WYGODA
I BEZPIECZEŃSTWO
Ciepło Systemowe to
bezpieczny i efektywny
sposób ogrzewania
i przygotowania ciepłej
wody.

UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNA

Spółka komunalna realizująca istotne zadania
publiczne.

OCHRONA
ŚRODOWISKA

EFEKTYWNOŚĆ

Stały wzrost wydajności
i produktywności.

Wrażliwość na kwestie
ekologii i ochrony klimatu.

ODBIORCA
W CENTRUM UWAGI
Pracujemy dla Was!
To nasz cel! Technologia,
zasoby i organizacja to
tylko środki.

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

POLITYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

WIZJA
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo
nowoczesne, konkurencyjne
o wysokiej kulturze technicznej
i organizacyjnej, świadczące
swoje usługi zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi,
w sposób oparty na skodyfikowanych procedurach, instrukcjach
i zasadach ujętych w Systemie
Zarządzania Jakością, nieustannie zabiegające o umocnienie
pozycji lidera branżowego na
lokalnym rynku ciepła. A przy tym
atrakcyjny i pożądany pracodawca oraz kontrahent dla lokalnych
i ponadregionalnych podmiotów
gospodarczych.

MISJA

CELE

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 wzajemne relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu.

Celem Spółki, oprócz konsekwentnej realizacji założeń sformułowanych w Misji oraz Strategiach funkcjonalnych, jest dalszy dynamiczny
rozwój systemu ciepłowniczego
i stały wzrost liczby podłączanych
do niego nieruchomości.
Środkami umożliwiającymi osiągnięcie wspomnianego celu są
przede wszystkim:
stałe uatrakcyjnianie oferty,
optymalizacja procesów technologicznych i biznesowych,
racjonalizowanie i efektywne
zarządzanie kosztami,
stałe podnoszenie standardów
obsługi odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego,
minimalizowanie wpływu
procesów technologicznych na
środowisko naturalne.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającymi odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym,
dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.
Mając na uwadze realizację niniejszej polityki Zarząd
MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w imieniu wszystkich pracowników zobowiązuje się do:
Prowadzenia procesów wytwarzania ciepła w sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska
oraz zapobiegający zanieczyszczeniom, zgodnie
z przepisami prawnymi z zakresu Ochrony Środowiska Naturalnego.
Ograniczania czynników mających wpływ na środowisko, w szczególności:
• Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody,
gleby i ścieków.
• Odpowiednią gospodarkę odpadami uwzględniającą ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
oraz właściwy sposób ich zagospodarowania.
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• Racjonalne i ekonomiczne wykorzystywanie energii
elektrycznej, cieplnej, wody oraz paliw stałych.
• Nadzorowanie emisji hałasu.
Monitorowania oddziaływania przedsiębiorstwa na
środowisko naturalne oraz ciągłego doskonalenia
technik mających na celu jego ochronę.
Doskonalenia procesów wytwarzania ciepła oraz
modernizacji urządzeń, zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.
Podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników oraz motywowania ich do realizacji swoich
zadań w sposób odpowiedzialny za środowisko.
Realizacji polityki środowiskowej uwzględniając wymagania i oczekiwania zainteresowanych stron, tj.:
klientów, dostawców, odbiorców i pozostałych partnerów biznesowych.
Niniejsza polityka prowadzona jest w sposób jawny
i dostępny publicznie a za ostateczny rezultat
przyjmujemy wspólnie odpowiedzialność.

POLITYKA
JAKOŚCI
Głównym celem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.
jest umożliwienie mieszkańcom,
przedsiębiorstwom i instytucjom
naszego miasta zapewnienia
komfortu cieplnego. Jesteśmy
producentem i dystrybutorem
Ciepła Systemowego dla potrzeb
centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, technologii i wentylacji.

Mając poczucie odpowiedzialności za
prawidłową gospodarkę cieplną miasta
Przemyśla, produkujemy i dostarczamy
Ciepło Systemowe naszym Odbiorcom
w sposób niezawodny, bezpieczny
i przyjazny środowisku naturalnemu
przy uwzględnianiu wymagań prawnych
i umownych. Dbamy o rozwój sieci
ciepłowniczej i wprowadzanie nowych
rozwiązań technicznych.

Najważniejszym zasobem naszego
przedsiębiorstwa są pracownicy, dlatego
zapewniamy im właściwe warunki pracy
zgodnie z wymaganiami BHP. Dbamy
o ich rozwój zawodowy umożliwiając
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności.
Nasi pracownicy mają świadomość, że
tylko indywidualna odpowiedzialność za
jakość wykonywanej przez nich pracy
i pełna identyfikacja z firmą gwarantuje
osiągnięcie założonych celów.

Kluczowym wyznacznikiem naszego
sukcesu jest zadowolenie Klientów
w umówionym zakresie, dlatego nie
ustajemy w spełnianiu ich oczekiwań
i potrzeb w celu zapewnienia komfortu
cieplnego. Jesteśmy otwarci na
współpracę oraz doradztwo Klientom
w zakresie racjonalnego gospodarowania
Ciepłem Systemowym. Wspólne zaufanie
budujemy na umacnianiu partnerskich
kontaktów z naszymi obecnymi
i przyszłymi Odbiorcami, Dostawcami oraz
innymi zainteresowanymi Stronami.

Zobowiązujemy się do zapewnienia
odpowiednich zasobów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych
niezbędnych do realizacji Polityki
Jakości oraz do ciągłego doskonalenia
skuteczności systemu zarządzania
jakością zgodnego z wymaganiami
normy ISO 9001.
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ORGANIZACJA SPÓŁKI

PRAWNA
PODSTAWA
FUNKCJONOWANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu zostało utworzone 1 lipca
1984r. na mocy Zarządzenia Nr 24/84 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 czerwca 1984r. jako państwowe przedsiębiorstwo
użyteczności publicznej.
Z dniem 27 maja 1990r. MPEC Przemyśl
został przekształcony w przedsiębiorstwo
komunalne, zaś od 16 września 1992r.
w wyniku przeprowadzonej komercjalizacji,
funkcjonuje jako komunalna spółka prawa
handlowego w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Podstawę prawno-organizacyjną funkcjonowania MPEC jako spółki prawa handlowego
stanowi konstytuująca przedsiębiorstwo
Umowa Spółki , zawarta 31 sierpnia 1992r.
oraz Regulamin Przedsiębiorstwa-Spółki ,
zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPEC Przemyśl
Sp. 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.

WŁADZE SPÓŁKI
Zgromadzenie Wspólników

Reprezentantem właściciela Spółki – Gminy Miejskiej Przemyśl
w Zgromadzeniu Wspólników jest Prezydent Miasta Przemyśla.
W roku 2020 funkcję tę pełnił Wojciech Bakun.
W roku 2020 odbyło się sześć posiedzeń Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o., z czego pięciokrotnie w charakterze Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zaś jeden raz (31
sierpnia) w charakterze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
na którym m.in. zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Spółki za
rok obrotowy 2019 , Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok 2019 , dokonano podziału zysku za rok 2019, udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 oraz powołano członków
Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Rada Nadzorcza

W roku 2020 funkcję nadzoru nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:
Od 1 stycznia 2020r. do 30 sierpnia 2020r.
> Dawid Pelc - Przewodniczący
> Zbigniew Sawecki - Sekretarz*
> Czesław Nowak - Członek RN*
> Andrzej Szlęzak – Członek RN
Od 31 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
> Dawid Pelc - Przewodniczący
> Joanna Matysiak-Kowal – Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz*
> Remigiusz Kocuj – Członek RN*
> Andrzej Szlęzak – Członek RN
24 kwietnia 2020r. został zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. nowy Regulamin
Rady Nadzorczej Spółki , określający zakres kompetencji oraz
tryb jej działania.

Zarząd Spółki

W roku 2020 Zarząd Spółki pracował w składzie:
Kazimierz Stec – Prezes Zarządu
(pełniący funkcję od 13 stycznia 2003r.)
Maciej Patoczka – Członek Zarządu V-ce Prezes ds. Produkcji
i Sprzedaży (pełniący funkcję od 16 września
1992r.)
Ponadto osobą uprawnioną do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Spółki, łącznie z jednym z członków Zarządu Spółki, jest
Główny Księgowy – Prokurent. Funkcję tę w 2020r. pełniła Dorota
Knapik.
zobacz:
https://bip.mpec.przemysl.pl

Zarówno Prezes jak i Wiceprezes Zarządu zatrudnieni byli w roku
2020 na kontraktach menedżerskich.
* osoby wybrane do Rady Nadzorczej MPEC przez pracowników Spółki
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Szanowni Państwo,
Drodzy Odbiorcy i Użytkownicy Ciepła Systemowego, Pracownicy i Partnerzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
Prezentuję Państwu raport zawierający podsumowanie
działalności naszej Spółki w 2020 roku, zarówno w obszarze biznesowym – wskaźników technicznych i ekonomicznych, jak i w obszarze społecznej odpowiedzialności, obejmującym relacje z otoczeniem biznesowym,
inicjatywy podejmowane dla ugruntowania naszej kultury
organizacyjnej zgodnej ze standardami i wartościami,
którymi kierujemy się w naszej aktywności biznesowej
i pozabiznesowej.
Okres działalności Spółki, który obejmuje niniejszy Raport, to spowodowany epidemią Covid-19 czas radykalnych zmian naszego otoczenia gospodarczego, politycznego, a przede wszystkim społecznego. Ale to także czas
wyzwań - poszukiwania narzędzi i rozwiązań pozwalających na niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa
oraz świadczenia kluczowych z punktu widzenia naszych
odbiorców usług - dostawy Ciepła Systemowego.
Jednak oprócz wyzwań, trwająca wciąż epidemia to również czas próby, zwłaszcza społecznej odpowiedzialności
oraz wierności wartościom i zasadom ujętym w Wizji,
Misji i Celach Spółki, jak też w Polityce Jakości, Polityce Środowiskowej i innych dokumentach. Nowoczesne
i odpowiedzialne przedsiębiorstwo, za jakie uważam naszą Spółkę, nie tylko bowiem stara się rozwijać w sposób
etyczny i zrównoważony, ale też stale poszukuje synergii
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pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym
aspektem funkcjonowania, integrując wszystkie wspomniane czynniki w swojej codziennej działalności. Jest
to tym bardziej istotne, że w dobie rosnącej konkurencji
i wymagań klientów, profesjonalne kształtowanie relacji
Spółki z otoczeniem biznesowym i społecznym, uwzględniające założenia społecznej odpowiedzialności oraz
budowanie jej wiarygodności i reputacji stają się istotnym
elementem innowacyjności i przewagi konkurencyjnej.
Jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o. odpowiada na wspomniane
wyzwania? Między innymi o tym jest niniejszy Raport, do
lektury którego gorąco zachęcam.
Prezes Zarządu

Kazimierz Stec

Szanowni Państwo,
Rok 2020, to z pewnością jeden z najtrudniejszych okresów w dotychczasowej historii naszego przedsiębiorstwa. I to nie tylko z powodu dezorganizującej pracę epidemii koronawirusa. O wiele większy wpływ na warunki
funkcjonowania MPEC-u miały wprowadzane regulacje
prawno-środowiskowe, ograniczające poziomy emisji
zanieczyszczeń oraz polityka dekarbonizacji energetyki,
w tym sektora ciepłowniczego.
Najbardziej widocznym dla mieszkańców Przemyśla
efektem wspomnianych zmian były lawinowo rosnące
ceny uprawnień do emisji CO2, windujące koszty wytwarzania ciepła w procesie spalania węgla w ciepłowni
Zasanie, co nie mogło pozostać bez wpływu na poziom
cen Ciepła Systemowego ponoszonych przez jego użytkowników.
Jednak to zaledwie symptom a równocześnie katalizator
nadchodzącej dużymi krokami transformacji przemyskiej
energetyki cieplnej, obejmującej nie tylko modernizację
urządzeń czy też modyfikację struktury miksu paliwowego wykorzystywanego do produkcji ciepła, ale także
głęboką zmianę organizacji, modelu biznesowego i operacyjnego oraz dotychczasowej filozofii funkcjonowania
MPEC-u.
Wprowadzenie w 2021r. tak radykalnych, rewolucyjnych
wręcz zmian wymagało uprzedniego przygotowania całego procesu – analiz, symulacji, negocjacji i uzgodnień,
mających na celu zaprojektowanie najlepszych rozwiązań, zarówno dla mieszkańców Przemyśla, jak i naszej
Spółki. Rok 2020 to finalizacja wspomnianych przygotowań, prowadzona na dodatek w warunkach epidemii oraz

będącej jej efektem dużej niepewności otoczenia społecznego i biznesowego, co jednak nie zwalniało Zarządu
MPEC z obowiązku zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Jesteśmy jednak przekonani, że praca wykonana w roku
2020 utworzyła solidne fundamenty pod dalszy dynamiczny rozwój systemu ciepłowniczego na terenie
Przemyśla, realizowany przez dostosowane do nowych
wyzwań i warunków funkcjonowania przemodelowane
organizacyjnie przedsiębiorstwo.
Wiceprezes Zarządu

Maciej Patoczka
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ORGANIZACJA SPÓŁKI

Prezydent Miasta Przemyśla
Wojciech Bakun.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
w obecności Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu Kazimierz Stec
i Wiceprezes Zarządu Maciej Patoczka
– Zarząd MPEC Przemyśl Spółka z o.o.

Główny Księgowy, Prokurent –
Dorota Knapik.
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SCHEMAT
ORGANIZACYJNY

W roku 2020 przedsiębiorstwo
funkcjonowało w oparciu o strukturę
organizacyjną i zakres kompetencyjny poszczególnych komórek
organizacyjnych ustalony w Regulaminie Przedsiębiorstwa-Spółki
obowiązującym od 1 stycznia 2015r.
oraz stanowiący jego część Schemat
Organizacyjny Spółki.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

PZ

PREZES ZARZĄDU

PP

Członek Zarządu
Wiceprezes

ZR

Dział
Rozwoju i Inwestycji

PU

Dział Umów i Rozliczeń

ZP

Stanowisko ds. Promocji,
Reklamy i Strategii Marketingowej

PC

Wydział Ciepłownia

ZS

Stanowisko ds. Zarządzania
Systemami Jakości

PS

Wydział Sieci i Węzłów

ZB

Stanowisko ds. BHP
P. Poż. i Obrony Cywilnej

SW

Główny Księgowy
(Prokurent)

PG

GK

Dział Księgowości

Dział Wykonawstwa

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

SIEDZIBA
I ODDZIAŁY SPÓŁKI
Siedziba Spółki

ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl
budynek administracyjny

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:

Wydział Sieci i Węzłów

ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl
budynek biurowo-warsztatowy

REGON – 650024129

Numer Identyfikacji Podatkowej:

NIP – 795-020-07-28

NIP VAT UE - PL7950200728
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Wydział Ciepłownia
ul. Emilii Plater 8
37-700 Przemyśl

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu
na dzień 31.12.2020r. 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
https://bip.mpec.przemysl.pl
Skrytka ePUAP:
/mpec-przemysl/SkrytkaESP

Całodobowe
Pogotowie Ciepłownicze

993

Ciepłownia Zasanie
tel. +48 16 670 44 17, 16 670 06 16
fax +48 16 670 24 20
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PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Realizacja
zadań publicznych

Działalność
Podstawowa

Kontrola działalności
Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka
z o.o. to przedsiębiorstwo energetyczne o zintegrowanej pionowo
strukturze funkcjonalno-organizacyjnej, niebędące podmiotem
publicznym, które realizuje zadania
publiczne - zadania własne gminy,
określone w art. 7 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020.713
z późn. zm.) – „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, poprzez
zaopatrywanie mieszkańców w energię cieplną”.

Przedmiotem działalności podstawowej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. jest
świadczenie usług w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła.
Powyższą działalność Spółka prowadzi zgodnie z nadanymi przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu 4 września 1998 r. (z późniejszymi zmianami) koncesjami:
> WCC/30/277/U/2/98/EB – na wytwarzanie ciepła ,
> PCC/30/277/U/2/98/EB – na przesyłanie i dystrybucję ciepła .
Powyższe koncesje obowiązują do
15 września 2028r.

Stały nadzór nad działalności Spółki, we we wszystkich obszarach jej
funkcjonowania, sprawowana jest
zgodnie z Umową Spółki przez
Radę Nadzorczą MPEC Przemyśl Sp.
z o.o. Prawo nadzoru może wykonywać także każdy z członków Rady
Nadzorczej Spółki samodzielnie.
Ogólny nadzór nad prowadzeniem
wszystkich spraw Spółki sprawuje
Prezes Zarządu MPEC Przemyśl
Spółka z o.o. Szczegółowy zakres
nadzoru i podział kompetencji nadzorczych pomiędzy członków zarządu określa Regulamin Zarządu
zatwierdzony przez Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników MPEC
Przemyśl Sp. z o.o.
Bieżący nadzór nad działalnością
poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa sprawowany jest przez kierowników tych
komórek.
Oprócz kontroli i nadzoru wewnętrznego, działalność Spółki kontrolowana jest przez instytucje zewnętrzne,
w ramach posiadanych przez nie
uprawnień.

MPEC Przemyśl Spółka z o.o., jako
podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w obszarze tzw. „użyteczności publicznej” silnie regulowaną i kontrolowaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, podlega
równocześnie rygorom i obowiązkom
wynikającym z kodeksu spółek handlowych, odpowiednich dla podmiotów
działających na konkurencyjnym rynku.
Realizuje więc określone cele społeczne, ze wszystkimi wynikającymi z tego
faktu ograniczeniami i konsekwencjami, zaś ocena działalności Spółki, jej
wyników finansowych i sposobu zarządzania, dokonywana jest przy pomocy
kryteriów ekonomicznych.

Terenem działania
Spółki jest obszar
administracyjny Gminy
Miejskiej Przemyśl
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa został ramowo określony
w Umowie Spółki, zaś jego uszczegółowienie zawiera m.in. aktualizowany
corocznie Cennik za usługi i czynności
dodatkowe realizowane przez MPEC
Przemyśl Sp. z o.o.
Zgodnie z powyższymi dokumentami,
Spółka prowadzi działalność podstawową, związaną z wytwarzaniem,
przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz
działalność dodatkową, komplementarną wobec działalności podstawowej.
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Działalność
Dodatkowa
Przedmiotem działalności dodatkowej MPEC Przemyśl Sp. z o.o. jest
świadczenie usług o charakterze
pomocniczym i uzupełniającym
względem działalności podstawowej,
w zakresie i na zasadach uregulowanych w Umowie Spółki oraz aktualnie
obowiązującym Cenniku usług, czynności oraz opłat dodatkowych.
W ramach działalności dodatkowej,
Spółka świadczy usługi w zakresie:
> realizacji inwestycji ciepłowniczych
i kompleksowej obsługi tego procesu;
> budowy rurociągów przesyłowych,
instalacji wod-kan, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
> prowadzenia badań i analiz technicznych;
> prowadzenia rozliczeń i symulacji
kosztów związanych z dostarczaniem ciepła;
> doradztwa technicznego;
> eksploatacji węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych;
> innych usług prowadzonych na
zlecenie odbiorców i pozostałych
kontrahentów.

W roku 2020 w Spółce miały miejsce dwie kontrole zewnętrzne,
przeprowadzone przez Archiwum
Państwowe w Przemyślu oraz Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Żadna
z przeprowadzanych kontroli nie wykazała nieprawidłowości w zakresie
działalności przedsiębiorstwa objętym kontrolą.
Pełna dokumentacja z przeprowadzanych kontroli znajduje się na
stronie internetowej BiP przedsiębiorstwa .

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

ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁOWNIA
ZASANIE
Miejski system ciepłowniczy eksploatowany przez MPEC (Sieć Nr 1)
zasilany jest z jednego źródła ciepła
– ciepłowni Zasanie, stanowiącej
wyodrębniony technologicznie i organizacyjnie wydział Spółki.

Lokalizacja
i ogólna charakterystyka
Ciepłownia Zasanie zlokalizowana
jest w Przemyślu przy ul. Emilii Plater
8. W jej skład wchodzą zabudowania
ciepłowni (mieszczące m.in. halę kotłów, pompownię, stację uzdatniania
wody, układy nawęglania, odżużlania,
stację transformatorową, 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.
Ciepłownia Zasanie została wybudowana w latach 1980 – 1985.
W ramach modernizacji przeprowadzonej w latach 2006 – 2009 został
gruntownie przebudowany m.in.
układ pompowy, 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 budowle
ciepłowni.

Kocioł K3 w trakcie modernizacji przeprowadzonej w okresie V-XI 2020r.
Wyciąg ze sprawozdań z pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych kotła K3
przeprowadzonych w dniach 5 lutego 2020r. i 18 stycznia 2021r.
Zakres Badań / warunki

j.m.

Ciśnienie atmosferyczne

2021

990

996

Temperatura powietrza

K

274,4

275,1

Obciążenie kotła w czasie pomiarów

%

74

78

197

2

Stężenie
substancji
w gazie
w warunkach
umownych
przeliczone
na zawartość
tlenu O2=6%

Pył
Tlenek węgla
Tlenki azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Rtęć

49°48’00.2”N
22°47’03.8”E

Teren ciepłowni Zasanie przy ul. E. Plater 8 w Przemyślu.

hPa

2020

mg/m3u

73

65

353

377

437

804

< 0,0008

0,00353

W okresie maj – listopad 2020, nakładem 9,1 mln zł, została przeprowadzona gruntowna modernizacja
kotła K3, który został wyposażony
w całkowicie nową instalację odpylania spalin, część ciśnieniową,
ruszt, układ odżużlania oraz układ
sterowania pracą kotła. Dzięki tej
inwestycji, według wyników badań
przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium Badań Środowiska Lab-Serwis, emisja pyłu ze
zmodernizowanego kotła została
zredukowana rdr. ze 197 mg/m3u do
2 mg/m3u
Ciepłownia Zasanie, wytwarzając
ciepło na cele grzewcze, technologiczne oraz przygotowywania ciepłej
11

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Kocioł K3 w trakcie modernizacji.

wody użytkowej, pracuje w ruchu
ciągłym – całodobowo i całorocznie,
za wyjątkiem kilkudniowej przerwy
technologicznej, która w 2020r. została zaplanowana w okresie 6 – 12
lipca a w rzeczywistości trwała od 6
do 10 lipca.

Najważniejsze dane oraz informacje
dotyczące wyposażenia oraz parametrów pracy ciepłowni Zasanie
w roku 2020 i latach poprzednich
zostały przedstawione w zamieszczonych poniżej zestawieniach tabelarycznych.

Charakterystyka kotłów zainstalowanych w ciepłowni Zasanie
oznaczenie
kotła

K2/1

K2/2

typ kotła

oddany
do użytku

WR 12
21.01.2009
- wodny rusztowy

WR 10
20.12.2006
- wodny rusztowy

moc nominalna sprawność
[MW]
[%]

12

10

K3
przed
modernizacją
WR 25
16.03.1994
- wodny rusztowy

K4

12

WR 25
22.06.1994
- wodny rusztowy

29

instalacja odpylania spalin

> 85

dwustopniowa instalacja odpylania
– multicyklon MOS (I stopień
odpylania) oraz zespół cyklonów
miał węglowy
typu CE/S
i filtrów workowych typu FLAT BAG
(II stopień odpylania)

85

dwustopniowa instalacja odpylania
– multicyklon MOS (I stopień
odpylania) oraz zespół cyklonów
miał węglowy
typu CE/S
i filtrów workowych typu FLAT BAG
(II stopień odpylania)

78

cyklony bateryjne typu CE-8x800
– 2 szt. współpracujące
z cyklonami
wentylatory wyciągowe
regulowane
falownikami, w zależności od
miał węglowy podciśnienia w komorze paleniska

82

dwustopniowa instalacja odpylania
- Multicyklon MOS oraz filtry
workowe złożone z 1760 worków
filtracyjnych o łącznej powierzchni
1549 m2

78

cyklony bateryjne typu CE-8x800
– 2 szt. współpracujące
z cyklonami
wentylatory wyciągowe
miał węglowy
regulowane
falownikami, w zależności od
podciśnienia w komorze paleniska

29

K3
po
modernizacji

paliwo

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania układu wytwarzania ciepła w latach 2018-2020
Ilość wytworzonego ciepła [GJ]
Łączna moc zainstalowana [MW]
Maksymalne obciążenie średniodobowe [MW]

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

2018

2019

2020

524 262

486 604

491 900

80,15

80,15

80,15

54,2
46,1
(01.03 przy temp.
(07.01 przy temp.
średniodobowej -14°C) średniodobowej -7°C)

45,1
(07.12 przy temp.
średniodobowej -1,5°C)

3,8 - 5,3
5,7 - 30,7
22,0 - 45,3

4,1 - 4,6
5,2 - 22,1
25,7 - 36,8

4,2 - 4,9
4,8 - 22,8
26,2 - 31,2

28 768

25 877

27 816

wartość opałowa [kJ/kg]

22 805

22 013

21 739

zawartość popiołu [%]

14,58

15,38

15,73

zawartość siarki [%]

0,38

0,35

0,44

79,9

85,4

81,3

Zużycie opału [Mg]

Sprawność układu wytwarzania ciepła [%]
Współczynnik Wi*

Sumaryczny czas pracy kotłów [h]

1,3

1,3

1,3

K2/1 – 5 358

K2/1 – 3 604

K2/1 – 3 972

K2/2 – 1 416

K2/2 – 2 192

K2/2 – 3 296

K-3 – 2 221

K-3 – 2 202

K-3 przed modernizacją – 1 843
K-3 po modernizacji – 828

K-4 – 3 050

K-4 – 3 353

K-4 – 1 782

Całkowita emisja zanieczyszczeń i ilość wytworzonych odpadów paleniskowych:
NOX [Mg]

51

41

61

SO2 [Mg]

68

71

89

CO2 [Mg]

58 374

50 754

53 416

CO [Mg]

14

17

17

Pył PM10 [Mg]

5,6

9,2

5

Pył PM2,5 [Mg]

1,4

2,3

1

0,0003

0,0005

0,0005

benzo(a)piren [Mg]
sadza [Mg]

0,8

0,8

0,0

żużel [Mg]

3 045

2 839

2 990

* współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych

Kocioł K3 po modernizacji.
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Wytwarzanie ciepła
Dane dotyczące wytwarzania ciepła
w poszczególnych okresach, rozkład

obciążeń układu i jego termicznej
wydajności oraz zużywanych w tym

procesie zasobów obrazują poniższe
wykresy i zestawienia tabelaryczne.

Ciepło wytworzone w ciepłowni Zasanie w latach 2006-2020

Ciepło wytworzone w ciepłowni Zasanie w okresie I – XII 2020r. oraz średniomiesięczne obciążenie układu wytwarzania ciepła

Wydajność termiczna ciepłowni Zasanie w roku 2020 w ujęciu dobowym
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Obciążenie ciepłowni Zasanie w roku 2020 w ujęciu dobowym

Zużycie zasobów i nośników energii w ciepłowni Zasanie w latach 2016-2020
2016
Zużycie opału ogółem [Mg]
w tym:
na wytworzenie ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej [Mg]

2017

2018

2019

2020

26 807

27 808

28 768

25 877

27 816

26 455,3

27 199,3

28 409,1

25 527,5

27 262,7

na wytworzenie ciepła zużytego na potrzeby własne ciepłowni Zasanie [Mg]

351,7

608,7

358,9

349,5

553,3

Zużycie ciepła na potrzeby własne ciepłowni Zasanie [Mg]

6 684

11 570

6 541

6 572

9 785

Zużycie energii elektrycznej ogółem [kWh]

2 182 813

2 273 000

1 999 921

1 947 585

1 856 283

w tym:
energia elektryczna zużyta w procesie wytwarzania ciepła [kWh]

2 078 858

2 159 000

1 883 815

1 834 080

1 738 856

103 955

114 000

116 106

113 505

117 427

Zużycie wody ogółem [m3]

9 295

13 727

14 738

11 678

11 216

w tym:
woda uzdatniona dostarczona do sieci ciepłowniczej [m3]

4 148

7 731

5 815

3 506

3 768

uzupełniania ubytków nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej [m3]

3 155

6 293

4 290

2 054

2 806

napełniania i uzupełniania zładu w instalacjach odbiorczych [m ]
(nośnik ciepła zużyty przez odbiorców)

993

1 438

1 525

1 452

962

energia elektryczna zużyta na pozostałe potrzeby [kWh]

wykorzystana na cele:
3

woda zużyta do gaszenia żużla [m3]

4 079

4 714

7 340

6 775

6 017

woda zużyta na pozostałe cele,
w tym sanitarne i obsługę laboratorium [m3]

1 068

1 282

1 583

1 397

1 431

Koszty i zasoby zużyte do wytworzenia 1 GJ ciepła w ciepłowni Zasanie w latach 2016-2020
spalony miał węglowy [kg]
o kaloryczności [kJ/kg]
o energii pierwotnej [kJ]
koszt spalonego miału węglowego [zł]
przy sprawności układu wytwarzania [%]
Zużyta energia elektryczna [kWh]
Zużyta woda [dm3]

2016
52,62
21,793
1 147
12,36
87,20
4,08
16,15

2017
52,61
22,729
1 196
14,66
83,63
4,08
23,54

2018
54,87
22,805
1 251
19,63
79,91
3,59
25,09

2019
53,18
22,013
1 171
18,91
85,42
3,77
21,13

2020
56,55
21,739
1 229
18,10
81,35
3,53
19,89

Całkowity koszt wytworzenia 1 GJ ciepła

30,55

33,00

42,58

43,52

48,12
109

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w przeliczeniu na 1 GJ wytworzonego ciepła
CO² (dwutlenek węgla) [g]

102

106

111

104

SO² (dwutlenek siarki) [mg]

157

176

130

146

181

NOx (tlenki azotu) [mg]

88

110

97

84

124

CO (tlenek węgla) [mg]

31

23

27

35

35

pył całkowity [mg]

14

30

13

24

12

15

ŹRÓDŁO CIEPŁA
Realizacja procesu
wytwarzania ciepła

WYDZIAŁ CIEPŁOWNIA

Za prawidłowy przebieg poszczególnych procesów związanych z wytwarzaniem ciepła, zaopatrzeniem
w służące do tego celu paliwa, monitorowaniem oddziaływania wspomnianych procesów na środowisko
naturalne oraz eksploatacją służącej
do tego celu infrastruktury odpowiada

zlokalizowany w budynkach ciepłowni przy ul. E. Plater 8.
Pracą Wydziału Ciepłownia kieruje
od roku 2007 Paweł Olejko.

Zatrudnienie
i organizacja

44 osoby, w tym 35 na stanowiskach
robotniczych i 9 na stanowiskach
nierobotniczych. Szczegółowy schemat organizacyjny Wydziału Ciepłownia, łączenie ze strukturą zatrudnienia, przedstawiają poniższy wykres
i diagram.

Zatrudnienie w ciepłowni Zasanie wg
stanu na dzień 31.12.2020r. wynosiło

Zatrudnienie w Wydziale Ciepłownia w latach 2011 – 2020 wg stanu na dzień 31.12

Schemat organizacyjny Wydziału Ciepłownia
V-CE PREZES DS.
PRODUKCJI I SPRZEDAŻY
KIEROWNIK WYDZIAŁU CIEPŁOWNIA
1 osoba

GŁÓWNY SPECJ. DS. OCHRONY
ŚRODOWISKA
1 osoba

Z-CA KIEROWNIKA
– STARSZY MISTRZ
DS. ELEKTRYCZNYCH
I AKPIA
1 osoba

SPRZĄTACZKA
1 osoba

GRUPA REMONTOWO
-ELEKTRYCZNA

SPECJALISTA
DS. EKONOMICZNYCH
I ROZLICZEŃ

7 osób

1 osoba

SPECJALISTA DS.
ZAOPATRZENIA I GOSP.
MATERIAŁOWEJ
1 osoba

STARSZY MISTRZ
DS. GRUPY REMONTOWEJ
1 osoba

GRUPA
REMONTOWO-MECHANICZNA

DYSPOZYTOR MOCY

4 osoby

4 osoby

ZMIANA 1
6 osób
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ZMIANA 2
5 osób

ZMIANA 3
6 osób

ZMIANA 4
6 osób

Struktura kosztów
funkcjonowania
ciepłowni Zasanie
W roku 2020 całkowity koszt funkcjonowania ciepłowni Zasanie, na który

składają się przede wszystkim koszt
zakupu opału i energii, koszty osobowe, koszty remontów i modernizacji
oraz podatki i opłaty, w tym EUA,

wyniosły 23,67 mln zł. Zestawienie
i strukturę kosztów z lat 2011-2020
przedstawia poniższa tabela.

Struktura kosztów funkcjonowania ciepłowni Zasanie w latach 2011-2020
j.m.
koszt opału

tys. zł

2011

2012

2013

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

9 169,8

47,7

56,2

56,2

50,2

48,1

44,3

47,9

47,9

44,9

38,7

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

2 518,0

%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

wynagrodzenia
i pochodne

tys. zł
%

10,3

10,0

11,0

12,6

13,8

14,8

13,4

10,1

11,2

10,6

energia
elektryczna

tys. zł

807,5

774,1

792,2

582,1

656,4

664,0

687,7

620,8

589,3

777,9

%

4,1

3,9

4,2

3,5

4,1

4,3

3,9

2,8

2,8

3,3

tys. zł

53,2

42,0

38,4

44,3

48,0

46,1

55,0

85,5

78,5

71,5

%

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

1 073,9

786,6

821,1

978,4

804,8

1 123,2

1 268,4

722,8

683,8

684,1

5,5

3,9

4,4

5,9

5,0

7,2

7,3

3,2

3,2

2,9

1 175,4

1 126,8

1 091,8

1 036,9

968,3

902,2

848,8

874,7

736,0

715,9

6,0

5,6

5,8

6,3

6,1

5,8

4,9

3,9

3,5

3,0

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

7 192,1

woda
remonty
i konserwacje

tys. zł

amortyzacja
urządzeń

tys. zł

podatki
i opłaty*

tys. zł
%

16,4

11,0

8,1

8,8

10,4

10,5

9,4

22,0

23,9

30,4

usługi
zewnętrzne

tys. zł

59,5

37,8

91,7

31,3

38,7

133,1

135,6

152,4

105,7

114,7

%

0,3

0,2

0,5

0,2

0,2

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

210,7

244,3

229,4

290,3

278,0

306,5

326,8

153,2

149,6

157,6

1,1

1,2

1,2

1,8

1,7

2,0

1,9

0,7

0,7

0,7

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

2 270,0

8,2

7,8

8,5

10,4

10,3

10,1

10,4

8,3

9,0

9,6

19 527,5

20 036,8

18 856,5

16 552,1

15 971,4

15 565,6

17 444,1

22 322,8

21 177,3

23 671,7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

laboratorium

koszty pozostałe
i ogólnozakładowe
koszty całkowite
ciepłowni
Zasanie

%

%

tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%

* w tym koszty emisji CO2

Ciepłownia Zasanie - miesięczny rozkład kosztów i przychodów w roku 2020

* obejmują koszty emisji CO2 w roku 2020.
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Eksploatacja układu
wytwarzania ciepła
Proces eksploatacji szeroko rozumianego układu wytwarzania ciepła
(w tym m.in. rozładunek i transport
opału oraz utrzymywanie odpowiednich jego zapasów, eksploatacja
kotłów, układu pompowego, układu
odżużlania, stacji uzdatniania wody,
itd.) prowadzony jest przez Wydział
Ciepłownia, w oparciu o rozporządzenia sektorowe, dokumentację
techniczno-ruchową poszczególnych
maszyn i urządzeń, instrukcje stanowiskowe oraz komplet procedur
i instrukcji operacyjnych, zarówno
wydziałowych, jak i wdrożonych
w przedsiębiorstwie w ramach funkcjonowania Systemu Zarządzania
Jakością. W szczególności są to:
> Zakup miału węglowego – (procedura ISO P-SZJ-013),
> Produkcja ciepła – (procedura ISO
P-SZJ-017),
• Badanie jakości węgla – (instrukcja ISO I-SZJ-012),
• Nawęglanie – (instrukcja ISO
I-SZJ-004),
• Odżużlanie – (instrukcja ISO
I-SZJ-005),
• Kontrola parametrów ciepła – (instrukcja ISO I-SZJ-003),
• Gospodarka odpadami – (instrukcja ISO I-SZJ-011),
> Uzdatnianie wody – (procedura ISO
P-SZJ-017),
Uzupełnienie wymienionych powyżej
dokumentów stanowią instrukcje
postępowania na wypadek wystąpienia stanów nadzwyczajnych (np.
zagrożenia środowiska).
Odpowiedzialnym za prawidłowy
przebiegu procesu wytwarzania ciepła i funkcjonowanie służącego do
tego celu układu technologicznego
jest Dyspozytor Mocy, kierujący ponadto pracą palaczy i brygad remontowych.
Funkcję Dyspozytora Mocy w roku
2020 pełnili doświadczeni pracowni18

cy ciepłowni Zasanie: Arkadiusz Jop,
Zbigniew Sawecki, Janusz Sorocki
i Paweł Wielgosz.

Nadzór nad procesem
wytwarzania ciepła
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu wytwarzania ciepła na
poszczególnych etapach realizowany
jest przez Dyspozytora Mocy, przy
pomocy systemu informatycznego,
tzw. „Systemu Nadrzędnego”, sterującego pracą kotłów i układu pompowego oraz rejestrującego na bieżąco
dziesiątki parametrów obrazujących
stan pracy, zarówno poszczegól-

nych urządzeń, jak i całego układu,
co umożliwia nie tylko ich bieżącą
analizę i zachodzące korelacje, ale
również odtworzenie stanu pracy poszczególnych urządzeń w dowolnym
momencie.
Z Systemem Nadrzędnym zintegrowane zostały także układy nawęglania oraz odżużlania, zaś w roku 2020,
w wyniku gruntownej modernizacji
kotła K3 – system zyskał dodatkowe
możliwości pomiarowe i kontrolne
stanu jego pracy i związanych z tym
procesów fizyko-chemicznych.

Panele operatorskie kontrolno-pomiarowe procesów zwiazanych z wytwarzaniem
ciepła.

Awaryjność układu
wytwarzania ciepła
W roku 2020 miało miejsce łącznie
7 awarii urządzeń i instalacji związanych z wytwarzaniem ciepła, które
zostały szybko usunięte, nie powodując przerw wspomnianego procesu.
W roku 2020 nie odnotowano
żadnej awarii skutkującej przerwą w dostawie ciepła do sieci
ciepłowniczej.

Niezawodność
i bezpieczeństwo
procesu wytwarzania
ciepła
Bezpieczne i niezawodne wytwarzanie ciepła w ciepłowni Zasanie, a następnie dostarczenie wytworzonego
ciepła za pośrednictwem systemu
przesyłowo-dystrybucyjnego bezpośrednio do ogrzewanych obiektów,
uzależnione jest od kilku kluczowych
czynników:
> racjonalnej gospodarki opałem;
> utrzymywania na optymalnym poziomie zapasów wody i innych surowców;

> dywersyfikacji kierunków dostaw
energii elektrycznej;
> stałej kontroli procesu wytwarzania
ciepła oraz jego oddziaływania na
środowisko naturalne.

mi procedurami przetargowym oraz
Regulaminem udzielania zamówień
sektorowych i dedykowaną procedurą ISO P-SZH/013 - „Zakupy miału
węglowego”.

Gospodarka opałem

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, dostawcą
miału węglowego dla ciepłowni Zasanie, zarówno na sezon grzewczy
2019/2020, jak i 2020/2021 została
firma PANMAR Czekańska Szmyd
Spółka Jawna.

obejmuje kilka kluczowych kwestii,
wśród których najważniejsze to:
> zawarcie kontraktu na zakupu opału
z wiarygodnym kontrahentem wyłonionym w transparentnej procedurze przetargowej;
> zapewnienie dostaw opału wg ustalonego harmonogramu;
> sprawny rozładunek oraz prawidłowe składowanie opału na placu
składowym;
> utrzymywanie zapasów opału na
poziomie wymaganym przez obowiązujące regulacje prawne;
> kontrola parametrów i ewidencjonowanie zużycia.

Zakup opału
Proces zakupu opału prowadzony
jest przez powołaną w tym celu
4-osobową komisję, zgodnie z przejrzystymi, transparentnymi a jednocześnie szczegółowo nadzorowany-

Wspomniany dostawca w 2020r.
dostarczył do ciepłowni Zasanie
26.650,9 ton miału węglowego (łącznie 476 wagonów – 12 składów) wg
ustalonego w umowie harmonogramu.

Koszt zakupu miału węglowego w sezonie grzewczym
2019/2020 wynosił 353 zł/t zaś
w sezonie 2020/2021 – 265 zł/t.

Cena kontraktowa zakupu przez MPEC 1 tony opału na sezon grzewczy
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Inf rastruktura
transportowa
Sprawny rozładunek, możliwość elastycznego kształtowania harmonogramu dostaw, jak również kontrolę
i utrzymywanie odpowiednich zapasów opału umożliwia Spółce własna
infrastruktura magazynowa, manipulacyjna i transportu wewnętrznego,
w skład której wchodzą m.in.:
> własny plac składowy opału na
terenie ciepłowni Zasanie, o powierzchni 16 tys. m2 i zdolności
magazynowej do 100 tys. ton;
> własna bocznica kolejowa o długości 2592 m, doprowadzona do
placu składowego opału;
> dwie suwnice bramowe stanowiące
wyposażenie ciepłowni Zasanie,
umożliwiające rozładunek węgla
z wagonów kolejowych bezpośrednio na plac składowy opału, ze
średnią wydajnością rozładunku ok
100 – 120 t/h (przy dwóch pracujących suwnicach), co umożliwia
ograniczenie do minimum kosztów
związanych z przestojem wagonów
tj. opłaty za wagony w dyspozycji
klienta oraz pracę manewrową lokomotywy;
> infrastruktura transportowa (m.in.
ładowarka, spychacz oraz system
podajników taśmowych), umożliwiająca dostarczenie miału węglowego z placu składowego do
poszczególnych kotłów.
Na wyposażeniu ciepłowni Zasanie
znajdują się także poniższe pojazdy
wchodzące w skład infrastruktury
manewrowej i transportowej :
> Ładowarka kołowa CASE 721E
> Spychacz DT-75
> Spycharka DT-100
> Wózek widłowy SPAL.
> Opel COMBO TOUR VAN.

Zapasy opału
W roku 2020 wymagany zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie
zapasów paliw w przedsiębiorstwach
20

energetycznych (Dz.U. 2003 nr 39
poz. 338), zapas opału dla ciepłowni
Zasanie, przy obecnej wielkości zamówionej mocy i ilości wytwarzanego
ciepła, wynosił w miesiącach zimowych 2020r. od 3,3 do 5 tys. ton. Rzeczywisty zapas opału zgromadzonego na placu składowym utrzymywany
był przez cały ten okres na poziomie
wyższym od wymaganego obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrola jakości
i ewidencjonowanie
opału
Funkcjonujące przy ciepłowni Zasanie Laboratorium Ochrony Środowiska przeprowadza na bieżąco
badania parametrów dostarczonego
opału, na podstawie analizy próbek
pobieranych z każdej dostawy oraz
każdego procesu nawęglania. Oprócz
badania parametrów jakościowych
opału, na bieżąco kontrolowana jest
też temperatura zwałowanego węgla. Wszystkie powyższe czynności
uregulowane zostały szczegółowo
w obowiązujących w przedsiębiorstwie wewnętrznych instrukcjach
i procedurach operacyjnych.
Na zasadach określonych wewnętrznymi regulacjami prowadzona jest
też ewidencja – przyjęcia oraz zużycia opału, ustalanego na podstawie

wskazań wagi tensometrycznej, co
pozwala kontrolować na bieżąco także parametry techniczne i sprawność
procesu wytwarzania ciepła.
Po zakończeniu sezonu grzewczego
przeprowadzana jest corocznie inwentaryzacja opału.
W trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej 17 lipca 2020r. 4-osobowa
komisja inwentaryzacyjna stwierdziła
rzeczywistą nadwyżkę opału (skorygowaną o błędy pomiaru) w ilości
546,7 ton, o wartości 193 tys. zł.
Wartość nadwyżki została zaliczona
do przychodów operacyjnych przedsiębiorstwa.

Gospodarka wodą
Woda wykorzystywana jest w procesie produkcji ciepła przede wszystkim jako nośnik ciepła przesyłanego
z ciepłowni Zasanie do poszczególnych węzłów cieplnych na terenie
Przemyśla oraz uzupełniania ubytków nośnika w sieciach i instalacjach odbiorczych w poszczególnych
obiektach. W tym celu przygotowywana jest ona w stacji uzdatniania
wody (SUW), gdzie podlega procesowi dekarbonizacji, zmiękczenia
i odgazowania.

Ilość wyprodukowanej wody uzdatnionej w okresie I – XII 2020r.

Woda wykorzystywana jest także do
celów powiązanych z procesem wytwarzania ciepła, m.in. do gaszenia
żużla, badań laboratoryjnych 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. Bezpieczeństwo energetyczne procesów
technologicznych związanych z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, w razie awarii systemu wodociągowego, zapewniają
rezerwowe zapasy wody wynoszące
ok. 3 tys. m3, zgromadzone w zlokalizowanych na terenie ciepłowni zbiornikach retencyjnych i zbiornikach
wody rezerwowej. Zgromadzone
rezerwy zapewniają pokrycie zapotrzebowania na wodę technologiczną
przez ok. 2 miesiące.

W roku 2020 w procesach
technologicznych związanych
z wytwarzaniem ciepła
i uzupełnianiem ubytków
nośnika ciepła zostało zużyte
3,8 tys. m3 wody, zaś do
pozostałych celów 7,5 tys. m3.

Podpisanie umowy na modernizację kotła K3 pomiędzy MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
a Energoserwis S.A.

Prace modernizacyjne
i remontowe
W roku 2020 największym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym w ciepłowni Zasanie była
wspomniana już modernizacja kotła
K3 typu WR-25, obejmująca część
ciśnieniową, ruszt, układ odżużlania
oraz układ odpylania.
Wykonawcą wspomnianej inwestycji,
realizowanej w okresie maj – listopad 2020r. było Przedsiębiorstwo
Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” S.A.

z Lublina, wyłonione w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym
jesienią 2019r.
Kolejnym dużym przedsięwzięciem
modernizacyjnym był montaż licznika ciepła DN300 Multical 803 wraz
z osprzętem na magistrali ciepłowniczej na wyjściu z ciepłowni Zasanie.
Prace te zostały przeprowadzone
przez wyłonionego w przetargu nieograniczonym wykonawcę – Zakład
Usług Energetycznych WOD-REM Sp.
z o.o. z Nowej Sarzyny.

Energia elektryczna
Gwarancją ciągłości dostaw energii
elektrycznej do ciepłowni Zasanie
jest dywersyfikacja kierunków zasilania i linii elektroenergetycznych.
Obecnie energia elektryczna doprowadzana jest z trzech różnych
kierunków za pośrednictwem linii
energetycznych napowietrznych
i ziemnych o napięciu 15 kV.
W roku 2020 w procesie
wytwarzania ciepła zostało
zużytych 1738,9 MWh, zaś na
pozostałe potrzeby 117,5 MWh
energii elektrycznej.

Magistrala ciepłownicza na wyjściu z ciepłowni Zasanie.
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Prace montażowe licznika ciepła DN300 Multical 803 na magistrali ciepłowniczej.

Oprócz tego, w ciepłowni Zasanie
przeprowadzono szereg prac remontowych, obejmujących w różnym
zakresie podzespoły i urządzenia
kotłów, układów nawęglania, odżużlania i odprowadzania spalin, stacji
uzdatniania wody, suwnic bramowych,
komina oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, monitoringowych
i teleinformatycznych. Przeprowadzono także prace remontowe placu
składowego opału, instalacji kanalizacyjnej, ogrodzenia i oświetlenia terenu
ciepłowni wraz z bocznicą kolejową
oraz pomieszczeń w poszczególnych
budynkach ciepłowni.
Łączna kwota nakładów na
modernizację ciepłowni Zasanie w roku 2020 wyniosła
7.296 tys. zł*.

Oddziaływanie na środowisko naturalne
Głównym źródłem negatywnego
oddziaływania ciepłowni Zasanie
na środowisko naturalne są procesy
energetycznego spalania paliwa –
węgla kamiennego w celu wytwarzania energii cieplnej oraz związane
z tym:
> emisje zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych do powietrza,
> wytwarzanie odpadów paleniskowych i odpadów niebezpiecznych,
> wytwarzanie ścieków,
22

> emisje hałasu,
> zużywanie energii elektrycznej
i wody.
Podstawowymi dokumentami określającymi zasady funkcjonowania
oraz maksymalny zakres oddziaływania ciepłowni Zasanie na środowisko
naturalne są:
> pozwolenie zintegrowane na
prowadzenie instalacji Ciepłowni Zasanie – udzielone Decyzją
Prezydenta Miasta Przemyśla KOŚ-II.6223.5.2015 z dnia 28.04.2015r.
(z późn. zmianami) oraz
> zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki 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 zachodzących
w ciepłowni Zasanie podlega systematycznej kontroli przeprowadzanej
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
a także monitoringowi realizowane-

mu przez funkcjonujące w ramach
struktury organizacyjnej wydziału
Ciepłownia

Laboratorium
Ochrony Środowiska
Ponadto w 2020r. w dniach 27 stycznia, 5 lutego i 15 maja, akredytowane
Laboratorium Badań Środowiska
Lab-Serwis przeprowadziło pomiary
emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wszystkich kotłów. Przeprowadzone badania nie wykazały
przekroczeń wielkości emisji ponad
wartości określone w pozwoleniu zintegrowanym.
Laboratorium Ochrony Środowiska
prowadzi także bieżącą kontrolę
jakości nośnika ciepła oraz paliwa
(miału węglowego). W roku 2020
laboratorium wykonało poniższe
analizy:
> analizy wody

(ilość dokonanych oznaczeń)
> analizy ścieków
> analizy nawęglań
> analizy żużla
> analizy dostaw miału
-

500
20
10
10
20

zobacz:
https://bip.mpec.przemysl.pl
* Kwota zaksięgowanych nakładów na modernizację ciepłowni Zasanie poniesionych
w roku 2020 nie obejmuje całości kosztów modernizacji kotła K3 wynoszących 9,1 mln
zł.

Emisja zanieczyszczeń
do powietrza
Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z instalacji Ciepłownia Zasanie

UPRAWNIENIA
DO EMISJI CO2

Ciepłownia Zasanie, jako źródło ciepła wytwarzanego w procesie spalania węgla, a tym samym biorące
udział w systemie handlu uprawnie-

niami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. EU ETS), jest zobowiązana
do zakupu a następnie umarzania
uprawnień do emisji CO2 (tzw. EUA).
Skokowo rosnące giełdowe ceny
EUA z równoczesną redukcją ilości

uprawnień nieodpłatnie przydzielanych Spółce, powodują wzrost kosztów, a w efekcie z pewnym opóźnieniem także wzrost cen ciepła
ponoszonych przez odbiorców.

Giełdowe notowania cen uprawnień do emisji CO2 (EUA) w okresie I – XII 2020r.
[€ / 1 szt. EUA]

źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii - Cire.pl
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Średnia cena opału (wraz z kosztami zakupu) zł/MG
Koszt emisji CO2 przypadający na 1 tonę zużytego opału zł/MG w latach 2015- 2020

Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji CO2 dla instalacji Ciepłownia Zasanie

* Jedna sztuka uprawnienia EUA odpowiada emisji 1 tony CO2

Bilans uprawnień do emisji CO2
2015
Liczba posiadanych/brakujących uprawnień
do emisji CO2 na dzień 01.01 [szt.]

2016

2017

2018

2019

2020

6 933

2 482

-118

8 922

-32 734

-30 859

Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji
CO2 na rok [szt.]

24 169

19 295

15 027

11 718

9 629

7 617

Zakup uprawnień do emisji [szt.]

20 000

30 000

50 000

5 000

43 000

51 000

Wielkość emisji w roku - ilość uprawnień do
umorzenia [szt.]

48 620

51 895

55 987

58 374

50 754

53 418

Ilość zakupionych i umorzonych uprawnień
do emisji [szt.]

17 518

30 000

41 078

5 000

10 266

20 141

Łączny koszt zakupionych i umorzonych
uprawnień do emisji [tys. zł]

640,9

831,7

870,4

408,5

4 100,2

5 349,0

Posiadane/brakujące uprawnienia do emisji
wg stanu na dzień 31.12 [szt.]

2 482

-118

8 922

-32 734

-30 859

-25 660

* Jedna sztuka uprawnienia EUA odpowiada emisji 1 tony CO2
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Przemyski system
przesyłowo-dystrybucyjny
Oprócz wytwarzania ciepła, drugim
istotnym segmentem działalności
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.
jest jego przesyłanie i dystrybucja do
poszczególnych węzłów cieplnych,
a następnie do ogrzewanych Ciepłem
Systemowym obiektów. Do tego celu
wykorzystywana jest techniczna infrastruktura ciepłownicza, tworząca
dwa odrębne systemy przesyłowo-dystrybucyjne – Sieć Nr 1 i Sieć Nr 2.

Charakterystyka systemu
ciepłowniczego - Sieć Nr 1
Sieć Nr 1 to sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, dwuprzewodowa
o DN 15 – 500 i łącznej długości
43,79 km, pracująca w systemie rozgałęźnym, z czterema pierścieniami
ciepłowniczymi przewidzianymi 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 mieszkaniowymi stacjami
cieplnymi, licznikami ciepła i pozostałą armaturą;
> infrastruktura telekomunikacyjno-monitoringowa i sterownicza;
> infrastruktura kontrolno-sygnalizacyjna.
Do najstarszych odcinków sieci ciepłowniczej, wybudowanych w latach
1981-1985 o łącznej długości ok.
2,6 km, należy odcinek sieci napowietrznej od ciepłowni Zasanie do
ul. Brodzińskiego oraz odcinki sieci
kanałowej ułożonej do byłej kotłowni
przy ul. Rogozińskiego 11, obiektów
wojskowych przy ul. 29-go Listopada
oraz budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Popielów i Lelewela.
Odcinki sieci ciepłowniczej wybu-

dowane do roku 1993 wykonywane
były w technologii kanałowej lub
napowietrznej, natomiast od 1993r.
z reguły wykonywane były w technologii rur preizolowanych z płaszczem
polietylenowym i warstwą izolacyjną
z pianki poliuretanowej. Od roku
2010 na niektórych odcinkach sieci
ciepłowniczych np. przy prowadzeniu
ciepłociągów przez skarpy albo pod
drogami (z zastosowaniem przewiertów sterowanych) wykorzystywana
jest również technologia giętkich rur
preizolowanych, co pozwala obniżyć
koszty i przyspieszyć prowadzenie
prac.
Wg stanu na dzień 31.12.2020r.
z Sieci Nr 1 Ciepło Systemowe dostarczane było łącznie do 676 budynków. Podział infrastruktury ciepłowniczej zlokalizowanej w prawobrzeżnej
i lewobrzeżnej części miasta przedstawiał się następująco:
Prawobrzeżna część Przemyśla
> 20,94 km sieci ciepłowniczej,
> 213 węzłów cieplnych (w tym 7 eksploatowanych przez odbiorców),
> 324 ogrzewanych budynków,
Lewobrzeżna części Przemyśla:
> 22,85 km sieci ciepłowniczej,
> 198 węzłów cieplnych (w tym 23
eksploatowanych przez odbiorców),
> 352 ogrzewanych budynków.
Sieć nr 1 zasilana jest z jednego
źródła ciepła – położonej w lewobrzeżnej części Przemyśla ciepłowni
Zasanie. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o temperaturze 70 – 130oC
(wg tabeli regulacyjnej w zależności
od temperatury zewnętrznej).
Ciepło z lewobrzeżnej do prawobrzeżnej części Przemyśla doprowadzane jest za pośrednictwem
magistrali ciepłowniczej 2 x DN 300
ułożonej w kadłubie mostu drogowego im. R. Siwca.
W roku 2021, w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego - zasilania
Ciepłem Systemowym prawobrzeżnej części Przemyśla oraz umożliwie-

nia dalszej planowanej rozbudowy
systemu ciepłowniczego w tej części
miasta, w kadłubie mostu Brama
Przemyska zostanie ułożona sieć
ciepłownicza, stanowiąca drugie połączenie systemów ciepłowniczych
po obu stronach rzeki San.
Ukształtowanie topograficzne
Przemyśla powoduje, że różnica
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. Tak duże przewyższenie,
dla utrzymania w okresie zimowym
prawidłowych parametrów ciśnieniowo-temperaturowych w odcinkach sieci ogrzewających osiedla
Rycerskie i Malawskiego, wymaga
wsparcia układu pompowego zainstalowanego w ciepłowni Zasanie
dodatkowym układem hydraulicznego wspomagania (2 pompy Grundfos
typu CM65-200/200 o mocy 15 kW
każda), zainstalowanym w budynku
przepompowni przy ul. Sikorskiego.
W roku 2021, w celu poprawy parametrów zasilania w ciepło budynków położonych przy ul. Tatarskiej
i Kapitulnej (257 m n.p.m.), podobny
układ hydraulicznego wspomagania
zostanie zainstalowany w okolicach
Rynku.
W roku 2020 zlikwidowany został
jeden niewielki węzeł cieplny eksploatowany przez MPEC, ogrzewający
budynek jednorodzinny przy ul. Glazera 39.
Szczegółowe informacje dotyczące
rozbudowy systemu ciepłowniczego
w roku 2020 oraz planów w tym zakresie na rok 2021 zostały zamieszczone w części niniejszego Raportu
poświęconej inwestycjom.
Dane techniczne, wykaz urządzeń
i instalacji, charakterystyka oraz
parametry pracy Sieci Nr 1 zostały
przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli i na wykresach.
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San
Schemat sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w lewobrzeżnej części Przemyśla.
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Schemat sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w prawobrzeżnej części Przemyśla.
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Charakterystyka techniczna systemu ciepłowniczego - Sieć Nr 1
SIEĆ CIEPŁOWNICZA

2016

2017

2018

2019

2020

Długość sieci ciepłowniczej [km]

40,9

41,8

42,8

43,6

43,8

Długość instalacji odbiorczych niskoparametrowych [km]
Pojemność zładu sieci wysokoparametrowej [m3]

6,8

6,8

6,8

6,9

6,9

2 493

2 500

2 535

2 548

2 549

256

303

299

1 173

1 196

1 188

Pojemność zładu instalacji odbiorczych niskoparametrowych [m3]

39

Ciśnienie statyczne [mH2O]

82

Ciśnienie dyspozycyjne - sezon zimowy/sezon letni [mH2O]

70/35

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]

1,6

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie letnim [m /h]
3

Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika w sezonie zimowym [m /h]
3

233

250

1 140

1 165

Temperatura nośnika ciepła - tz/tp w sezonie zimowym [°C]

130/73,5

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

70,38

Obliczeniowa temperatura dla instalacji odbiorczych w okresie zimowym [°C]

90/70

Obliczeniowa temperatura dla instalacji odbiorczych w okresie letnim [°C]

65/45

WĘZŁY CIEPLNE I ARMATURA

2016

2017

2018

2019

2020

całkowita ilość węzłów cieplnych
w tym:

364

383

394

405

411

węzły eksploatowane przez MPEC

338

356

367

376

381

węzły eksploatowane przez odbiorców

26

27

27

29

30

węzły jednofunkcyjne

197

206

212

216

221

węzły wielofunkcyjne

141

150

155

160

160

węzły objęte systemem zdalnego monitoringu

241

268

281

292

302

węzły nie objęte systemem zdalnego monitoringu

97

88

86

84

79

węzły indywidualne

245

260

271

279

284

węzły grupowe

93

96

96

97

97

831

983

1 030

1 258

1 283

Ilość mieszkaniowych stacji cieplnych obsługiwanych przez MPEC
Ilośc wewnętrznych instalacji odbiorczych obsługiwanych przez MPEC

130

140

146

152

155

Ilość liczników ciepła

1 839

2 022

2 089

2 338

2 397

w tym odczytywanych zdalnie (system monitoringowy lub radiowy)

1 618

1 808

1 891

2 135

2 368

627

649

661

672

676

Ilość ogrzewanych budynków

Wiek
sieci ciepłowniczej

Typ
sieci ciepłowniczej

Technologia wykonania
sieci ciepłowniczej
3%

27%

21%
35%
45%

48%

62%
25%

30

34%

do 10 lat – 11,60 [km]

magistralne – 19,86 [km]

kanałowe – 15,33 [km]

10-20 lat – 10,98 [km]

rozdzielcze – 14,89 [km]

preizolowane – 26,96 [km]

powyżej 20 lat – 21,21 [km]

przyłącza – 9,04 [km]

napowietrzne – 1,50 [km]

Charakterystyka systemu
ciepłowniczego - Sieć Nr 2
Sieć Nr 2 to sieć ciepłownicza niskoparametrowa, dwuprzewodowa o DN
50 – 120, łącznej długości 0,7 km
i zładzie 6,9 m3, pracująca w systemie rozgałęźnym.
Sieć Nr 2 zasilana jest z jednego
źródła ciepła – zakładowej kotłowni
węglowej eksploatowanej przez spółkę Fibris S.A., zlokalizowanej przy ul.
Ofiar Katynia 17, dostarczającej ciepło
do gruntownie zmodernizowanego
w roku 2017 węzła rozdzielczo-pomiarowego zlokalizowanego w komorze ciepłowniczej. Nośnikiem ciepła
jest gorąca woda o temperaturze 34
- 87oC (wg tabeli regulacyjnej w zależności od temperatury zewnętrznej).
Według stanu na dzień 31 grudnia
2020r., za pośrednictwem Sieci Nr 2
ciepło dostarczone przez wytwórcę
dystrybuowane jest do 14 obiektów
zlokalizowanych na terenie osiedla
mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia.
Sieć Nr 2 pracuje sezonowo i wykorzystywana jest do przesyłania ciepła do
obiektów wyłącznie na cele grzewcze.
System ciepłowniczy Sieć Nr 2 nie jest
zintegrowany z systemami teleinformatycznymi umożliwiającymi zdalny

odczyt liczników, kontrolę parametrów
i sterowanie urządzeniami. Nie został
też wyposażony w system sygnalizujący wystąpienie awarii sieci ciepłowniczej. Wszystkie liczniki ciepła funkcjonujące w Sieci Nr 2 zostały natomiast
wyposażone w urządzenia umożliwiające radiowy odczyt ich wskazań.
MPEC Przemyśl Sp. z o.o. przejął
Sieć Nr 2 od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Przemyślu w roku 2006 i prowadzi
jej eksploatację do chwili obecnej.
W dniach 6 – 27 kwietnia 2020, z powodu trwającej epidemii COVID-19,
wytwórca ciepła – spółka Fibris
S.A wstrzymał działalność produkcyjną, łącznie z procesem wytwarzania
ciepła, zużywanego m.in. w procesach technologicznych, czego bezpośrednim skutkiem było wstrzymanie
dostarczania ciepła na cele grzewcze
do budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. Aby zapobiec podobnym
sytuacjom w przyszłości, podczas
spotkania, które odbyło się 5 czerwca 2020r. z udziałem Prezydenta
Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna,
Zarządu MPEC, przedstawicieli wytwórcy ciepła - spółki Fibris S.A. oraz
zainteresowanych odbiorców, Prezes

Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
Kazimierz Stec przedstawił możliwe
do wdrożenia warianty rozwiązania
problemu zaopatrzenia w ciepło poszczególnych nieruchomości.
Dostawa ciepła w sezonie grzewczym 2020/2021 została zagwarantowana na mocy podpisanej 1
października 2020r. pomiędzy MPEC
Przemyśl a spółką Fibris S.A. umowy. W kolejnym sezonie grzewczym
- 2021/2022 większość odbiorców
będzie korzystała z indywidualnych
źródeł ciepła.

Schemat Sieci Nr 2.

Najważniejsze dane dotyczące systemu ciepłowniczego – Sieć Nr 2
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Eksploatacja Systemów
Ciepłowniczych
Za prawidłowy przebieg procesów
związanych z przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz eksploatacją
służącej do tego celu infrastruktury
odpowiada
Wydział Sieci i Węzłów
zlokalizowany przy ul. Płowieckiej 8,
w ramach kompleksu budynków magazynowych i biurowo-warsztatowych
oraz placu składowego, zajmujących
łącznie powierzchnię 7,9 tys. m2.
W ramach Wydziału Sieci i Węzłów

funkcjonuje wyodrębniony z niego
organizacyjnie Dział Wykonawstwa.
Pracą Wydziału Sieci i Węzłów od
2009 roku kieruje Jacek Pacławski.

Zatrudnienie
i organizacja
Wg stanu na dzień 31.12.2020r.
w Wydziale Sieci i Węzłów zatrudnionych było 47 osób, (w tym 19 osób
w Dziale Wykonawstwa), z czego 31
osób na stanowiskach robotniczych
i 16 na stanowiskach nierobotniczych.
Szczegółowy schemat organizacyjny
Wydziału Sieci i Węzłów, łączenie ze

strukturą zatrudnienia przedstawiają
poniższy diagram oraz wykres

Struktura kosztów
W roku 2020 całkowity koszt funkcjonowania Wydziału Sieci i Węzłów, na
który składają się przede wszystkim
koszt eksploatacji, remontów i konserwacji infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej, łącznie z kosztami
jej amortyzacji, koszty strat ciepła na
sieci, koszty osobowe oraz podatki
i opłaty, wyniosły 11,72 mln zł. Zestawienie i strukturę kosztów z lat 20112020 przedstawia tabela.

Schemat organizacyjny Wydziału Sieci i Węzłów
WICEPREZES DS PRODUKCJI I SPRZEDAŻY
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIECI I WĘZŁÓW
1 osoba

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU
1 osoba

KIEROWNIK DZIAŁU SW

PS

1 pracownik

26 pracowników

SW

DYSPOZYTOR

ELEKTROMONTER APARATURY

SPECJALISTA

OBCHODOWY SIECI CIEPLNEJ

4 pracowników

2 pracowników

REFERENT

2 pracowników

INSPEKTOR

2 pracowników

18 pracowników

9 pracowników

5 pracowników

SPRZĄTACZKA
2 pracowników

MISTRZ

2 pracowników

SPECJALISTA
1 pracownik

ELEKTROMONTER APARATURY
5 pracowników

SPAWACZ

3 pracowników

MONTER URZĄDZEŃ
7 pracowników

Zatrudnienie w Wydziale Sieci i Węzłów w latach 2011-2020 wg stanu na dzień 31.12

32

KOSZTY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU SIECI I WĘZŁÓW
j.m.
remonty
i konserwacja
infrastruktury
ciepłowniczej

tys. zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 095,1

775,3

1 025,2

1 117,0

1 082,8

1 383,5

1 191,0

1 126,3

1 353,0

1 343,4

13,7

8,8%

11,2%

12,0%

11,4%

13,7%

11,2%

10,7%

12,0%

11,5%

2 190,8

2 465,8

2 612,9

2 633,5

2 580,9

2 764,0

3 101,6

3 033,9

2 955,1

2 893,8

27,3

27,9

28,6

28,3

27,3

27,3

29,2

28,9

26,1

24,7

1 206,8

1 432,6

1 294,6

1 401,2

1 528,1

1 610,3

1 678,1

1 546,6

1 702,6

1 810,9

%

15,0

16,2

14,2

15,1

16,1

15,9

15,8

14,7

15,0

15,4

tys. zł

485,2

462,4

475,9

419,7

439,5

415,9

396,5

390,0

406,4

463,5

6,0

5,2

5,2

4,5

4,6

4,1

3,7

3,7

3,6

3,9

239,7

150,5

103,0

56,4

68,4

94,5

88,1

85,6

53,7

36,8

3,0

1,7

1,1

0,6

0,7

0,9

0,8

0,8

0,5

0,3

1 904,9

1 991,9

1 867,9

1 756,9

1 630,6

1 657,8

1 734,5

2 120,1

2 305,8

2 530,7

%

23,7

22,6

20,4

18,9

17,2

16,4

16,3

20,2

20,4

21,6

tys. zł

586,0

668,2

715,5

752,2

945,9

997,6

1 085,6

1 038,8

1 213,7

1 264,1

7,3

7,6

7,8

8,1

10,0

9,9

10,2

9,9

10,7

10,8

131,7

146,9

120,4

123,5

154,8

152,8

165,2

160,6

181,1

208,1

1,6

1,7

1,3

1,3

1,6

1,5

1,6

1,5

1,6

1,8

182,5

260,2

314,7

282,9

267,6

296,3

323,0

376,0

384,7

358,2

%

2,3

2,9

3,4

3,0

2,8

2,9

3,0

3,6

3,4

3,1

koszty pozostałe
i ogólnozakładowe
(po korekcie)

tys. zł

0,0

477,8

615,9

766,1

764,3

755,2

875,3

638,1

757,7

810,1

%

0,0

5,4

6,7

8,2

8,1

7,5

8,2

6,1

6,7

6,9

Koszty całkowite
Wydziału Sieci
i Węzłów

tys. zł

8 022,7

8 831,7

9 146,0

9 309,4

9 462,9

10 127,9

10 638,9

10 516,0

11 313,7

11 719,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%
tys. zł

amortyzacja

wynagrodzenia
i pochodne

energia elektryczna
+ woda

%
tys. zł

%
tys. zł

paliwa i transport

straty ciepła i mocy
na sieci
ciepłowniczej

podatki i opłaty

%
tys. zł

%
tys. zł

usługi zewnętrzne

koszty obsługi
handlowej

%
tys. zł

%

STRUKTURA KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU SIECI I WĘZŁÓW
j.m.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 799,5

4 225,3

4 494,9

4 497,3

4 566,6

5 027,2

5 248,9

5 067,9

5 299,8

5 322,6

47,4

47,8

49,1

48,3

48,3

49,6

49,3

48,2

46,8

45,4

1 904,9

1 991,9

1 867,9

1 756,9

1 630,6

1 657,8

1 734,5

2 120,1

2 305,8

2 530,7

%

23,7

22,6

20,4

18,9

17,2

16,4

16,3

20,2

20,4

21,6

tys. zł

586,0

668,2

715,5

752,2

945,9

997,6

1 085,6

1 038,8

1 213,7

1 264,1

7,3

7,6

7,8

8,1

10,0

9,9

10,2

9,9

10,7

10,8

1 732,2

1 946,2

2 067,6

2 302,9

2 319,8

2 445,2

2 570,0

2 289,2

2 494,4

2 602,2

21,6

22,0

22,6

24,7

24,5

24,1

24,2

21,8

22,0

22,2

8 022,7

8 831,7

9 146,0

9 309,4

9 462,9

10 127,9

10 638,9

10 516,0

11 313,7

11 719,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

eksploatacja
infrastruktury
ciepłowniczej

tys. zł

straty ciepła i mocy
na sieci
ciepłowniczej

tys. zł

podatki i opłaty

pozostałe koszty

Koszty całkowite
Wydziału Sieci
i Węzłów

%

%
tys. zł
%
tys. zł
%
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PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA
Zamieszczone zestawienie kosztów
złożonych funkcjonowania Wydziału
Sieci i Węzłów pozwala przedstawić
obszary działalności generujące
największe obciążenia finansowe.
W roku 2020 ponad 5,3 mln zł (45,4%
kosztów wydziałowych) pochłonęła
eksploatacja infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej (łącznie z naprawami, konserwacjami i usuwaniem
awarii).

Bieżąca eksploatacja
Eksploatacja systemów ciepłowniczych - Sieć Nr 1 i Sieć Nr 2, czyli
obsługa operatorska i utrzymanie
pozaoperacyjne, prowadzona jest
przez Wydział Sieci i Węzłów,
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007
nr 16 poz. 92) oraz dokumenty wewnętrzne, w szczególności:
> 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 wysokoparametrowej
zasilającej w ciepło odbiorców Miasta Przemyśla” *
Odpowiedzialnym za prowadzenie
optymalnego ruchu sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych dla zapewnienia ciągłości i niezawodności
dostaw ciepła do poszczególnych
obiektów, zgodnie z zawartymi
umowami, programem pracy sieci
ciepłowniczej i innymi dokumentami
operacyjnymi i eksploatacyjnymi jest
Dyspozytor Ruchu.
Funkcję Dyspozytora Ruchu w roku
2020 pełnili doświadczeni pracownicy Wydziału Sieci i Węzłów: Piotr
Kiełbowicz, Dariusz Mierzwa, Zbigniew Pudło i Waldemar Sokulski.
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Nadzór nad systemem
ciepłowniczym –
Sieć Nr 1
Eksploatację oraz nadzór nad prawidłowością funkcjonowania infrastruktury ciepłowniczej wspomagają
będące w dyspozycji Dyspozytora
Ruchu specjalistyczne narzędzia teleinformatyczne:
> system EC. GIS (system informacji
i zarządzania zasobami przestrzennymi);
> system monitoringu pracy węzłów
cieplnych TAC VISTA – umożliwiający m.in. wizualizację parametrów
pracy węzła, 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.

W lutym 2020 rozpoczęto wdrażanie
nowego systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych „EcoStruxure
Building Operation”, który stopniowo
zastępował będzie dotychczas używany, ale pozbawiony technicznego
wsparcia i niekompatybilny z nowymi
sterownikami system TAC VISTA.
Nowy system, oprócz funkcjonalności oferowanych przez system TAC
VISTA, dysponuje wieloma dodatkowymi możliwościami, które w przyszłości będzie można zintegrować nie
tylko z systemem monitoringowym,
ale i rozliczeniowym, projektowym,
alarmowym, komunikacyjnym, itp.
Obecnie na system monitoringu pracy
węzłów cieplnych składają się dwa
funkcjonujące równolegle podsystemy: TAC VISTA i EcoStruxure Building
Operation, do którego przeprowadzana jest systematycznie migracja poszczególnych węzłów z pierwszego
z wymienionych podsystemów.
Jest to jednak proces kosztowny
i dosyć skomplikowany, wymagający

System monitoringu pracy węzłów cieplnych - schemat technologiczny oraz parametry
i stan pracy poszczególnych urządzeń.

zobacz:
https://bip.mpec.przemysl.pl
* dokument wewnętrzny Spółki opracowywany przed każdym sezonem grzewczym,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Wspomniany Program charakteryzuje szczegółowo istniejący system ciepłowniczy (infrastrukturę i jej funkcjonowanie), warunki pracy sieci ciepłowniczej w sezonie i poza sezonem grzewczym oraz
określający możliwości rezerwowego dostarczania ciepła w przypadku wystąpienia awarii.

W roku 2020 nie wystąpiły awarie sieci ciepłowniczej skutkujące przerwami lub zakłóceniami
w dostarczaniu ciepła.
UBYTKI NOŚNIKA CIEPŁA
W 2020 r. ubytki nośnika ciepła
z systemu ciepłowniczego, łącznie
z ubytkami z instalacji odbiorczych
i uzupełnieniem zładu w nowo wybudowanych odcinkach sieci, wyniosły
3,8 tys. m3
Monitoring parametrów pracy węzła cieplnego.

wymiany dotychczas stosowanych
modułów komunikacyjnych Tac Xenta 911, 901 na serwery SmartxController, które umożliwiają komunikację z nowym systemem EcoStruxure.
Ta zmiana umożliwia z kolei sukcesywną wymianę starszego typu urządzeń i oprogramowania pozbawionych technicznego wsparcia.
Wspomniany proces migracji MPEC
planuje zakończyć do grudnia 2023r.
Całkowity koszt tej operacji został
oszacowany na ok. 250 tys. zł.
Według stanu na koniec roku 2020
system monitoringowy obsługiwał
302 (79%) spośród 381 węzłów cieplnych eksploatowanych przez MPEC,
z czego 287 – system TAC VISTA i 15
- EcoStruxure Building Operation.

obiektów (mieszkań i lokali użytkowych). Przyczyny zakłóceń były na
bieżąco usuwane przez służby eksploatacyjne i przywracane prawidłowe parametry dostarczanego ciepła.
AWARIE I PRZERWY
W DOSTAWACH CIEPŁA
W roku 2020 miało miejsce 7 poważniejszych oraz kilkadziesiąt drobniejszych awarii urządzeń węzłów
cieplnych (uszkodzenia wymienników
ciepła, zbiorników CWU, awarie siłowników, zaworów bezpieczeństwa itp.).
Awarie były na bieżąco usuwane,
nie powodujących dłuższych przerw
w dostarczaniu ciepła do obiektów
odbiorców.

Szczegółowe dane dotyczące ubytków nośnika ciepła z sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych w roku
2020 i latach ubiegłych zawiera tabela zamieszczona w części raportu
dotyczącej ciepłowni Zasanie.
Czynności dodatkowe
i usługi zlecone
W roku 2020 Wydział Sieci i Węzłów
wykonał także szereg usług dodatkowych i zleconych, związanych m.in.
z napełnianiem zładów, montażem
mieszkaniowych stacji cieplnych,
przebudową sieci i instalacji odbiorczych, itp. Przeprowadził także
nieodpłatne badanie termowizyjne
jednego budynku, z którego został
sporządzony i przekazany odbiorcy
stosowny raport.

Awaryjność systemu
przesyłowo-dystrybucyjnego
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
Zgłoszenia o awariach i zakłóceniach w dostawach ciepła przyjmuje
funkcjonujące w trybie całodobowym pod nr 993 telefoniczne Pogotowie Ciepłownicze MPEC, obsługiwane przez Dyspozytora Ruchu.
W 2020 Pogotowie Ciepłownicze
MPEC zarejestrowało łącznie 320
zgłoszeń o zakłóceniach w dostarczaniu ciepła do poszczególnych

Monitoring pracy węzła cieplnego przy ul. Płowieckiej 8.
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PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA
Od wielu lat sukcesywnie wzrasta
ilość instalacji odbiorczych w budynkach oraz mieszkaniowych stacji
cieplnych eksploatowanych przez
MPEC na zlecenie odbiorców lub
administratorów nieruchomości.
W roku 2020 Spółka prowadziła eksploatację 4 węzłów cieplnych, centrali wentylacyjnej, instalacji odbiorczych w 155 budynkach oraz 1283
mieszkaniowych stacji cieplnych.
Monitoring inwestycji
W ramach monitoringu zrealizowanych kilka lat temu inwestycji, w roku
2020 pracownicy Wydziału Sieci
i Węzłów oraz Działu Rozwoju i Inwestycji przeprowadzili przeglądy 10
węzłów cieplnych, którym kończyły
się okresy gwarancyjne (procedura P-SZJ-024). Wszystkie usterki
ujawnione podczas wspomnianych
przeglądów zostały usunięte przez
wykonawców w ramach umów gwarancyjnych.

Transport i komunikacja
Warunkiem prawidłowej pracy
służb eksploatacyjnych MPEC jest
zapewnienie sprawnego transportu
i komunikacji, dostosowanych do
charakteru wykonywanych prac
oraz rozległości obsługiwanej infrastruktury sieciowej. W tym celu
pracownicy zostali wyposażeni
w służbowe telefony komórkowe.
Wydział Sieci i Węzłów dysponował
także poniższymi środkami transportowymi:
> Ford Transit
> Skoda Roomster
> Peugeot Partner
> Peugeot Boxer
> KIA K2900
> Opel Combo (3 szt.)
Ponadto 2 samochody: Skoda Roomster i Skoda Fabia znajdowały się
w dyspozycji Działu Rozwoju i Inwestycji.

Remonty, modernizacje
i konserwacje systemu
ciepłowniczego
Za prowadzenie prac remontowych
i modernizacyjnych przesyłowo-dystrybucyjnej infrastruktury ciepłowniczej, jak również realizację
części inwestycji rozwojowych w tym
segmencie działalności przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest
Dział Wykonawstwa
Działem tym od roku 2015 kieruje
Tomasz Strojek.
Prace modernizacyjne i konserwacyjno-remontowe
W roku 2020 prace remontowe i modernizacyjne urządzeń i instalacji
przeprowadzono w 20 węzłach cieplnych. Ponadto zostało wyremontowanych lub przygotowanych pod
montaż urządzeń 6 pomieszczeń

Ilości budynków
z eksploatowaną przez MPEC instalacją odbiorczą i mieszkaniowymi stacjami cieplnymi
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węzłów. Wykonano także remonty
elementów infrastruktury sieciowej
(studzienki, włazy, system alarmowy,
zawory odcinające i regulacji przepływu, podpory, izolacje, oblachowania,
itp.).
Oprócz prac modernizacyjnych
i remontowych, Dział Wykonawstwa w okresie od 20 stycznia do
24 września 2020r. przeprowadził
prace konserwacyjne i regulacyjne
270 węzłów cieplnych, na podstawie
opracowanego i udostępnionego
odbiorcom i użytkownikom ciepła
harmonogramu.
Z powodu ograniczeń związanych
z epidemią COVID-19 terminy konserwacji 37 węzłów cieplnych, a co za
tym idzie przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła i ciepłej wody musiały
zostać zmienione. Zmodyfikowany
harmonogram Spółka niezwłocznie
zamieściła na swojej stronie internetowej.
Prace inwestycyjne
W ramach prac inwestycyjnych
w roku 2020 Dział Wykonawstwa
wybudował i zmodernizował przyłą-

Gospodarka licznikami - przygotowanie partii liczników ciepła do legalizacji.

cza ciepłownicze do budynków przy
ul. Franciszkańskiej 18 i Popielów 1
oraz zamontował 5 węzłów cieplnych
w budynkach przy ul.: P. Skargi 18,
Monte Cassino, Franciszkańskiej 18,
Bielskiego 44D i Puszkina 3.
Gospodarka licznikami ciepła
Oprócz bieżących prac eksploatacyjnych i konserwacyjno-remontowych
systemu ciepłowniczego, w roku
2020 Wydział Sieci i Węzłów przeprowadził demontaż i montaż 428

liczników ciepła w celu ich legalizacji
oraz wymianę 94 wodomierzy wody
uzupełniającej zład. Wszelkie prace
związane z montażem i demontażem
wspomnianych urządzeń pomiarowych prowadzone są według skoordynowanego i uzgodnionego wcześniej harmonogramu ich legalizacji.
Pracownikiem odpowiedzialnym za
gospodarkę licznikami ciepła jest
Mariusz Miszczyszyn.

Koszty prac remontowych i nakłady na prace modernizacyjne
infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej w latach 2016-2020
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BILANS CIEPLNY I EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
Sumaryczny bilans cieplny układu wytwarzania
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła MPEC w latach 2016-2020

energia pierwotna zawarta w paliwie

ciepło sprzedane

straty ciepła w procesie wytwarzania

straty ciepła w procesie przesyłania i dystrybucji

potrzeby własne MPEC

j.m.

2016

2017

2018

2019

2020

GJ

584 205

632 048

656 054

569 630

604 692

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

GJ

432 562

451 212

453 651

410 370

413 698

%

74,0

71,4

69,2

72,0

68,4

GJ

74 764

103 477

131 792

83 026

112 792

%

12,8

16,4

20,1

14,6

18,7

GJ

68 721

64 326

62 600

68 326

67 030

%

11,8

10,1

9,5

12,0

11,0

GJ

8 158

13 033

8 011

7 908

11 172

%

1,4

2,1

1,2

1,4

1,9

Bilans cieplny sporządzony odrębnie dla procesów technologicznych:
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła w latach 2016-2020
j.m.

2016

2017

2018

2019

2020

BILANS CIEPLNY PROCESU WYTWARZANIA CIEPŁA
GJ

584 205

632 048

656 054

569 630

604 692

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ciepło wytworzone w układzie wytwarzania ciepła

GJ

509 441

528 571

524 262

486 604

491 900

(% w stosunku do energii pierwotnej)

%

87,2

83,6

79,9

85,4

81,4

straty ciepła w procesie wytwarzania

GJ

74 764

103 477

131 792

83 026

112 792

(% w stosunku do energii pierwotnej)

%

12,8

16,4

20,1

14,6

18,7

potrzeby własne ciepłowni Zasanie

GJ

6 684

11 570

6 541

6 572

9 785

(% w stosunku do ciepła wytworzonego)

%

1,3

2,2

1,2

1,4

2,0

ciepło dostarczone do sieci ciepłowniczej

GJ

502 757

517 001

517 721

480 032

482 115

(% w stosunku do ciepła wytworzonego)

%

98,7

97,8

98,8

98,6

98,0

energia pierwotna zawarta w paliwie

BILANS CIEPLNY PROCESU PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁA
ciepło dostarczone do sieci ciepłowniczej

ciepło sprzedane

straty ciepła w procesie przesyłania i dystrybucji

potrzeby własne MPEC (poza ciepłownią Zasanie)

GJ

502 757

517 001

517 721

480 032

482 115

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

GJ

432 562

451 212

453 651

410 370

413 698

%

86,0

87,3

87,6

85,5

85,8

GJ

68 721

64 326

62 600

68 326

67 030

%

13,7

12,4

12,1

14,2

13,9

GJ

1 474

1 463

1 470

1 336

1 387

%

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

SPRAWNOŚĆ UKŁADÓW WYTWARZANIA ORAZ PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁA W LATACH 2016-2020
sprawność układu wytwarzania

%

87,2

83,6

79,9

85,4

81,3

sprawność układu przesyłania i dystrybucji

%

86,2

87,6

87,9

85,8

86,1

sprawność całego systemu ciepłowniczego

%

75,1

72,9

70,0

73,1

69,7
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Straty ciepła – efektywność systemu ciepłowniczego 2011-2020

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do budynku przy ul. Popielów 1.

Straty ciepła na sieci ciepłowniczej [GJ / 100 m.b. sieci / rok] w latach 2011-2020
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PRODUKTYWNOŚĆ TECHNICZNO-EKONOMICZNA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
Techniczna produktywność infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej
– relacja ilości sprzedanego ciepła
do wykorzystywanej do tego celu
infrastruktury technicznej - sieci i węzłów cieplnych.
Wskaźniki produktywności, zarówno
dla infrastruktury liniowej, obejmującej sieci i przyłącza ciepłownicze, jak
również węzłów cieplnych, od wielu
lat utrzymują trend spadkowy. Głównymi czynnikami determinującymi
charakter wspomnianego trendu są:
> poprawa wskaźników energochłonności budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym będąca efektem
realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
> zmiana nawyków mieszkańców
w zakresie korzystania z ciepła
i optymalizacji jego zużycia;
> zmiana struktury wskaźnikowej
obiektów przyłączanych do syste-

mu ciepłowniczego (wielkości, kubatury, energochłonności budynków)
w relacji do koniecznej do wybudowania w tym celu infrastruktury
ciepłowniczej.
Niewielkie odchylenia od wieloletniej
linii trendu wynikają przede wszystkim z warunków atmosferycznych
panujących w kolejnych sezonach
grzewczych (rozkład temperatur oraz
długość sezonu grzewczego). Nie
wpływają one jednak w zasadniczy
sposób na kształt charakterystyki,
pozwalając na jej predykcję i dosyć
precyzyjną ekstrapolację wspomnianych wskaźników w średniookresowym horyzoncie czasowym.
Ekonomiczna produktywność infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej
– relacja zdyskontowanych (wyrażonych w cenach bieżących) rocznych

przychodów ze sprzedaży ciepła do
wykorzystywanej do tego celu infrastruktury technicznej - sieci i węzłów
cieplnych.
Wskaźnik ten zależny jest od technicznej produktywności infrastruktury ciepłowniczej skorelowanej
z obowiązującymi dla danej wartości
wskaźnika cenami stałymi ciepła
(przeliczonymi z uwzględnieniem
rocznych wskaźników inflacji).
Wobec obniżających się wskaźników
technicznej produktywności, czynnikiem umożliwiającym powstrzymanie dalszego spadku rentowności
infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej jest kształtowanie stawek
opłat za usługi przesyłowe w sposób
umożliwiający pokrycie kosztów jej
budowy i bieżącej eksploatacji.

Produktywność techniczna i ekonomiczna infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej

sprzedaż ciepła w przeliczeniu
na 1 węzeł cieplny [GJ]
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sprzedaż ciepła w przeliczeniu na 100 m.b. sieci
[GJ]

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

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

wzrost/spadek
wielkości rdr
[%]

SPRZEDAŻ CIEPŁA I BILANS MOCY CIEPLNEJ
STRUKTURA
SPRZEDAŻY CIEPŁA
Podstawowy obszar działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, oprócz wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, stanowi
jego sprzedaż odbiorcom ciepła,
w ramach udzielonej przez Prezesa
URE koncesji, na zasadach ujętych
w aktualnie obowiązujących aktach
prawnych i zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie dla ciepła.
Wolumen ciepła sprzedanego w roku
2020 z Sieci Nr 1 wyniósł 413.698 GJ.

Ponadto w roku 2020 MPEC zakupił
od spółki Fibris S.A. 6.815 GJ ciepła,
dostarczanego następnie Siecią Nr 2
do budynków osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia.
Szczegółowe informacje na temat Sieci Nr 2 oraz parametrów dotyczących
wielkości zamówionej mocy cieplnej,
ilości zakupionego i sprzedanego
ciepła, poziomu strat ciepła na sieci,
itd., znajdziecie Państwo w części niniejszego raportu pn. „Charakterystyka
systemu ciepłowniczego - Sieć Nr 2”
Szczegółowe informacje dotyczące
Sieci Nr 1 - wielkości zamówionej
mocy cieplnej, ilości i struktury sprzedanego ciepła oraz długości sezonu

grzewczego w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy
i zestawienia tabelaryczne.
Dla MPEC-u jako dostawcy ciepła,
rok 2020 był dosyć nietypowy. Co
prawda zima 2019/2020 należała
do najcieplejszych zim na ziemiach
polskich co najmniej od końca XVIII
wieku, jednak po w miarę ciepłym
kwietniu, maj był miesiącem wyjątkowo chłodnym i deszczowym. Taka
sytuacja spowodowała, że sezon
grzewczy zakończył się dopiero
31 maja. Kolejny sezon grzewczy
2020/2021 rozpoczął się natomiast
niecałe cztery miesiące później, bo
już 29 września.

Sprzedaż ciepła, zamówiona moc cieplna oraz współczynnik GJ/MW w latach 2011-2020

Ilość dni sezonu grzewczego oraz średnia temperatura sezonu grzewczego
w latach 2011-2020

W roku 2020 sezon
grzewczy trwał łącznie aż 246 dni i był
najdłuższym z notowanych sezonów
w dotychczasowej,
ponad 36 letniej
historii przedsiębiorstwa.
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SPRZEDAŻ CIEPŁA I BILANS MOCY CIEPLNEJ
Ciepło – asortyment sprzedaży
2016
GJ
Ogrzewanie + wentylacja
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
+ cele technologiczne
Razem

2017
%

GJ

2018
%

GJ

2019
%

GJ

2020
%

GJ

%

342 592

79,2

355 071

78,7

356 267

78,5

316 030

77,0

319 438

77,2

89 970

20,8

96 141

21,3

97 384

21,5

94 340

23,0

94 260

22,8

432 562

100

451 212

100

453 651

100

410 370

100

413 698

100

BILANS MOCY
Bardziej miarodajnym wskaźnikiem
kondycji przedsiębiorstwa i jego
rynkowej pozycji, niż zależna od warunków atmosferycznych ilość sprzedawanego ciepła, jest bilans mocy,
obejmujący zarówno wielkość mocy
zamówionej przez odbiorców, zmianę jej struktury w poszczególnych
latach oraz przyczyny tych zmian.
Szczegółowa analiza bilansu mocy,
zarówno wynikowa (sumaryczny
wzrost lub spadek wielkości zamówionej mocy cieplnej w poszczególnych
latach), jak i segmentowa (obejmująca
jego poszczególne części składowe),

dostarcza szeregu istotnych informacji, dotyczących nie tylko średnio
i długookresowego trendu, ale również potencjału systemu ciepłowniczego, jego możliwości rozwojowych,
wykorzystanych i istniejących rezerwy
w zakresie poprawy wskaźników
energochłonności budynków ogrzewanych Ciepłem Systemowym, czy
też atrakcyjności Ciepła Systemowego na tle alternatywnych sposobów
ogrzewania.
Sumaryczne obciążenie przemyskiego systemu ciepłowniczego mierzone
wielkością zamówionej mocy cieplnej,
od wielu lat utrzymuje się w trendzie
wzrostowym, pomimo funkcjonowa-

nia MPEC-u na bardzo trudnym lokalnym rynku ciepła oraz prowadzenia
przez dotychczasowych odbiorców,
zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć termomodernizacyjnych, obniżających zapotrzebowanie na moc
i ciepło ogrzewanych nieruchomości.
Wielkość zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej na dzień
31.12.2020 r. wynosiła 75,21 MW
i była najwyższa od roku 1999, kiedy
to wyniosła 75,36 MW.
Strukturę zamówionej mocy cieplnej ze
względu na cele oraz bilans zamówionej mocy cieplnej w okresie ostatnich
10 lat przedstawiają zamieszczone
niżej zestawienie tabelaryczne i wykres.

Struktura zamówionej mocy cieplnej oraz bilans mocy w latach 2011-2020
2011
MW
c.o.

2012
%

MW

2013
%

MW

2014
%

MW

2015
%

MW

2016
%

MW

2017
%

MW

2018
%

MW

2019
%

MW

2020
%

MW

%

58,81 81,86 58,34 81,68 57,45 81,81 58,45 81,97 59,69 82,88 59,19 81,95 60,44 82,29 60,81 82,33 61,48 82,08 61,68 82,01

c.w.u.

8,92 12,41

9,05 12,67

9,04 12,87

9,12 12,79

9,26 12,86

9,16 12,68

9,23 12,56

9,27 12,55

9,53 12,73

9,56 12,71

went.

3,99

5,55

3,91

5,47

3,60

5,13

3,60

5,05

2,94

4,08

2,95

4,08

2,83

3,85

2,83

3,83

2,83

3,78

2,88

3,83

techn.

0,13

0,18

0,13

0,18

0,13

0,19

0,13

0,19

0,13

0,18

0,93

1,29

0,95

1,30

0,95

1,29

1,06

1,41

1,09

1,45

100 75,21

100

71,85
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100 71,43

100 70,22

100 71,30

100 72,02

100 72,23

100 73,45

100 73,86

100 74,90

RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO W PRZEMYŚLU
Jedynym dostawcą Ciepła Systemowego do nieruchomości położonych
na terenie Przemyśla jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

NIERUCHOMOŚCI
OGRZEWANE CIEPŁEM
SYSTEMOWYM
Według stanu na dzień 31 grudnia
2020r. Spółka dostarczała Ciepło
Systemowe do 676 budynków,
(w tym 324 w prawobrzeżnej i 352
w lewobrzeżnej części Przemyśla),
głównie o funkcjach mieszkalnych,
ale również handlowych, usługowych,
sakralnych, biurowych i użyteczności
publicznej.
Łączna kubatura ogrzewanych obiektów wynosiła ok. 4.345 tys.m3.

Szczegółowe informacje dotyczące
funkcji i przeznaczenia budynków
ogrzewanych Ciepłem Systemowym,
ilości umownych odbiorców ciepła
w poszczególnych latach oraz ich
struktury przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy oraz zestawienia
tabelaryczne.

Największy liczebnie i najszybciej rosnący segment (84,4%) stanowią odbiorcy mali, którzy złożyli zamówienie
mocy cieplnej dla swoich obiektów do
10 kW. O wiele wolniej przyrasta natomiast ilość odbiorców średnich (do
50 kW), dużych (do 100 kW) i bardzo
dużych (pow. 100 kW).

CHARAKTERYSTYKA
STRUKTURY
ODBIORCÓW CIEPŁA
SYSTEMOWEGO

Przyczyny tego procesu mają złożony i wieloaspektowy charakter, związany przede wszystkim ze strukturą
społeczną i sytuacją ekonomiczną
mieszkańców wielolokalowych budynków mieszkalnych ogrzewanych
Ciepłem Systemowym, sposobem
ich użytkowania, a także administrowania i prowadzenia rozliczeń za media przez zarządców i administratorów wspomnianych nieruchomości.

Na tle innych przedsiębiorstw ciepłowniczych, przemyski MPEC charakteryzuje się nietypową, bardzo
rozdrobnioną strukturą wolumenu
umownych odbiorców ciepła, definiowaną wielkością zamówionej mocy
cieplnej i ilością odbieranego ciepła.

Ilość umownych odbiorców Ciepła Systemowego oraz ogrzewanych budynków w latach 2006 - 2020

Rok

kubatura
ogółem
[tys. m3]

w tym:
mieszkania
komunalne
[tys. m3]

mieszkania
spółdzielcze
[tys. m3]

mieszkania
prywatne
[tys. m3]

urzędy, instytucje i inne obiekty
o przeznaczeniu niemieszkalnym
[tys. m3]

ilość budynków
ogrzewanych
Ciepłem
Systemowym

2011

3 822,4

302,6

1 862,0

83,1

1 574,7

536

2012

3 849,4

306,8

1 869,4

98,5

1 574,7

556

2013

3 889,0

326,5

1 869,4

99,2

1 593,9

571

2014

3 945,5

329,3

1 869,4

128,9

1 617,9

590

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

2020

4 344,5

363,7

1 877,8

306,8

1 796,2

676
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RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO W PRZEMYŚLU
Indywidualne rozliczanie zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych.
W wielu mieszkalnych budynkach
wielolokalowych MPEC rozliczając
zużycie ciepła w poszczególnych
lokalach, przejmuje określony zakres
obowiązków administratora obiektu.
Sytuacja taka, chociaż formalnie
zgodna z przepisami prawa energetycznego (granicą rozliczeniową
pozostaje licznik ciepła zainstalowany dla danego budynku) i bardzo
pożądana, nie tylko przez administratorów, ale i przez samych właścicieli i użytkowników lokali, często

uzależniających zgodę na przyłączenie nieruchomości do systemu
ciepłowniczego od wprowadzenia
indywidualnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego, powoduje zwiększenie po stronie Spółki obowiązków
i kosztów związanych z eksploatacją
infrastruktury ciepłowniczej oraz
handlową obsługą odbiorców.
Ewolucja struktury odbiorców Ciepła
Systemowego klasyfikowanych ze
względu na ich formę prawno-organizacyjną jest wypadkową kilku czynników, zarówno aktywności podmiotów

prowadzących działalność gospodarczą w naszym mieście, przeznaczenia
funkcjonalnego obiektów istniejących
oraz budowanych na obszarach
pozostających w zasięgu sieci ciepłowniczej, jak również czynników
techniczno-ekonomicznych oraz
prawno-środowiskowych, determinujących podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowego sposobu ogrzewania
i przyłączeniu danej nieruchomości
do zintegrowanego systemu ciepłowniczego.

Struktura odbiorców ciepła według wielkości zamówionej mocy cieplnej

Struktura ilości sprzedanego ciepła
ze względu na formę prawno-organizacyjną jego odbiorców
2004

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

spółdzielnie
mieszkaniowe

56,5%

44,0%

44,0%

43,0%

41,0%

40,0%

39,0%

38,0%

40,0%

wspólnoty
mieszkaniowe

8,5%

14,3%

15,0%

16,0%

17,0%

16,0%

16,0%

17,0%

17,0%

22,0%

29,5%

29,0%

30,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,0%

28,0%

spółki komunalne

7,9%

1,0%

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%

7,0%

pozostali odbiorcy

4,8%

7,0%

7,0%

6,0%

8,0%

8,0%

8,0%

7,0%

7,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

jednostki
budżetowe
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ELEKTRONICZNE FORMY
KOMUNIKACJI
Z ODBIORCAMI CIEPŁA
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
od kilku lat sukcesywnie wdraża
nowe kanały komunikacji oraz narzędzia i procedury, nie tylko poprawiające dostęp do informacji, ale
i umożliwiające zdalne załatwianie
wielu spraw, łączenie ze złożeniem
stosownych dokumentów, czy też
zawieraniem umów.
E-FAKTURA I E-KORESPONDENCJA
Coraz większą popularność wśród
odbiorców ciepła zyskują oferowane przez Spółkę od roku 2013
elektroniczne formy komunikacji:
e-korespondencja i e-faktura, które
umożliwiają zarówno prowadzenie
autoryzowanej korespondencji w formie elektronicznej, składanie w tej
formie wniosków, jak również otrzymywanie faktur za ciepło w formie
dokumentu elektronicznego (pdf).
INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI
KLIENTA (iBOK)
1 stycznia 2020r. MPEC uruchomił
dostępne pod adresem
https://ibok.mpec.przemysl.pl

Internetowe Biuro Obsługi Klienta
- bezpłatną elektroniczną platformę
komunikacyjną, zapewniającą każdemu zarejestrowanemu odbiorcy
ciepła całodobowy, bezpieczny,
szybki i mobilny dostęp do informacji
związanych z dostarczaniem ciepła
i finansowymi rozliczeniami z tego
tytułu.
Wspomniana platforma umożliwia
także składanie wniosków, pism
i prowadzenie autoryzowanej korespondencji z naszą Spółką, jak
również wykonanie bez żadnych

dodatkowych opłat elektronicznego
przelewu należności za ciepło.
W okresie styczeń – czerwiec 2020r.
platforma IBOK funkcjonowała na
serwerze lokalnym MPEC, natomiast
od lipca 2020r. funkcjonuje jako rozwiązanie chmurowe.
W przyszłości planowana jest dalsza
rozbudowa platformy iBOK i dostosowywanie jej funkcjonalności do
oczekiwań użytkowników.
Według stanu na dzień 31 grudnia
2020r. z platformy iBOK korzystało
59 odbiorców ciepła.

Ilość odbiorców ciepła korzystających z usługi e-korespondencja i e-faktura
oraz ich udział w wolumenie odbiorców
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RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO W PRZEMYŚLU
SKRYTKA EPUAP MPEC PRZEMYŚL
W maju 2020r. został uruchomiony
kolejny autoryzowany kanał elektronicznej komunikacji z naszą Spółką
– skrytka ePUAP, funkcjonująca pod
adresem /mpec-przemysl/SkrytkaESP, ułatwiająca i przyspieszająca
wymianę korespondencji nie tylko
z odbiorcami ciepła, ale i poszczególnymi urzędami i instytucjami państwowymi i samorządowymi.

ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
W kwietniu 2020r. Spółka wprowadziła możliwość zawierania, rozwiązywania, aneksowania umów przyłączeniowych oraz kompleksowych
w formie elektronicznej, z wykorzystaniem nie tylko kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, ale powszechnie dostępnego i bezpłatnego
podpisu zaufanego poświadczonego
profilem zaufanym.
Aby ułatwić odbiorcom ciepła korzystanie z tego narzędzia, został
przygotowany i opublikowany na
stronie internetowej przedsiębiorstwa miniprzewodnik, który krok
po kroku opisuje całą procedurę
związaną zarówno z uzyskaniem, jak
i późniejszym korzystaniem z profilu
zaufanego.

STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI
ODBIORCÓW
Od 1 stycznia 2020r. MPEC wprowadził do stosowania nowe Standardy
Jakościowe Obsługi Odbiorców Deklarowane przez Dostawcę, dostosowane zarówno do aktualnych regulacji
prawnych, jak również nowych zasad
obsługi Odbiorców Ciepła Systemowego oraz wymagań dotyczących
parametrów dostarczanego ciepła
CENA CIEPŁA
Podstawę do naliczania opłat za ciepło w roku 2020 stanowiła taryfa dla
ciepła obowiązująca od 1 listopada

1. Wejdź na stronę internetową
ibok.mpec.przemysl.pl

3. Wypełnij Formularz
Rejestracja
nowego użytkownika
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4. Zapoznaj się
z treścią oraz
Zaakceptuj Regulamin

2. Kliknij przycisk
REJESTRACJA

5. Przepisz kod
z obrazka
i kliknij Rejestruj

2019 r. do 31 października 2020 r.
(zatwierdzona decyzją Prezesa URE
z dnia 17 października 2019 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym
Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło
z dnia 17 października 2019 r. pod nr.
255), której obowiązywanie zostało
przedłużone do 28 lutego 2021r.
Przez cały okres obowiązywania
wspomnianej taryfy dla ciepła, tj.
od 1 listopada 2019r. do 28 lutego
2021r. ceny ciepła nie uległy zmianie.
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła
zasilanymi z Sieci Nr 2, oprócz opłat
przesyłowych zawartych w taryfie dla
ciepła MPEC, stosowane były także
ceny i stawki opłat zawarte w taryfach
wytwórcy ciepła - spółki Fibris S.A.

ROZLICZENIA
PROWADZONE
Z ODBIORCAMI CIEPŁA
Rozliczenia z odbiorcami ciepła
prowadzone są przez MPEC na podstawie wystawianych w cyklach miesięcznych faktur za ciepło. Podstawę
naliczeń stanowią dokonywane w takich samych cyklach odczyty wskazań
liczników ciepła lub złożonych z wielu
tego typu urządzeń pomiarowych
układów pomiarowo-rozliczeniowych.
MPEC Przemyśl Sp. z o.o. nie stosuje
w prowadzonych rozliczeniach systemu zaliczkowo-rozliczeniowego.
W 2020 r. wystawiono 23 974 faktur
za ciepło, na łączną kwotę 31,3 mln
zł, z czego 7 245 (30,2%) faktur przesłano w formie elektronicznej, w ramach realizacji usługi e-faktura oraz
udostępniono na indywidualnych
kontach użytkowników platformy
iBOK.
W roku 2020 ponad 70% wystawionych faktur za ciepło uregulowana zo-

W roku 2020 MPEC wstrzymał dostarczanie ciepła łącznie do 7 obiektów, z czego do 5 obiektów wznowił
dostarczanie ciepła, po spłacie zadłużenia.

stała przez odbiorców terminowo, zaś
niecałe 30% po terminie płatności.
Trwająca od marca 2020r. epidemia
SARS-CoV-2 i jej skutki gospodarcze
(w zakresie dochodów gospodarstw
domowych i podmiotów gospodarczych korzystających z Ciepła Systemowego) nie spowodowały dla Spółki
zauważalnych w ujęciu statystycznym negatywnych efektów ekonomicznych, związanych ze wzrostem
liczby nieterminowo regulowanych
faktur za ciepło, czy też rosnącą
kwotą zobowiązań z tego tytułu.

Z uwagi na wprowadzone regulacje
prawne związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, w okresie od
marca do grudnia 2020r. stosowanie
procedury wstrzymania dostawy
ciepła zostało zawieszone.
Ponadto z 16 odbiorcami ciepła
o ograniczonej wiarygodności finansowej zawarte zostały umowy pozwalające zastosować przedpłatowy
system rozliczeniowy, co miało na
celu zapobieżenie wzrostowi zadłużania, bez równoczesnego pozbawiania wspomnianych odbiorców możliwości dalszego korzystania z Ciepła
Systemowego.

W stosunku do odbiorców nieterminowo regulujących należności za
ciepło, MPEC prowadził działania
windykacyjne, obejmujące:
a) wysyłanie powiadomień o zadłużeniu i wezwań do zapłaty;
b) wstrzymanie dostarczania ciepła do
obiektów zadłużonych odbiorców;
c) wypowiedzenie umów sprzedaży
ciepła;
d) rozwiązanie umów sprzedaży ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące
rozliczeń finansowych z odbiorcami
ciepła oraz podejmowanych przez
MPEC działań windykacyjnych zawiera poniższa tabela.

2016

2017

2018

2019

2020

16 878

19 249

20 239

22 086

23 974

w formie elektronicznej

3 440

4 827

5 308

6 200

7 245

w formie papierowej

13 438

14 422

14 931

15 886

16 729

25,9

26,1

28,4

29,6

31,3

faktury regulowane terminowo
(% w stosunku do ilości faktur wystawionych)

11 358
(67,3%)

13 301
(69,1%)

13 820
(68,3%)

15 260
(69,1%)

16 853
(70,3%)

faktury regulowane po terminie płatności
(% w stosunku do ilości faktur wystawionych)

5 520
(32,7%)

5 948
(30,9%)

6 419
(31,7%)

6 826
(30,9%)

7 121
(29,7%)

Łączna kwota odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie płatności
za ciepło [zł]

3 755

5 120

4 295

13 512

17 767

łączna kwota przeterminowanych należności za ciepło wg stanu
na dzień 31.12. [tys. zł]

388,0

67,2

66,7

495,8

124,1

jako procent sumarycznych należności za ciepło naliczonych w danym
roku [%]

1,46

0,25

0,24

1,67

0,40

wystawiono faktur za ciepło
z czego:

na łączną kwotę [mln zł]

Działania windykacyjne prowadzone z powodu nieterminowego regulowania przez odbiorców należności za ciepło
wysłano wezwań do zapłaty
wnioski skierowane na drogę postępowania sądowego
wstrzymano dostarczanie ciepła do obiektu
z czego wznowiono po spłacie zadłużenia
rozwiązano umów sprzedaży ciepła
ilość odbiorców ciepła w rozliczeniach z którymi zastosowano przedpłatowy system rozliczeniowy

278

267

288

341

176

9

12

7

9

2

38

49

42

30

7

32

35

32

22

5

4

6

10

10

3

19

21

19

18

16
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EKONOMIA I FINANSE
AKTYWA
L.p.

Aktywa

Wartość księgowa

Wartość księgowa

Wartość księgowa

na dzień 31.12.2018

na dzień 31.12.2019

na dzień 31.12.2020

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Wartości niematerialne i prawne

34 973
4

33 280
0

38 212
64

Rzeczowe aktywa trwałe:

33 225

31 333

36 085

a) środki trwałe

32 552

31 043

28 671

b) środki trwałe w budowie

674

290

7 414

3

Inwestycje długoterminowe

289

539

539

4

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 455

1 408

1 524

I

Aktywa trwałe

1
2

w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 196

1 194

1 348

11 723
5 750

11 132
5 006

11 228
3 656

Należności krótkoterminowe

5 593

5 583

7 233

Inwestycje krótkoterminowe

216

377

241

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

164

166

98

46 696

44 412

49 440

II

Aktywa obrotowe

1

Zapasy

2
3
4

Ogółem aktywa
PASYWA
L.p.

Pasywa

Wartość księgowa

Wartość księgowa

Wartość księgowa

na dzień 31.12.2018

na dzień 31.12.2019

na dzień 31.12.2020

tys. zł

tys. zł

tys. zł

I

Kapitał (fundusz) własny

22 995

23 426

23 322

II

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1
2
3
4

Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

23 701
6 231
924
14 908
1 638

20 986
6 249
731
12 668
1 338

26 118
7 057
472
17 544
1 045

Ogółem pasywa

46 696

44 412

49 440

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
L.p.
A.
B.

Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Koszty działalności operacyjnej

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D.
E.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

F.

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

G.
H.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

I.

Zysk (strata) brutto - EBT

J.
K.

Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. strat)

L.

Zysk (strata) netto - EAT

za okres

za okres

za okres

01.01 - 31.12.2018

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2020

tys. zł
26 835
28 955

tys. zł
28 234
28 478

tys. zł
28 755
30 074

-2 120
1 178
34

-244
1 345
277

-1 319
1 561
16

-976
5
234

824
15
224

226
24
97

-1 205
-214
0

615
184
0

153
26
0

-991

431

127

WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI
Wskaźniki rentowności, płynności i zadłużenia

Rok
2018

2019

2020

ROA (Stopa zwrotu z aktywów)

-2,12%

0.97%

0,26%

ROE (Rentowność kapitału własnego)

-4,31%

1,84%

0,54%

ROS (Rentowność sprzedaży)

-3,69%

1,51%

0,44%

EBITDA (Wynik operacyjny + amortyzacja)

4 220

6 652

7 087

CR (Bieżąca płynność finansowa)

0,79

0,88

0,64

DSO (Szybkość obrotu należności)

45 dni

48 dni

55 dni

DM (Stan ogólnego zadłużenia)

50,8%

47,3%

52,8%
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Dane ekonomiczno-finansowe Spółki
za rok 2020 zostały zweryfikowane
w procesie badania sprawozdania
finansowego przeprowadzonego
w marcu 2021 r. przez firmę MM Audyt i Doradztwo Spółka z o.o. z Warszawy.
Skany oryginalnych dokumentów finansowych Spółki, w tym m.in.: Sprawozdanie z działalności Spółki, Roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
Sprawozdanie z badania rocznego
sprawozdania finansowego MPEC
Przemyśl Sp. z o.o. przez biegłego
rewidenta, uchwały Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników MPEC

Przemyśl Sp. z o.o. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wspomnianych
sprawozdań oraz podziału zysku bądź
pokryciu strat, zamieszczane są na
ogólnodostępnych stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl oraz stronie
BiP MPEC Przemyśl
Szczegółowe informacje dotyczące
bilansu, rachunku zysków i strat oraz
najważniejszych wskaźników finansowych Spółki zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych.

Przychody i koszty
spółki
Głównym źródłem przychodów
Spółki są przychody z działalności
koncesjonowanej, obejmującej wytwarzanie i przesyłanie ciepła. Drugi
strumieniem stanowią przychody
z działalności pomocniczej, obejmującej m.in. czynsze najmu i dzierżawy
nieruchomości, opłaty za eksploatację węzłów i instalacji odbiorczych
oraz inne usługi i czynności dodat-

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

Przychody, koszty i wynik na działalności koncesjonowanej Spółki w latach 2016-2020

Przychody, koszty i wynik na działalności Spółki ogółem w latach 2016-2020
(z uwzględnieniem działalności operacyjnej i finansowej)

Kredyty
i pożyczki

Łączne zobowiązania Spółki z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r.
wyniosły 1 613 373,12 zł
w tym: > kredyt inwestycyjny
716 192,42 zł
> kredyt w rachunku bieżącym
897 180,70 zł
z tego: > zobowiązania krótkoterminowe
> zobowiązania długoterminowe

1 141 655,33 zł
471 717,79 zł
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Przychody ze sprzedaży

Kwota w zł

Przychody z działalności koncesjonowanej

31 285 902,71

Przychody z działalności pomocniczej

674 403,41

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów

761 414,08

Pozostałe przychody operacyjne

1 561 370,11

Pozostałe przychody finansowe

23 695,71

Razem przychody

34 306 786,02

Koszty uzyskania przychodów

Kwota w zł

Koszty działalności koncesjonowanej

33 078 122,17

Koszty działalności pomocniczej

240 852,24

Koszty sprzedaży materiałów i towarów

721 682,59

Pozostałe koszty operacyjne

16 074,40

Pozostałe koszty finansowe

96 628,49

Razem koszty

34 153 359,89

Wynik finansowy

Kwota w zł

Wynik na działalności koncesjonowanej

– 1 792 219,46

Wynik na działalności pomocniczej

+

433 551,17

Wynik na sprzedaży materiałów i innych dochodach

+

39 731,49

Wynik na działalności operacyjnej

+ 1 545 295,71

Wynik na działalności finansowej

–

Zysk brutto

72 932,78
153 426,13

Podatek dochodowy

26 359,00
Zysk netto

kowe świadczone przez MPEC na
rzecz odbiorców ciepła i pozostałych
kontrahentów. Kolejną pozycją są
przychody ze sprzedaży materiałów i towarów, obejmujące przede
wszystkim refakturowaną sprzedaż
wody i energii oraz przychody operacyjne i finansowe. Szczegółowe
zestawienie zostało przedstawione
w powyższych tabelach.
Dodatkowe przychody z działalności
pomocniczej uzyskane przez MPEC

127 067,13

w roku 2020 przedstawia poniższa
tabela

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana nie tylko wysokości, ale
przede wszystkim struktury kosztów
ponoszonych przez MPEC, które
mają bezpośrednie przełożenie na
cenę Ciepła Systemowego.
Oprócz kosztów opału i wynagrodzeń, coraz większą pozycję kosztową stanowi zakup uprawnień do emisji CO2, która stanowiąc faktyczne
parapodatkowe obciążenie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami prawa klasyfikowana jest jako składnik
nakładów inwestycyjnych.
Charakterystyczną cechą funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych jest duża zmienność strumienia przychodów, będącego pochodną
czynników sezonowych i trudnych
do przewidzenia warunków atmosferycznych, przy jednoczesnym stosunkowo sztywnym poziomie kosztów
stałych.
Rozkład miesięcznych przychodów
i kosztów Spółki obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

Dodatkowe przychody z działalności pomocniczej

Kwota w zł

Czynsze – najem i dzierżawa placu składowego, komina
i innych nieruchomości będących własnością MPEC
Prace wykonywane na sieciach, urządzeniach i instalacjach
odbiorczych odbiorców na ich zlecenie
Eksploatacja węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych

99 913,71
206 666,83

Opłata za usługi dodatkowe świadczone przez MPEC (wg cennika)

5 708,08

Inne czynności i usługi świadczone dla podmiotów zewnętrznych
(analizy opału, rozładunek opału, załadunek żużla, itp.)

21 267,86

Pozostałe przychody

1 844,07
Razem

Koszty i przychody Spółki z działalności koncesjonowanej w roku 2020 w ujęciu miesięcznym
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339 002,86

674 403,41

Struktura procentowa kosztów Spółki

Struktura kosztowa ceny 1 GJ ciepła

Przychody z działalności koncesjonowanej Spółki w ujęciu nominalnym i realnym w latach 2011-2020
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EKONOMIA I FINANSE
PODATKI I OPŁATY
PONOSZONE PRZEZ
MPEC
Łączne obciążenia finansowe Spółki
z tytuł podatków i opłat w roku 2020
wyniosły 1.820 tys. zł, w tym:
a) Podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie gruntów (poniesione na rzecz Gminy Miejskiej
Przemyśl):
1.312,4 tys. zł
b) PFRON:
87,2 tys. zł
c) Opłata za korzystanie
90,6 tys. zł
ze środowiska:
d) Opłaty koncesyjne:
14,8 tys. zł
e) Świadectwa PMEF:
276,2 tys. zł
f) Pozostałe opłaty:
38,8 tys. zł

NAKŁADY
INWESTYCYJNE
Jedną z najważniejszych pozycji
wydatkowych przedsiębiorstwa są
nakłady inwestycyjne, przeznaczane
głównie na modernizację i rozbudowę
systemu ciepłowniczego oraz przyłączanie do niego kolejnych obiektów.
W ostatnich latach coraz większą
część środków klasyfikowanych jako
nakłady inwestycyjne pochłania zakup uprawnień do emisji CO2.
Wielkość nakładów inwestycyjnych
ponoszonych przez MPEC w latach
2011-2020, przedstawionych kwotowo oraz jako współczynnik procentowy w stosunku do przychodów Spółki
ze sprzedaży ciepła a także podział
nakładów inwestycyjnych w zależno-

W roku 2020 nakłady inwestycyjne MPEC wyniosły łącznie 13,99
mln zł. Ponad 5,3 mln zł z tej
kwoty zostało przeznaczonych na
zakup uprawnień do emisji CO2,
7,3 mln zł na modernizację kotła
K3 w ciepłowni Zasanie, na rozbudowę systemu przesyłowo-dystrybucyjnego 0,9 mln zł, zaś na
pozostałe inwestycje 0,49 mln zł.
ści od ich przeznaczenia przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy.
Aby umożliwić porównanie rzeczywistych nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez MPEC w poszczególnych latach, na wykresie oprócz
wielkości nominalnych, zostały
zamieszczone także wielkości realne
– nakłady inwestycyjne zdyskontowane, wg wartości z roku 2020.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez MPEC w latach 2011-2020

Podział nakładów inwestycyjnych w ujęciu nominalnym poniesionych przez MPEC w latach 2011-2020
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POLITYKA
PERSONALNA
Kadra Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp.
z o.o. uznawana jest przez Zarząd
Spółki za najcenniejszy zasób jakim
dysponuje, umożliwiający zarówno
bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak i wdrażanie strategii
funkcjonalnych i przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych.
Prowadzenie odpowiedzialnej polityki
kadrowej i zarządzania personelem, połączone ze wsparciem dla szeroko rozumianego rozwoju kompetencyjnego
pracowników, pozwala na budowanie
przez Spółkę przewag konkurencyjnych
nad innymi podmiotami gospodarczymi i utrzymywanie pozycji branżowego
lidera na lokalnym rynku ciepła.
Do prowadzenia wspomnianej polityki
kadrowej i zarządzania personelem,
Zarząd Spółki wykorzystuje odpowiednio skomponowane instrumentarium: proceduralne, finansowe, organizacyjne i techniczno-technologiczne,
zapewniające przede wszystkim:
> właściwy poziom wynagrodzeń;
> decentralizację i rozproszenie procesów decyzyjnych;
> przejrzystość procedur i zasad postępowania;

> dostosowywanie wykonywanych
obowiązków do predyspozycji 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 obszarach funkcjonalnych;
> możliwości rozwoju zawodowego;
> dobrą atmosferę w pracy.
Aby realizować zakładane cele strategiczne Spółki, wspomniana polityka zarządzania personelem oraz
stosowane w jej ramach narzędzia
i procedury muszą przynosić wymierne, mierzalne efekty obrazowane
wskaźnikami efektywnościowymi wydajności i produktywności zatrudnienia.

EFEKTYWNOŚĆ PRACY
Techniczna efektywność zatrudnienia (wydajność) – relacja obsługiwanej infrastruktury technicznej (sieci
i węzłów cieplnych) do ilości osób
zatrudnionych w Spółce.
Wskaźniki efektywności technicznej
(obsługowo-eksploatacyjnej) infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej,
pomimo że liczone globalnie dla

całego przedsiębiorstwa (biorące
pod uwagę wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie, nie zaś
tylko osoby pracujące bezpośrednio
przy eksploatacji wspomnianej infrastruktury), utrzymują systematyczny,
długookresowy trend wzrostowy,
obrazujący stałą poprawę efektywności całego przedsiębiorstwa, nie zaś
określonych jego segmentów.
Wskaźniki efektywności technicznej,
w odróżnieniu od analogicznych
wskaźników efektywności ekonomicznej nie są zakłócane czynnikami
sezonowymi, atmosferycznymi, czy
też działaniami odbiorców (np. poprawą wskaźników energochłonności
ogrzewanych budynków). Na ich
poprawę mają więc wpływ przede
wszystkim:
> kompetencje pracowników (wiedza
i doświadczenie),
> organizacja pracy,
> wyposażenie stanowisk pracy,
> wykorzystywane rozwiązania techniczne, technologiczne i informatyczne.
W latach 2011 – 2020 wskaźniki
efektywności technicznej w Spółce rosły średnio o 6,0 % rdr. W tym
samym okresie nominalny wzrost
wynagrodzeń w Spółce wynosił 3,4
% rdr, zaś realny (po uwzględnieniu
inflacji) 1,7 % rdr.

Techniczna efektywność zatrudnienia

53

PRACOWNICY I ORGANIZACJA PRACY
Ekonomiczna efektywność zatrudnienia (produktywność) – relacja
wielkości zamówionej mocy cieplnej/
ilości sprzedanego ciepła a co za
tym idzie – uzyskiwanych przez Spółkę przychodów z tego tytułu do ilości
osób zatrudnionych w Spółce.
Wskaźniki produktywności, podobnie
jak wskaźniki wydajności, liczone są
w odniesieniu do wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
Wskaźniki produktywności, w odróżnieniu od wskaźników wydajności,
nie informują o wielkości obsługiwanego technicznego potencjału,
chociaż są od niego bezpośrednio
zależne, ale o generowanych przez
ten potencjał przychodach, co znajduje przełożenie niemal na wszystkie
pozostałe wskaźniki ekonomiczne
Spółki.
Wskaźniki produktywności, szczególnie w branży ciepłowniczej,
podlegają dużym zaburzeniom i wahaniom wywoływanym najczęściej
wspomnianymi wyżej czynnikami
sezonowymi, atmosferycznymi, czy
też realizowanymi przez odbiorców
przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi ogrzewanych budynków, jak
również czynnikami ekonomicznymi
(kosztotwórczymi i cenotwórczymi),

znajdującymi swoje odzwierciedlenie
w obowiązujących taryfach dla ciepła.
Dlatego też, aby uzyskać w miarę pełny obraz efektywności infrastruktury
przesyłowo-dystrybucyjnej, zarówno
technicznej, jak i ekonomicznej,
w ujęciu statycznym oraz dynamicznym, należy przeprowadzić analizę
równoległą wspomnianych wskaźników i trendów jej produktywności
i wydajności w średniookresowym
horyzoncie czasowym.
W ostatniej dekadzie wskaźniki efektywności zatrudnienia w ujęciu ekonomicznym rosły nieco wolniej, niż
wskaźniki efektywności technicznej.
Na szczególne uwzględnienie zasługuje wynikowy wskaźnik zdyskontowanych przychodów ze sprzedaży
ciepła (rzeczywiste przychody obliczone wg wartości bieżącej, na podstawie
przychodów nominalnych i wskaźników skumulowanej inflacji w analizowanym okresie), którego średni wzrost
w latach 2011 – 2020 liczony rok do
roku wynosił 3,2%, a więc rósł niemal
dwukrotnie szybciej niż jednostkowe
koszty pracy w tym okresie.
Szczegółowe informacje dotyczące
ekonomicznej efektywności zatrudnienia przedstawiają poniższe wykresy.
Ekonomiczna efektywność zatrudnienia
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Opisywany komponent ilościowy,
czyli wymierne wskaźniki obrazujące
wzrost technicznej i ekonomicznej
efektywności pracy, jest równie
istotny dla całościowej oceny pracy
świadczonej przez pracowników
Spółki, co o wiele trudniej policzalny
i mierzalny komponent jakościowy, na
który składają się takie czynniki, jak:
> kultura organizacyjna,
> kultura pracy,
> jakość obsługi odbiorców,
> szybkość reagowania na zgłoszenia,
> wielokanałowość i dostępność komunikacyjna oraz informacyjna,
> indywidualizacja parametrów dostarczanego ciepła,
> transparentność działalności.
Dlatego też Zarząd Spółki, realizując
założenia strategii funkcjonalnej
w zakresie zachowania przez MPEC
konkurencyjności na lokalnym rynku
ciepła, równie duży nacisk jak na
rozwój infrastruktury technicznej
i utrzymanie trendu wzrostowego
wskaźników efektywnościowych, kładzie także na stałą poprawę jakości
świadczonych usług, postrzegając
wszystkie wspomniane komponenty
za równie istotne i wzajemnie się
dopełniające elementy tej samej strategii.

POZIOM ZATRUDNIENIA
I FLUKTUACJA KADR
Poziom zatrudnienia w Spółce od
wielu lat pozostaje względnie stabilny,
dostosowany do zakresu realizowanych zadań i obsługiwanej infrastruktury, zaś niewielka fluktuacja kadr,
spowodowana najczęściej czynnikami
naturalnymi, gwarantuje wysoki poziom kompetencyjny, zbudowany na
stale poszerzanej wiedzy połączonej
z wieloletnim doświadczeniem pracowników przedsiębiorstwa.
Przeciętne zatrudnienie w roku 2020
wyniosło 114,58 etatu i było niemal
idealnie zgodne z planem.
Wszyscy pracownicy Spółki zatrud-

Wg stanu na dzień 31.12.2020r.
w Spółce zatrudnionych było 113
osób, na 112,25 etatach, w tym 19
kobiet i 94 mężczyzn, 66 na stanowiskach robotniczych i 47 na
stanowiskach nierobotniczych.
nieni byli na umowach o pracę i zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
W 2020 roku 2 pracowników Spółki
przeszło na świadczenia emerytalne,
zaś z 3 pracownikami umowy o pracę wygasły lub zostały rozwiązane
z innych przyczyn.
Do pracy w Spółce przyjęto 1 osobę,
zaś z 2 osobami, którym kończyły się
umowy okresowe, zawarto kolejne
umowy o pracę.

STRUKTURA
ZATRUDNIENIA
Kompetencyjna i wydziałowa struktura zatrudnienia w Spółce oraz alokacja pracowników jest na bieżąco
dostosowywana do zakresu zadań
poszczególnych komórek organizacyjnych, ich pracochłonności i czasochłonności, wymogów technicznych
i BHP oraz uzbrojenia technicznego
i teleinformatycznego poszczególnych stanowisk pracy.
Szczegółową strukturę zatrudnienia
w Spółce oraz zachodzące w tym
zakresie zmiany obrazują poniższe
wykresy.

Poziom zatrudnienia w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w latach 2006 - 2020

Struktura wydziałowa zatrudnienia w latach 2016-2020 wg stanu na dzień 31.12
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Struktura wiekowa pracowników MPEC zatrudnionych w latach 2016-2020 wg stanu na dzień 31.12

Struktura wykształcenia pracowników MPEC zatrudnionych w latach 2016-2020 wg stanu na dzień 31.12

Pracownicy MPEC wg stażu pracy w Spółce. Stan na 31.12.2020r.
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FUNKCJONOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTWA
W OKRESIE PANDEMII
Epidemia wirusa COVID-19 spowodowała, że od dnia 19 marca
2020r. Zarząd Spółki wprowadził
ograniczenia w działalności przedsiębiorstwa, obejmujące głównie
pracowników na stanowiskach nierobotniczych, którzy od 19 marca do
30 kwietnia wykonywali swoje obowiązki w systemie pracy zdalnej.
Ograniczenia objęły także obsługę
odbiorców w zakresie zawierania,
rozwiązywania i zmiany umów,
dostarczania dokumentów, przeprowadzania uzgodnień, itp. Od 19
marca 2020r. kontakt z odbiorcami
ciepła i pozostałymi kontrahentami
realizowany był telefonicznie oraz
z zastosowaniem narzędzi teleinformatycznych i platform komunikacyjnych. Powrót pracowników MPEC
do pracy w systemie stacjonarnym
oraz hybrydowym nastąpił 4 maja
2020r.
Przez cały okres trwania epidemii
w przedsiębiorstwie stosowane
były rozwiązania organizacyjne
i sanitarno-higieniczne, mające
zminimalizować ryzyko transmisji
wirusa (m.in. powszechnie dostępne żele, płyny dezynfekujące i inne
środki higieniczno-sanitarne, przeprowadzanie codziennej dezynfekcji
elementów wyposażenia stanowisk
pracy i przestrzeni wspólnych, dostęp do środków ochrony osobistej,
montaż osłon ochronnych z plexi
separujących poszczególne stanowiska pracy, wydzielenie odrębnego
pomieszczenia do obsługi klientów,
wyposażonego w dostępne środki
zabezpieczające, ograniczenie możliwości wstępu do budynku osób
z zewnątrz, wprowadzenie możliwości pracy zdalnej dla części stanowisk, organizacja pracy zmianowej
w sposób minimalizujący kontakt
pomiędzy pracownikami z różnych
zmian).

Epidemia koronawirusa oraz nakładane na pracowników ograniczenia epidemiczne (kwarantana
i izolacja) utrudniały i dezorganizowały pracę przedsiębiorstwa,
szczególnie podczas drugiej, jesienno-zimowej fali zakażeń. Jednak zarówno proces wytwarzania
ciepła, jak również jego przesyłania
i dystrybucji odbywał się przez cały
ten okres w sposób niezakłócony.
Podczas pierwszej fali epidemicznej (wiosna/lato) ograniczeniami
epidemicznymi zostało objętych
dwóch pracowników MPEC (łącznie
47 dni kalendarzowych), natomiast
podczas drugiej fali, w okresie listopad-grudzień 2020r., wspomniane
ograniczenia zostały nałożone na 27
pracowników MPEC (łącznie 395 dni
kalendarzowych).

SZKOLENIA, BHP
I WYPADKOWOŚĆ
W związku z epidemią COVID-19, na
podstawie przepisów prawnych od
20 marca 2020r. zostały zawieszone
badania okresowe oraz szkolenia
okresowe BHP pracowników MPEC.
Na dotychczasowych zasadach,
jednakże w reżimie sanitarnym, przeprowadzane były szkolenia wstępne
i szkolenia stanowiskowe BHP oraz
wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
w roku 2020 sprawy związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy
w przedsiębiorstwie prowadzili: Starszy Inspektor ds. BHP. P.Poż i OC
– Leszek Górniak oraz Społeczny
Inspektor Pracy – Jacek Łukasiński.
Od 15 grudnia 2020r. sprawami BHP
zajmuje się także Specjalista ds.
BHP - Anna Bawoł.
Jako organ doradczo-opiniodawczy
we wszystkich sprawach związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy
w przedsiębiorstwie funkcjonuje 7
osobowa Komisja Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, której przewodniczy

Wiceprezes Zarządu Maciej Patoczka.
W roku 2020 odbyły się dwa posiedzenia wspomnianej komisji, zaś
w grudniu 2020r. został przeprowadzony przegląd stanowisk pracy, terenu przedsiębiorstwa oraz pomieszczeń części węzłów cieplnych.
Wymiernym efektem prowadzonej
w przedsiębiorstwie polityki BHP oraz
pracy osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce
jest wieloletnia statystyka wypadków
przy pracy oraz będący jej odzwierciedleniem wymiar składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, który w roku 2020 wynosił 1,2%.
W 2020r. w przedsiębiorstwie nie
odnotowano żadnych wypadków
przy pracy, pomimo występowania
wielu czynników stanowiących potencjalne źródła zagrożeń i niebezpieczeństw dla pracowników.

ROK

WYPADKI PRZY PRACY
W MPEC PRZEMYŚL SP. Z O.O.
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BADANIE ANKIETOWE
PRACOWNIKÓW MPEC
W styczniu 2021r. zostało przeprowadzone wśród pracowników MPEC
anonimowe badanie ankietowe,
obejmujące ocenę organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w roku
2020. Formularze ankietowe zwróciło łącznie 88 pracowników, czyli 80%
uprawnionych.
Odpowiadając na 47 pytań, ankietowani ocenili m.in. organizację i warunki pracy, relacje interpersonalne, działalność socjalną, warunki zatrudnienie
i zasady wynagradzania pracowników,
zarządzanie spółką, komunikację
i przepływ informacji, itd.
Cyklicznie przeprowadzane badania
ankietowe oraz ich analiza pozwalają
nie tylko zidentyfikować słabe punkty
organizacji i obszary problemowe,
ale i podjąć przez Zarząd Spółki oraz
osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi działania
naprawcze, obserwując równocześnie poziom ich skuteczności i adekwatności.

Wspomniane badanie wykazało skuteczność wprowadzonej w przedsiębiorstwie w roku 2019 restrykcyjnej
„Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej”, która
pozwoliła zredukować tego typu
zachowania do przypadków incydentalnych.
Analiza porównawcza wyników ankiety wykazała także rosnący poziom
zadowolenia pracowników z warunków pracy, relacji z przełożonymi
i współpracownikami, działalności
socjalnej oraz sposobu zarządzania Spółką. Ankietowani niemal
jednogłośnie uznali, że MPEC jako
pracodawca „respektuje życie osobiste pracowników i wykazuje zrozumienie dla obowiązków rodzinnych
pracowników”, co najlepiej świadczy
o prospołecznym obliczu przedsiębiorstwa. Najgorzej oceniony przez
pracowników MPEC został poziom
wynagrodzeń w Spółce, który 63 %
ankietowanych uznało za niesatysfakcjonujący.

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 2020 roku
7.817 tys. zł i były wyższe w stosunku do roku 2019 o 177 tys. zł (2,3 %).
Średni roczny koszt pracy
w przeliczeniu na 1 etat wyniósł
w 2020r. 68,22 tys. zł i był nominalnie
wyższy w stosunku do roku 2019
o 5,7 %.
Średnie wynagrodzenie w Spółce
w roku 2020 w przeliczeniu na 1 etat
(z wyłączeniem zarządu i rady nadzorczej) wyniosło 4.580 zł brutto (4.311
zł na stanowiskach robotniczych
i 4.945 zł na stanowiskach nierobotniczych) i było wyższe w stosunku do
roku 2019 o ok. 222 zł (nominalnie 5,1%, realnie – 1,7%).

Całkowite koszty pracy i dynamika ich zmian w latach 2011-2020
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Jednostkowe koszty pracy i dynamika ich zmian w latach 2011-2020

Mediana wynagrodzeń w Spółce
wyniosła w 2020 roku 4.523 zł (4.396
zł na stanowiskach robotniczych
i 4.813 zł na stanowiskach nierobotniczych) i była nominalnie wyższa niż
w roku 2019 średnio o 5,5%.
Wynagrodzenie Członków Zarządu
MPEC
Miesięczne wynagrodzenie Prezesa
Zarządu Kazimierza Steca i Wiceprezesa Zarządu Macieja Patoczki, zatrudnionych w Spółce na kontraktach
menedżerskich, wynosiło w 2020
roku 16.104 zł brutto.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
został w roku 2020 zasilony kwotą
214,4 tys. zł, z czego 177,9 tys. zł
w ramach odpisu podstawowego
i 36,6 tys. zł z innych tytułów.
Na dofinansowanie wypoczynku,
udział w wydarzeniach kulturalnych
oraz zapomogi i świadczenia socjalne dla pracowników przeznaczono
łącznie 207 tys. zł. Ponadto 18 pra-

cownikom udzielono pożyczki mieszkaniowe na łączną kwotę 180 tys. zł.
Epidemia COVID-19 spowodowała, że w ustalonym z działającymi
w przedsiębiorstwie organizacjami
związkowymi planie podziału środków z ZFŚS na rok 2020, zrezygnowano z organizacji i dofinansowania
tradycyjnych przedsięwzięć rekreacyjno-wypoczynkowych: wycieczek,
festynu, itp.
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Funkcjonująca w przedsiębiorstwie
oprócz ZFŚS skupiała wg stanu na
dzień 31.12.2020 r. 62 pracowników
MPEC (55 % zatrudnionych).
W roku 2020 w ramach KZP udzielono 38 pożyczek na łączną kwotę
137,1 tys. zł.

PRACOWNICZE
PLANY KAPITAŁOWE
Na podstawie obowiązków nałożonych ustawą z dnia 4 października
2018 r. o Pracowniczych Planach

Kapitałowych (Dz.U. 2018. poz.2215),
od października 2019r. trwały przygotowania do uczestnictwa MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w PPK. Po szczegółowym przeanalizowaniu 20 złożonych
ofert i wyborze najkorzystniejszej
z nich, 4 września 2020 r. pomiędzy
Zarządem Spółki a działającymi
w przedsiębiorstwie organizacjami
związkowymi podpisano Porozumienie w sprawie wyboru instytucji zarządzającej PPK, na podstawie którego
30 września 2020r. została zawarta
umowa z Nationale-Nederlanden PTE
o zarządzanie, zaś 9 listopada 2020r.
umowa o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w programie PPK uczestniczyło 21 pracowników MPEC i 1 osoba będąca
członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Według planu na rok 2021 koszt pracodawcy z tego tytułu - wpłata podstawowa finansowana przez podmiot
zatrudniający (tj. 1,5%) wyniesie ok.
17,7 tys. zł.
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PRACOWNICY I ORGANIZACJA PRACY
ORGANIZACJE
PRACOWNICZE
I ZWIĄZKOWE
Rada Pracowników
Funkcję reprezentacji pracowników
w kontaktach z ciałami 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 2020r. odbyły się dwa spotkania Rady Pracowników z Zarządem
Spółki.
Zakładowe organizacje związkowe
Oprócz Rady Pracowników MPEC
Przemyśl Sp. z o.o., w przedsiębiorstwie funkcjonowały także 3 zakładowe organizacje związków zawodowych:

Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Małgorzaty Charchan.

> NSZZ „Solidarność” (przewodniczący Ryszard Mazur),
> NSZZ „Solidarność 80” (przewodniczący Zbigniew Pudło)
> Krajowego Związku Zawodowego
Ciepłowników (przewodniczący
Henryk Janiuś).

Prezes Zarządu z kierownikami komórek organizacyjnych Spółki.
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zrzeszające łącznie wg stanu na
dzień 31.12.2020r. 51 pracowników
MPEC (45%).

INWESTYCJE MPEC
INWESTYCJE
ZREALIZOWANE
W ROKU 2020
Podstawą inwestycji rozwojowych
Spółki realizowanych w roku 2020
był „Plan inwestycji własnych i zakupów inwestycyjnych” zatwierdzony
uchwałą Zarządu MPEC nr 5/2020
z dnia 5 lutego 2020r. i zaktualizowany uchwałą nr 16/2020 z dnia 19
czerwca 2020r.
Epidemia COVID-19 spowodowała,
że wielu odbiorców, zarówno developerów, instytucji, przedsiębiorców
oraz wspólnot mieszkaniowych i prywatnych inwestorów wstrzymywało
realizowane przedsięwzięcia budowlane i modernizacyjne nieruchomości, a co za tym idzie procedurę ich
przyłączania do systemu ciepłowniczego. W konsekwencji stopniowo
redukowane były także zaplanowane
przez MPEC na rok 2020 zadania
inwestycyjno-rozwojowe.
Największym zadaniem inwestycyjnym związanym z rozbudową sieci
ciepłowniczej oraz uporządkowaniem gospodarki ciepłowniczej na
terenie objętym pracami inwestycyjnymi, była budowa nowej sieci
ciepłowniczej wysokoparametrowej
doprowadzającej ciepło do poszczególnych nieruchomości zlokalizo-

wanych na terenie byłej bazy WKTS
przy ul. Monte Cassino. W efekcie
realizacji tego zadania ułożonych
zostało 198 m.b. sieci oraz zamontowany 1 węzeł cieplny. Kolejne 2
węzły zostały wykonane przez odbiorców. Wspomniana inwestycja
nie spowodowała przyłączenia do
systemu ciepłowniczego nowych
obiektów, jednak uelastyczniła i dostosowała parametry dostarczanego
ciepła do oczekiwań i potrzeb użytkowników poszczególnych nieruchomości. Całkowity koszt realizacji tej
inwestycji wyniósł 380 tys. zł.
Inwestycją rozwojową, głównie
z ekologicznego punktu widzenia,
było przyłączenie do systemu ciepłowniczego budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 z 14 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, ogrzewanymi
dotychczas głównie z wykorzystaniem pieców węglowych.
Ponadto w roku 2020 wybudowane
i uruchomione zostały węzły cieplne
w budynkach przy ul. Puszkina 3,
Kraszewskiego 7, Bielskiego 44D
i Piotra Skargi 18, do których przyłącza ciepłownicze zostały doprowadzone w latach ubiegłych.
Ogrzewanie systemowe zyskało
także 16 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w 14 budynkach (głównie
w obrębie Starego Miasta), przyłą-

Budowa przyłacza ciepłowniczego do
budynku przy ul. Franciszkańskiej 18.

czonych do systemu ciepłowniczego
w latach wcześniejszych.
W roku 2020 zlikwidowany został 1
węzeł cieplny przy ul. Glazera (odłączenie budynku od sieci ciepłowniczej), zaś 1 węzeł przy ul. Monte Cassino został wyłączony z użytkowania.
Łącznie w roku 2020 zostało ułożonych 232 m.b. sieci ciepłowniczej
i wybudowanych 6 węzłów cieplnych.
Całkowity koszt realizacji wspomnianych inwestycji wyniósł 443 tys. zł,
zaś sumaryczna wielkość zamówionej mocy cieplnej (docelowa) dla
obiektów przyłączonych do systemu
ciepłowniczego w roku 2020 wyniosła 0,5 MW.
Największą i najkosztowniejszą inwestycją realizowaną przez MPEC
w roku 2020 była modernizacja kotła
K3 w ciepłowni Zasanie, obejmująca
część ciśnieniową, część rusztową
oraz układ odpylania. Inwestycja
realizowana była przez Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń
Energetycznych „Energoserwis” S.A.
z Lublina.

Koszt realizacji tej inwestycji
modernizacyjnej wyniósł
9,1 mln zł.
Budowa przyłacza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszkańskiej 18.
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INWESTYCJE MPEC
PLANY INWESTYCYJNE
NA ROK 2021
I KOLEJNE LATA
Inwestycje MPEC, które zostały zaplanowane do realizacji w roku 2021,
zostały ujęte w „Planie inwestycji
własnych i zakupów inwestycyjnych
na rok 2021” zatwierdzonym uchwałą Zarządu MPEC nr 2/2021 z dnia
26.01.2021r., opiewającym na łączną
kwotę niemal 7,9 mln zł.
W ramach modernizacji istniejącej
infrastruktury ciepłowniczej MPEC
planuje wymianę 4 węzłów cieplnych
przy ul.: Hoffmanowej 3, 29-go Listopada 12, Glazera 44, Kraszewskiego 7A oraz wykonanie przyłącza
i oddzielnego węzła cieplnego dla budynku ZUS-u przy ul. Brodzińskiego
6. Plan inwestycyjny obejmuje także
przeprowadzenie modernizacji przyłącza ciepłowniczego do budynku
przy ul. Hoffmanowej 3.
Łączny koszt wspomnianych prac
modernizacyjnych infrastruktury
przesyłowo-dystrybucyjnej został
oszacowany na ok. 508 tys. zł.
Największą realizowaną w roku 2021
inwestycją rozwojową, zarówno pod
względem kosztów jej wykonania,
jak i przyrostu zamówionej mocy

Budynek sądu wznoszony przy ul. Mickiewicza.

cieplnej, będzie przyłączenie do sieci
ciepłowniczej dwóch budynków przy
ul. Tatarskiej: budynku byłego internatu przy ul. Tatarskiej 4, adaptowanego obecnie na budynek mieszkalny
i wznoszonego w jego sąsiedztwie
kolejnego wielolokalowego budynku
mieszkalnego.
Do sieci ciepłowniczej przyłączone
zostaną także kolejne 2 budynki powstającego osiedla mieszkaniowego
przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, 3 budynki mieszkalne wznoszone
przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska
Polskiego oraz budowany nieopodal
wielolokalowy budynek mieszkalny
przy ul. Leszczyńskiego.

Łącznie w roku 2021 zaplanowane
zostało wybudowanie 8 węzłów
cieplnych i 1,6 km sieci ciepłowniczej. Koszt wykonania wspomnianych prac został oszacowany na 1,6
mln zł.
Sumaryczna wielkość zamówionej
mocy cieplnej (docelowa) dla obiektów, których przyłączenie do sieci
ciepłowniczej zostało zaplanowane
na rok 2021 wynosi 1,6 MW.
Dodatkowo MPEC jako partner projektu „Ekologiczny Przemyśl”, którego realizacja z powodu epidemii
COVID-19 została przesunięta na
lata 2021-2022, będzie partycypował w kosztach budowy wszystkich
przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków, które
w ramach wspomnianego programu
zostaną przyłączone do systemu
ciepłowniczego.
Inwestycją poprawiającą parametry
hydrauliczne sieci ciepłowniczej
na Starym Mieście jest budowa
w bieżącym roku w okolicach Rynku
przepompowni, której włączenie do
systemu ciepłowniczego umożliwi
zasilanie w ciepło budynków położonych przy ul. Kapitulnej i Tatarskiej.

Wielolokalowy budynek mieszkalny przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.
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Koszt tej inwestycji został oszacowany na 85 tys. zł

Plan inwestycyjny MPEC na rok 2021
uwzględnia także prace do przeprowadzenia w źródle ciepła – ciepłowni
Zasanie, obejmujące modernizację
kotła WR 25, oznaczonego jako K4.
Przeprowadzenie tej inwestycji wymaga poniesienia nakładów finansowych w kwocie ok. 0,6 mln zł.

Wielolokalowy budynek mieszkalny przy ul. Tatarskiej.

Najbardziej kosztochłonną tegoroczną inwestycją realizowaną przez
MPEC jest planowana i projektowana
od kilku lat budowa sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu Brama
Przemyska, która stanowić będzie
kolejne połączenie systemów ciepłowniczych w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części naszego miasta. Realizacja tej inwestycji jest kluczowa,
zarówno ze względów bezpieczeństwa zasilania Ciepłem Systemowym
budynków położonych w prawobrzeżnych dzielnicach Przemyśla,
jak również dla umożliwienia dalszej
rozbudowy systemu ciepłowniczego
w tej części naszego miasta.
Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 2,7 mln zł.

Wielolokalowy budynek mieszkalny przy ul. Leszczyńskiego.

Miniosiedle mieszkaniowe wznoszone przy ul. Żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego.

63

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.,
jako jedno z większych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie
Przemyśla i okolic, prowadzi w ramach realizacji polityki Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu (CSR –
Corporate Social Responsibility) aktywne działania wspierające inicjatywy sportowe i kulturalne, jak również
projekty o charakterze edukacyjnym,
szczególnie w obszarze środowiska
i ekologii, co jest ściśle związane ze
specyfiką branży w której działamy.
W 2020 roku MPEC Przemyśl
Sp. z o.o. wsparł organizacyjnie
i finansowo 14 lokalnych przedsięwzięć społecznych łączną
kwotą 193,2 tys. zł.
Jednak ideę CSR nasza Spółka rozumie znacznie szerzej, niż tylko działalność sponsoringową, budującą płytki
PR. Dla nas CSR to sposób funkcjonowania firmy mający wpływ na jej
model biznesowy, wpisany w strategię
działalności i obejmujący trzy kluczowe obszary: środowisko (Environmental), sprawy społeczne (Social) i ład
korporacyjny (Corporate Governance),
czyli klasyczne elementy ESG.
Przyjęta w Raporcie za rok 2020 formuła pozwala jedynie na skrótowe

i dosyć ogólnikowe przedstawienie
poszczególnych zagadnień i obszarów problemowych, jednak wiele
informacji i danych ze wspomnianych obszarów funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, znajdziecie
Państwo w pozostałych częściach
niniejszego Raportu, jak również na
naszych stronach internetowych.
W najbliższej przyszłości, pomimo
że regulacje prawne nie nakładają
na nasze przedsiębiorstwo takiego
obowiązku, zamierzamy rozbudować
corocznie publikowany Raport o zestandaryzowaną część niefinansową
opartą na mierzalnych wskaźnikach,
co pozwoli jeszcze bardziej poszerzyć zakres przejrzystości i transparentności funkcjonowania Spółki.

ŚRODOWISKO
Charakter działalności podstawowej
prowadzonej przez Spółkę, szczególnie w segmencie wytwarzania ciepła
sprawia, że obszar ten traktowany
jest w sposób priorytetowy, zaś
dbałość o środowisko naturalne ma
praktyczny, biznesowy wymiar.
MPEC nie prowadzi działalności
w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych
bądź terenów o wysokiej wartości
pod względem bioróżnorodności,
a właściwa realizacja procesów oraz

nadzór nad ich przebiegiem pozwala
minimalizować ich negatywny wpływ
na na środowisko.
Podstawowym dokumentem określającym zasady działalności Spółki
w obszarze ochrony środowiska
jest „Polityka Środowiskowa”, zaś
określone w tym dokumencie główne
cele koncentrują się na trzech obszarach:
> utrzymaniu niskiej emisji zanieczyszczeń,
> oszczędzaniu zasobów naturalnych,
> zrównoważonej gospodarce odpadami.
Przeprowadzona kosztem ponad
9 mln zł modernizacja kotła K3
wraz z układem odpylania spalin,
mająca minimalizować negatywny
wpływ jego pracy na środowisko,
jak również wdrażane najnowsze
rozwiązania techniczne, technologiczne i informatyczne monitorujące
i optymalizujące wspomniany proces
wytwarzania ciepła, to najważniejsze
narzędzia stosowane w tym obszarze.
Jednak ochrona środowiska
a w szczególności stanu powietrza w naszym mieście, to nie tylko
ograniczanie emisyjności eksploatowanego przez MPEC źródła ciepła
– ciepłowni Zasanie. To również,
a może przede wszystkim likwidacja
wielu rozproszonych źródeł ciepła,

Zużycie energii elektrycznej [kWh] przez MPEC w latach 2014 - 2020
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tzw. niskiej emisji powierzchniowej,
będąca konsekwencją rozbudowy
systemu przesyłowo-dystrybucyjnego, tworzącego dla wspomnianych
„brudnych źródeł” o wiele czystszą,
bezpieczniejszą i wygodniejszą alternatywę.
Drugim obszarem oddziaływania
środowiskowego jest optymalizacja
zużycia mediów i zasobów. Temu
celowi służy okresowy monitoring
procesów technologicznych i urządzeń oraz ich optymalizacja pod
kątem wydajności, kosztów, jakości,
bezpieczeństwa pracy, w tym przesłanek prośrodowiskowych, tj. mniejszego zużycia mediów i surowców
oraz minimalizacji ilości odpadów
produkcyjnych.
Wymiernymi wskaźnikami wspomnianego procesu optymalizacyjnego jest systematyczna redukcja
jednostkowej ilości zasobów i energii
zużywanych w procesie wytwarzania
ciepła oraz zużycie energii ogółem
w przedsiębiorstwie.
Minimalizacja zużycia zasobów
w działalności przedsiębiorstwa
obejmuje także proces przesyłania
i dystrybucji ciepła. W jego ramach
systematycznie przeprowadzane
są przeglądy i kontrole węzłów
cieplnych, wymiana i uzupełnianie
izolacji poszczególnych elementów
ograniczające straty ciepła na węzłach cieplnych, monitoring pracy
sieci ciepłowniczej pod kątem jej
szczelności oraz optymalizacji parametrów temperaturowych i hydraulicznych.
Oprócz rozwiązań minimalizujących
wpływ procesu wytwarzania oraz
przesyłania i dystrybucji ciepła na
środowisko naturalne, MPEC prowadzi także aktywne działania prośrodowiskowe w zakresie:
> gospodarki odpadami paleniskowymi,
> gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
> gospodarki surowcami wtórnymi,

> emisji hałasu,
> gospodarki wodno-ściekowej,
> ochrony bioróżnorodności.
Oprócz „twardych” działań, MPEC
Przemyśl Sp. z o.o. prowadzi także
regularne kampanie społeczne i inicjatywy edukacyjne na rzecz ochrony
środowiska, ograniczania niskiej emisji i ochrony zasobów naturalnych.
Temu celowi służy także prowadzony
na zlecenie MPEC przez firmę EXATEL stały monitoring jakości powietrza i poziomu zanieczyszczeń, przy
pomocy czujników zainstalowanych
w 5 punktach Przemyśla oraz powszechny i nieodpłatny dostęp online do rejestrowanych danych.

SPRAWY SPOŁECZNE
Aktywność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. w obszarach
niezwiązaną bezpośrednio z działalnością Spółki oraz jej zaangażowanie
w życie lokalnej społeczności, jest
mocno wpisana w jej DNA i wynika
z głębokiego przekonania, że MPEC
nie jest odrębnym bytem działającym
w społecznej próżni, ale podmiotem

mocno zintegrowanym z tkanką społeczną, wpisującym swoje działania
w funkcjonowanie miasta i dostosowującym swoją aktywność i kierunki
rozwoju do oczekiwań jego mieszkańców.
Tak zarysowany i realizowany paradygmaty funkcjonowania przedsiębiorstwa w połączeniu z integracją
w jego działalności celów ekonomicznych ze społecznymi i ekologicznymi, nie tylko determinuje
biznesowy model Spółki, ale poprzez
ścisłe współdziałanie na wielu płaszczyznach z partnerami społecznymi
i władzami samorządowymi, buduje
potencjał społeczno-gospodarczy,
zaufanie oraz dobre relacje z otoczeniem.

Funkcjonowanie Spółki w szeroko
rozumianym obszarze społecznym
przekłada się nie tylko na wspomniane już finansowe wsparcie
przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz organizację
proekologicznych kampanii społecznych, ale również na konkretne decyzje rozwojowe, uwzględniające pozaekonomiczne, najczęściej społeczne
i środowiskowe determinanty.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
ŁAD KORPORACYJNY
Rozumiany jako zbiór zasad, praktyk, instrumentów i procesów zarządzania Spółką - podejmowania
i wdrażania decyzji zmierzających
do realizacji jej celów, traktowany
jest nie tylko jako system kierowania
przedsiębiorstwem i kontrolowania
jego działalności, ale także jako jedno z narzędzi budowania uczciwych,
transparentnych i odpowiedzialnych
relacji, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z zewnętrznymi partnerami i interesariuszami.
Ład korporacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o. oparty jest
na kilku kluczowych elementach:
> czytelnej strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa;
> jasnym i klarownym podziale zadań,
kompetencji i odpowiedzialności
połączonym z dużym zakresem
samodzielności i decyzyjności kierowników poszczególnych komórek
organizacyjnych;
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> otwartej i transparentnej polityce
informacyjnej i komunikacyjnej;
> budowie świadomości i wiedzy
wszystkich pracowników Spółki, zarówno w zakresie obecnej sytuacji,
planów, celów, zagrożeń i realizowanych strategii;
> integracji celów ekonomicznych ze
społecznymi i ekologicznymi oraz
dużej wadze przywiązywanej do niefinansowych aspektów działalności
przedsiębiorstwa;
> stałej adaptacji do zmieniającej
się rzeczywistości oraz stopniowej
zmianie modelu funkcjonowania.
W kształtowaniu i realizacji szeroko pojętego ładu korporacyjnego
i związanych z nim reguł postępowania, Zarząd Spółki kieruje się m.in.
opracowanym przez ekspertów, dedykowanym zbiorem zasad ujętych
w wydawnictwie pt. „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Ponadto od 2012r. w Spółce funkcjonuje niecertyfikowany System
Zarządzania Jakością wg normy

ISO 9001 oparty na 42 instrukcjach
i procedurach systemowych, regulujących i systematyzujących niemal
wszystkie kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
procesy i zadania realizowane przez
poszczególne komórki organizacyjne.
Jednym z najważniejszych elementów kształtowania i funkcjonowania ładu korporacyjnego w Spółce
jest realizowana sukcesywnie
otwarta polityka informacyjna oraz
transparentność funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Wydawany przez
MPEC periodyk pt. „Magazyn Ciepła
Systemowego – Edycja Przemyska”,
publikowane corocznie raporty
z działalności Spółki, jak również
szczegółowe i aktualne informacje i dokumenty zamieszczane na
stronach internetowych przedsiębiorstwa, umożliwiają każdemu
zainteresowanemu, w sposób wygodny i bezproblemowy uzyskanie
kompleksowych informacji dotyczących praktycznie każdego segmentu
funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

PROMOCJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO
Rok 2020 z powodu panującej epidemii Covid-19, znacznie utrudnił prowadzeni działań promujących Ciepło
Systemowe, społecznych akcji informacyjnych oraz pokrewnych projektów edukacyjnych, przede wszystkim
zaplanowanych do realizacji w roku
2020 w szkołach podstawowych
„Lekcji ciepła”. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące realizacji tego projektu, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu
Urzędu Miejskiego w Przemyślu w tej
sprawie, zostaną przeprowadzone po
ustąpieniu epidemii.
W roku 2020 nie odbyły się także
imprezy plenerowe, na których
MPEC tradycyjnie już wystawiał
firmowe stoisko informacyjno-reklamowe oraz prowadził działania promocyjne i informacyjne.
Największym projektem który udało
się zrealizować w roku 2020 była
akcja informacyjna pn. „20 stopni dla
klimatu”, promująca niemarnowanie
ciepła poprzez utrzymywanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach oraz szeroko rozumiane racjonalne korzystanie ze środowiska.
Akcja została przeprowadzona
w grudniu 2020r. z partnerskim udziałem spółki PGNiG TERMIKA S.A. oraz
we współpracy z 9 największymi na
przemyskim rynku zarządzania nieruchomościami zarządcami i administratorami. Akcję i jej cele wspierał
także Prezydent Miasta Przemyśla
Wojciech Bakun.
Oprócz wielkoformatowego bilbordu
i ogłoszenia prasowego, akcja promowana była także przy pomocy plakatów i ulotek informacyjnych, które
w ilości 14,5 tys. szt., dzięki współpracy ze wspierającymi akcję zarządcami
nieruchomości, trafiły bezpośrednio
do skrzynek pocztowych mieszkańców przemyskich bloków i kamienic.
Akcja „20 stopni dla klimatu” stanowiła lokalną odsłonę ogólnopolskiej
akcji pod tym samym tytułem, prowadzonej w ramach Programu Promocji
Ciepła Systemowego w ogólnopol-

skich rozgłośniach radiowych, popularnych portalach internetowych
i kanałach Youtubowych.
W ramach działań promujących
MPEC Przemyśl Sp. z o.o., dostarczane przez Spółkę Ciepło Systemowe,
jak również proekologiczne postawy i wiedzę z zakresu technologii
grzewczych, w roku 2020 został
wydany podwójny numer (10) „Magazynu Ciepła Systemowego – Edycja
Przemyska”, w nakładzie 1.000 egz.
Oprócz tradycyjnych kanałów dystrybucji, Magazyn wraz z wkładką informacyjną i skierowanym do uczniów
szkół zaproszeniem do współpracy,
został zaprezentowany dyrektorom
wszystkich przemyskich szkół ponadpodstawowych i za ich zgodą wyeksponowany w szkołach.

Ponadto do promocji Ciepła Systemowego oraz działań informacyjnych
dotyczących funkcjonowania Spółki
wykorzystywane były tradycyjne kanały i narzędzia komunikacyjne oraz
nośniki informacji: strony internetowe,
profile w portalach społecznościowych, Raport z działalności Spółki,
wydawnictwa promocyjne i okolicznościowe (kalendarze, kartki świąteczne), rollupy, banery, flagi firmowe, itd.
Realizacja planu działań marketingowych zaplanowanych na rok 2021 będzie w znacznej mierze zależała od
sytuacji epidemicznej oraz zakresu
obostrzeń nakładanych na poszczególne instytucje i obszary aktywności
społecznej.

Magazyn Ciepła Systemowego dostępny dla uczniów wszystkich przemyskich szkół
ponadpodstawowych.
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