pracownika [tys. zł/rok]
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zdyskontowane przychody ze sprzedaży ciepła 
na 1 pracownika [tys. zł/rok]

INWESTYCJE ZREALIZOWANE  
W ROKU 2019

Podstawą realizacji inwestycji rozwojowych Spółki 

w roku 2019 był „Plan inwestycji własnych i zakupów 

inwestycyjnych” zatwierdzony uchwałą Zarządu MPEC 

nr 8/2019 z dnia 15.02.2019r. i zaktualizowany uchwałą 

nr 23/2019 z dnia 27.08.2019r. Zdecydowana większość 

inwestycji ujętych w planie została zrealizowana. Część 

z zaplanowanych inwestycji (m.in.: Św. Jana 3, Żołnierzy 2 
Korpusu Polskiego, Dworskiego 8) została z różnych wzglę-

dów przełożona przez odbiorców na rok 2020 lub lata 

następne.

Największymi inwestycjami pod względem kubatury 

przyłączanych obiektów, a co za tym idzie - przyrostu 

zamówionej mocy cieplnej, było przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej nowo wybudowanych budynków: strzelni-

cy BOSG przy ul. Mickiewicza oraz sal gimnastycznych 

przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Borelowskiego 

oraz I LO przy ul. Słowackiego. Do systemu ciepłowni-

czego przyłączono w roku 2019 także dwa wielolokalowe 

budynki mieszkalne, przy ul. Leszczyńskiego 7 (42 lokale) 
i Goszczyńskiego 7B (49 lokali) oraz zabudowania Schro-

niska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Focha 12. 

Oprócz tego, w roku 2019 zostały ułożone przyłącza 

ciepłownicze do 3 budynków mieszkalnych, przy ul. Kra-

szewskiego 7, Puszkina 3 oraz Bielskiego (nowo powsta-
jący budynek Inforesu), co umożliwi ich ogrzewanie Cie-

płem Systemowym już od sezonu grzewczego 2020/21.

W roku 2019 MPEC zainstalował węzły cieplne i roz-

począł ogrzewanie 7 budynków położonych przy ul.: 

Żeromskiego 6, 29-go Listopada 17, Ratuszowa 7, Plac 

Rybi 1 i 2, Goszczyńskiego 7 i Wyczółkowskiego 4 (wę-
zeł cieplny w budynku zainstalowany i eksploatowany przez 
odbiorcę), do których przyłącza ciepłownicze zostały uło-

żone w roku 2018.

Ponadto ogrzewanie systemowe zyskało 17 lokali po-

łożonych w 15 budynkach (głównie w obrębie Starego 
Miasta), do których Ciepło Systemowe zostało doprowa-

dzone w latach wcześniejszych.

INWESTYCJE MPEC

W roku 2019 zlikwidowane zostały 2 węzły cieplne, przy 

ul. Poniatowskiego 20 (odłączenie budynku od ogrzewania 
systemowego) oraz Ratuszowej 10A (zdemontowany węzeł 
cieplny MPEC został zastąpiony węzłem cieplnym odbiorcy).

Łącznie w roku 2019 na inwestycje rozwojowe systemu 

przesyłowo-dystrybucyjnego MPEC przeznaczył  1,4 

mln zł, dzięki czemu ułożonych zostało 530 m.b. sieci 

ciepłowniczej i wybudowanych 9 węzłów cieplnych. 

Ponadto 3 węzły cieplne zostały wybudowane przez 

odbiorców.

Sumaryczna wielkość zamówionej mocy cieplnej (war-

tość docelowa) dla obiektów przyłączonych do systemu 

ciepłowniczego w roku 2019 wyniosła 1,25 MW.

Leszczyńskiego 7

Puszkina 3

Sala gimnastyczna przy I LO ul. Słowackiego



PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2020 
I KOLEJNE LATA

Inwestycje MPEC, które będą realizowane w roku 2020, 

zostały ujęte w „Planie inwestycji własnych i zakupów 

grupowych na rok 2020”, zatwierdzonym uchwałą Zarzą-

du MPEC nr 5/2020 z dnia 05.02.2020r. Przewidziane 

w planie zadania inwestycyjne zostały podzielone na 

kilka segmentów, obejmujących:

1. Zadania rozwojowe systemu przesyłowo-dystrybucyj-

nego;

2. Modernizację sieci i węzłów cieplnych;

3. Modernizację układu wytwarzania ciepła – ciepłowni 

Zasanie.

ciepło do poszczególnych budynków zlokalizowanych na 

terenie byłej bazy WKTS przy ul. Monte Cassino. Łączny 

koszt wspomnianych prac wyniesie ok. 650 tys. zł. 

Kosztowną i skomplikowaną inwestycją liniową, której 

rozpoczęcie planowane jest w 3 lub 4 kwartale bieżącego 

roku, jest budowa sieci ciepłowniczej w moście dro-

gowym „Brama Przemyska”, co pozwoli na połączenie 

magistrali ciepłowniczej na wyjściu z ciepłowni Zasanie 

z siecią ciepłowniczą w okolicach galerii „Sanowa”. Wspo-

mniana inwestycja, której koszt wyniesie ok. 3-4 mln. 

zł, zostały sfinansowana w ramach offsetu przez spółkę 

PGNiG Termika. 

Budowa drugiego przejścia sieci ciepłowniczej przez San, 

znacznie poprawi bezpieczeństwo energetyczne (zaopa-
trzenie w ciepło) obiektów w prawobrzeżnej części Prze-

myśla (zasilanej dotychczas jedną nitką ciepłociągu ułożoną 
w kadłubie mostu im. R. Siwca), jak również techniczne i hy-

drauliczne warunki pracy sieci. Umożliwi także planowaną 

od kilku lat rozbudowę sieci ciepłowniczej w kierunku 

osiedla mieszkaniowego przy ul. Lwowskiej oraz przyłą-

czanie do systemu ciepłowniczego większych obiektów 

(istniejących oraz planowanych) w tej części miasta.

Najkosztowniejszą inwestycją MPEC widniejącą w planie 

na rok 2020 jest „modernizacja układu wytwarzania 

ciepła” w zakresie kotła K-3, obejmująca część ciśnie-

niową i układ odpylania spalin. Realizacja tej inwestycji, 

której koszt został oszacowany na ok. 9,2 mln. zł, została 

podyktowana koniecznością wypełnienia obowiązków 

wynikających z energetyczno-klimatycznych regulacji 

prawnych, związanych z redukcją ilości  zanieczyszczeń 

emitowanych przez układ wytwarzania ciepła. 

Plan inwestycyjny MPEC na rok 2020 opiewa na łączną 

kwotę 15,6 mln. zł.

Wśród najważniejszych z punktu widzenia Spółki zadań 

rozwojowych, w roku 2020 MPEC zaplanował wybudowa-

nie przyłączy ciepłowniczych, o łącznej długości 650 m.b., 

doprowadzających ciepło do 13 budynków, w tym 6 nowo 

budowanych, przy ul.: Tatarskiej, Żołnierzy I Armii WP 

i Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego (Monte Cassino) oraz do 

już istniejących przy ul.: Franciszkańskiej 18, 20 i 37, Tar-

nawskiego 8, Chopina 6, Dworskiego 8 i Mickiewicza 20A. 

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie z nowo powstających bu-

dynków zostaną ukończone w roku 2020, plan inwestycyj-

ny przewiduje budowę 10 węzłów cieplnych, zaś 3 kolejne 

zostaną zamontowane w roku 2021.   

Dodatkowo MPEC jako partner projektu „Ekologiczny 

Przemyśl” będzie partycypował w kosztach budowy 

wszystkich przyłączy ciepłowniczych do budynków 

uczestników wspomnianego projektu. Jednakże zarówno 

ilość, adresy budynków, które zostaną zakwalifikowane 

do udziału w projekcie, jak i harmonogram budowy przy-

łączy, uzależnione będą od ostatecznego kształtu pro-

gramu realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl.

W roku 2020 MPEC planuje przeznaczyć na inwestycje 

rozwojowe ponad 1,5 mln zł, zaś docelowy przyrost 

mocy z tego tytułu to ok. 1,5 MW.

W ramach zadań modernizacyjnych MPEC planuje w roku 

2020 przeprowadzić modernizację 4 węzłów cieplnych 

oraz przebudowę sieci ciepłowniczej doprowadzającej 

Franciszkańska 18 i 20
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Opisane powyżej zamierzenia inwestycyjne MPEC na rok 2020 kon-
struowane były przed wystąpieniem pandemii koronawirusa w Polsce. 
Jednym z jej skutków będzie zapewne m.in. wstrzymanie się przez 
część kontrahentów z decyzjami inwestycyjnymi, dotyczącymi wymia-
ny źródeł ciepła i podłączenia nieruchomości do systemu ciepłowni-
czego.
Ponieważ w chwili oddawania niniejszego raportu do druku nie dys-
ponujemy pełnymi danymi na ten temat, dlatego też zdecydowaliśmy 
się na zamieszczenie informacji o inwestycjach zaplanowanych na rok 
2020 opartych na przyjętym przez Zarząd Spółki planie inwestycyjnym.



Oprócz działalności związanej z wytwarzaniem oraz do-

starczaniem ciepła, MPEC Przemyśl Sp. z o.o., w ramach 

polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), 

prowadzi także działania wspierające inicjatywy kultu-

ralne, sportowe, edukacyjne oraz akcje mające na celu 

popularyzowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska naturalnego.

W 2019 roku Spółka wsparła organizacyjnie i finan-

sowo łączą kwotą 186,5 tys. zł 11 lokalnych przedsię-

wzięć i wydarzeń tego typu.

Działania marketingowe prowadzone przez Spółkę 

w roku 2019, oprócz promocji Ciepła Systemowego, jako 

czystego, bezpiecznego, ekologicznego i ekonomicznego 

sposobu ogrzewania mieszkań i przygotowywania ciepłej 

wody użytkowej, skupiały się na dwóch zagadnieniach: 

promowaniu działań związanych z poprawą efektywno-

ści cieplnej budynków i racjonalnego gospodarowania 

ciepłem oraz obchodach 35-lecia przedsiębiorstwa.

Najbardziej widoczną inicjatywą przeprowadzoną przez 

MPEC w roku 2019 wspólnie z 8 największymi zarządca-

mi i administratorami przemyskich nieruchomości była 

akcja „Dekalog ogrzewania, czyli jak racjonalnie korzy-

stać z ciepła i płacić niskie rachunki”, w ramach której 

w budynkach ogrzewanych Ciepłem Systemowym zo-

stało rozwieszonych niemal 1000 plakatów ilustrujących 

najważniejsze zasady racjonalnego korzystania z ciepła. 

Uzupełnieniem akcji plakatowej był „Poradnik odbiorcy 

Ciepła Systemowego”, który w formacie podręcznej bro-

szurki został rozesłany do wszystkich odbiorców ciepła.

Okazją do promocji obchodzącego jubileusz przedsię-

biorstwa oraz Ciepła Systemowego było zorganizowane 

w dniu 15 września 2019r. „8 Przemyskie Święto Ulic”, 

podczas którego MPEC wystawił tradycyjnie już firmo-

we stoisko informacyjno-reklamowe, zlokalizowane 

na Placu Niepodległości, na którym oprócz publikacji 

i reklamowych gadżetów, dostępne były również infor-

macje dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa 

oraz planów i zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe 

lata. Uzupełnieniem stoiska firmowego było zorgani-

zowane wspólnie przez MPEC i Szkołę Podstawową 

Nr 11 przy ul. Władycze 5 „Miasteczko Ciepłownicze” 

dla najmłodszych mieszkańców Przemyśla, w którym 

głównymi atrakcjami, były konkursy, zabawy, zagadki 

i quizy z nagrodami, związane tematycznie z ciepłem. 

PROMOCJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO 
I POLITYKA CSR
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Starsi mieszkańcy miasta mogli natomiast obejrzeć jeden 

z najnowszych węzłów cieplnych ogrzewający budynek 

wspomnianej szkoły.

Stoisko firmowe MPEC odwiedziło w godz. 10.00 – 18.00 

łącznie ok. 1.000 osób, zaś w Miasteczku Ciepłowniczym 

bawiło się ok. 200 dzieci. 

Z okazji jubileuszu 35-lecia funkcjonowania Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, 

w roku 2019 wydana została w nakładzie 300 egz. al-

bumowa publikacja monograficzna pt. „MPEC czyli 

historia przemyskiego ciepłownictwa systemowego”, 

przedstawiająca historię przedsiębiorstwa, jego rozwój, 

najważniejsze dane techniczne, wskaźniki, wydarzenia, 

itd. 

Istotnym wydarzeniem, także z marketingowego punktu 

widzenia, była Gala Jubileuszowa  MPEC połączona z III 

Konferencją „Ciepło Systemowe dla Przemyśla”, która 

odbyła się 11 października 2019r. w Sali Balowej Prze-

myskiej Biblioteki Publicznej, z udziałem przedstawicieli 

władz samorządowych Przemyśla, organizacji branżowej 

- Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, przemyskich 

spółek komunalnych, firm developerskich, zarządców 

nieruchomości, projektantów, architektów, największych 

odbiorców Ciepła Systemowego  oraz największych firm 

kooperujących z przemyskim MPEC-em  z całej Polski. 

Dodatkowymi narzędziami promującymi Ciepło Syste-

mowe był redagowany i wydawany przez MPEC Prze-

myśl Sp. z o.o. periodyk „Magazyn Ciepła Systemowego 

– Edycja Przemyska”. W roku 2019 ukazały się numery 8 

i 9 wspomnianego magazynu, poświęcone m.in. proble-

matyce poprawy efektywności cieplnej, procedurze przy-

łączania budynków do systemu ciepłowniczego, zjawisku 

smogu oraz narzędziach, z których można skorzystać 

w celu jego ograniczania, odkryciom archeologicznym 

poczynionym przy okazji rozbudowy sieci ciepłowniczej 

na Starym Mieście oraz historii MPEC widzianej przez 

pryzmat przyczyn i działań, które w efekcie doprowadzi-

ły do powstania przedsiębiorstwa w roku 1984.
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POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI

Realizowana od wielu lat polityka przejrzystości 

i transparentności działania, nakierowana na 

informowanie o wszelkich aspektach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, w maksymalnie szerokim zakresie, 

stała się nie tylko jednym z narzędzi promujących Spół-

kę i świadczone przez nią usługi – dostarczanie Ciepła 

Systemowego, ale i znakiem rozpoznawczym MPEC, 

w szczególności na tle innych przedsiębiorstw z różnych 

branż, funkcjonujących na lokalnym rynku. 

Zgodnie ze stanowiskiem ciał statutowych przedsiębior-

stwa, MPEC Przemyśl Sp. z o.o., jako spółka komunalna, 

realizująca zadania publiczne i zaspokajająca istotne 

potrzeby lokalnego społeczeństwa, powinna realizować 

cele gospodarcze, ekonomiczne i społeczne w sposób 

budujący renomę, a przede wszystkim społeczne zaufa-

nie. Najlepszym do tego środkiem jest otwarta polityka 

informacyjna, tzn. prowadzona w taki sposób, aby każdy 

zainteresowany mógł w sposób bezproblemowy uzyskać 

kompleksowe informacje, dotyczące każdego segmentu 

funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Przemyślu oraz jego planów i zamierzeń na 

bliższą i dalszą przyszłość.

Temu celowi służy m.in. wydawany corocznie przez 

MPEC Raport z działalności Spółki,  wspomniany już pe-

riodyk „Magazyn Ciepła Systemowego”, jak również na 

bieżąco aktualizowane strony internetowe (www.mpec.
przemysl.pl; www.bip.mpec.przemysl.pl i profil „ogrzewamy 
Przemyśl” na portalu społecznościowym Facebook).
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