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Uroczysta gala

Miło nam poinformować, że w trakcie 
uroczystej gali PEC Sp. z o.o. zostało 
uhonorowane:
1. Złotą Odznaką Honorową za Zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego przy-
znawaną  przez Kapitułę 
Odznaki Honorowej za 
Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego. Odznakę 
wręczył przewodniczący 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego Andrzej Gościniak oraz 
radny Semiku Województwa Śląskiego, 
przewodniczący Radny Nadzorczej 
PEC Sp. z o.o. Andrzej Sławik.

2. Medalem Miasta Bytomia przy-
znawanym przez Prezydenta Miasta 
Bytomia na wniosek Kapituły Medalu 
Miasta Bytomia za szczególne zasługi 
dla miasta w dziedzinie 
gospodarczej. Medal 
wręczył prezydent M. By-
tomia Damian Bartyla oraz 
przewodnicząca Rady 
Miejskiej Danuta Skalska.
Odznaczenia w imieniu PEC Sp. 
z o.o. odebrał prezes Zarządu Henryk 
Dolewka.

Wręczenie Medalu Miasta Bytomia

Wręczenie Odznaki Honorowej Za 
Zasługi Dla Województwa Śląskiego

W dniu 7 listopada 2013 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta 
gala z okazji 40-lecia PEC Sp. z o.o. w Bytomiu oraz ukończenia trzeciego roku 
realizacji przez Spółkę projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki 
cieplnej gmin: Bytom i Radzionków”.

Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz. 
10.00. Uczestniczyli w nich: prezydent Byto-
mia Damian Bartyla, burmistrz Radzionkowa 
Gabriel Tobor, Zarząd i Rada Nadzorcza PEC 
Sp. z o.o., przedstawiciele związków zawodo-
wych oraz pracownicy Spółki.
Zebrani obejrzeli prezentację przedstawiającą 
dzieje Spółki oraz wysłuchali wystąpienia pre-

zesa Zarządu Henryka Dolewki, który przybli-
żył zebranym historię PEC-u oraz podziękował 
pracownikom za wkład w rozwój firmy.
Życzenia złożyli również: prezydent Damian 
Bartyla, burmistrz Gabriel Tobor oraz radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodni-
czący Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. Andrzej 
Sławik.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Klientom, 
Współpracownikom i Przyjaciołom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. składam serdecznie życzenia wielu radosnych chwil spędzonych przy 

wigilijnym stole w rodzinnym gronie, a w nadchodzącym Nowym 2014 Roku 
pomyślności i powodzenia w realizacji wszystkich planów

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki
Henryk Dolewka

Zdrowych, spokojnych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym 2014 Roku

 
w imieniu Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o.

życzy Andrzej Sławik

Honorowe
odznaczenia
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DZIAŁ ZAKRES DZIAŁANIA TELEFON

MARKETINGU I ANALIZ
Podłączenia nowych odbiorców, umowy, zlecenia na 
sprzedaż ciepła, faktury, dzierżawa obiektów, taryfy dla 
ciepła, ochrona środowiska.

32 388 73 65

TECHNICZNY Uzgodnienia branżowe, remonty, inwestycje, gospo-
darka materiałowa, sprawy terenowo-prawne. 32 388 73 54

AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, automatyka, 
usługi w zakresie automatyki i informatyki. 32 388 73 55

ZAKŁAD OBSŁUGI KLIENTA NR I Zakres działania obejmuje teren centrum Bytomia, 
Stroszka oraz Radzionkowa. 32 388 73 04

ZAKŁAD OBSŁUGI KLIENTA NR II Zakres działania obejmuje teren Miechowic, Karbia, 
Szombierek, Łagiewnik i os. Arki Bożka. 32 388 72 75

ZAKŁAD REMONTOWY Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, usuwa-
nie awarii. 32 388 72 30

STS „Inżynieria” Sp. z o.o.

Świadczenie usług budowy nowych instalacji c.o. 
i c.w.u., remontu istniejących instalacji c.o. i c.w.u.,
mechaniki pojazdowej, usług transportowo-sprzęto-
wych, robót ogólnobudowlanych, doradztwa tech-
nicznego.

32 388 73 80

Biuro Realizacji Projektu Funduszu 
Spójności

Realizacja projektu pn.: „Modernizacja gospodarki 
cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków” dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Biuro zajmuje 
się zagadnieniami technicznymi, finansowymi, organi-
zacyjnymi, informacyjno-promocyjnymi, przetargami, 
zamówieniami i umowami związanymi z realizacją 
projektu.

32 388 73 23

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o. o.      32 388 73 00/01
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]    32 388 73 02/03

Gala okiem kamery
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Z dniem 1 grudnia 2013 r. w rozlicze-
niach z odbiorcami będzie obowiązywać 
nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Bytomiu, która została zatwierdzo-
na decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 23.10.2013 r. (nr OKA-
4210-43(8)/2013/201/X/AZa). Taryfa zo-
stała opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego w dniu 
25.10.2013 r. pod poz. nr 6221.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie 
z zapisami zawartymi w części IV za-
twierdzonej Taryfy dla ciepła, odbiorcy 
końcowi przyłączeni do sieci w grupach 
taryfowych A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 
będą obciążani stawką opłaty w wysoko-
ści 0,39 zł/GJ, która będzie doliczana do 
ceny ciepła. Stawka skalkulowana została 
w oparciu o koszty realizacji obowiązku 

wynikającego z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 
15.04.2011r. o efektywności energetycznej 
(Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z później-
szymi zmianami). Jednocześnie wyjaśnia-
my, iż cena ciepła [zł/GJ] dla odbiorców 
z grup taryfowych A jest określona w tary-
fie dla ciepła dostawcy ciepła – Fortum By-
tom S.A., natomiast dla odbiorców z grup 
taryfowych B jest zawarta w taryfie PEC 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Łączny 
średni wzrost taryfy dla ciepła w skali roku 
wynosi około 6% natomiast dla odbiorców 
z grup A w rachunku ciągnionym z cenami 
Dostawcy ciepła, średni wzrost opłat wy-
nosi około 1,4%.
Ponadto informujemy, że taryfa dla cie-
pła naszego przedsiębiorstwa została 
zatwierdzona na okres dwóch lat. W de-
cyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła zo-
stały ustalone współczynniki korekcyjne 

Xr dla wytwarzania w wysokości 0,20% 
i dla przesyłu ciepła w wysokości 0,20% 
z okresem obowiązywania do dnia 30 li-
stopada 2015 r. Współczynniki korekcyj-
ne Xr przedsiębiorstwo zastosuje zgodnie 
z § 27 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia taryfo-
wego, dostosowując ceny i stawki opłat do 
zmieniających się warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. Oznacza to, iż 
od 1.12.2014 r. ceny i stawki opłat za cie-
pło zostaną zmienione o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych określony przez Prezesa GUS za 
2013 r. minus 0,2%.

Dodatkowych informacji udziela Dział Mar-
ketingu i Analiz (tel. 32 388-73-61, 65).

Maria Kasperczyk

Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 4 marca 
2011 (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz. 551) określa działania 
zmierzające do bardziej racjonalnego wykorzystania 

energii w tym ciepła. Ustawa promuje technologie zmniejsza-
jące szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na śro-
dowisko oraz najefektywniejsze wykorzystanie ekologicznych 
i najbardziej przyjaznych dla środowiska źródeł wytwarzania 
energii, wliczając w to ciepło systemowe. Nasze przedsiębior-
stwo na przestrzeni ostatnich lat systematycznie przyczynia się 
do ograniczania niskiej emisji poprzez likwidację istniejących 
kotłowni i indywidualnych ogrzewań piecowych promując 
ciepło systemowe dostarczane poprzez miejskie systemy cie-
płownicze. Ponadto jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem 
nowych odbiorców. Dla korzystania z ciepła systemowego 
muszą jednak istnieć warunki techniczne i ekonomiczne przy-
łączenia. Warunki techniczne uzależnione są od tego, czy 
w pobliżu budynku przeznaczonego do przyłączenia znajdują 
się rurociągi ciepłownicze umożliwiające dodatkową dostawę 
ciepła o wymaganych parametrach jakościowych. Jednocze-
śnie dodatkowe przyłączenie musi zapewnić bezpieczeństwo 
funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego i nie może 
w żaden sposób pogorszyć warunków dostawy ciepła do po-
zostałych odbiorców ciepła. Przedsięwzięcie związane z przy-
łączeniem budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego 
podlega również ocenie ekonomicznej. Dlatego w zawartych 
umowach o przyłączenie pojawia się obowiązek odbioru cie-
pła przez odbiorcę w określonym przedziale czasu. Likwidacja 
niskiej emisji, a w tym pozyskanie nowego odbiorcy ciepła sys-
temowego, wymaga coraz większych nakładów finansowych. 

Dlatego polityka naszego przedsiębiorstwa zmierza do ucie-
płownienia wyodrębnionych rejonów ciepłowniczych miast 
Bytomia i Radzionkowa, co jest przedsięwzięciem technicznie, 
ekonomicznie i społecznie uzasadnionym. W tym przypadku 
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych jest bardziej 
dogodne i pozwala racjonalnie je wydatkować. W ostatnim 
okresie podjęliśmy już takie kroki, w tym w centrum Bytomia, 
i dlatego będzie to priorytetowy kierunek naszych działań. 
Dla Bytomia rozpatrywane będą rejony o zabudowie miesz-
kaniowej wielorodzinnej. Natomiast dla Radzionkowa głównie 
rejony o zabudowie mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej. 
Realizacja takich przedsięwzięć pozwoli zaplanować poszcze-
gólne zadania i przyczyni się do tego, że będzie można przy-
łączyć do miejskiego systemu ciepłowniczego również i te 
obiekty, które zlokalizowane są aktualnie na obszarach o nie-
sprzyjających warunkach przyłączenia. Jednakże przyłącza-
nie pojedynczych budynków powinno następować wyłącz-
nie w obszarach, gdzie istnieją dogodne warunki techniczne 
i ekonomiczne przyłączenia oraz gdy przyłączenie budynku 
wpłynie znacząco na stan poprawy ochrony środowiska. Po-
lityka prowadzona przez nasze przedsiębiorstwo jest zbieżna 
z polityką władz Bytomia i Radzionkowa promujących ciepło 
systemowe. Władze naszych miast pracują nad wypracowa-
niem warunków promujących i wspomagających likwidację 
lokalnych kotłowni i indywidualnych ogrzewań piecowych po-
przez wykorzystanie ciepła systemowego, co powinno jeszcze 
bardziej wpłynąć na poprawę ochrony środowiska. 

Henryk Hajda

Zmiany taryfy dla ciepła

MISJA BYTOMSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA CIEŁOWNICZEGO
I WŁADZ MIAST: BYTOMIA I RADZIONKOWA

Likwidacja niskiej emisji
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Z okazji jubileuszu prezes Za-
rządu Henryk Dolewka oraz 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej Andrzej Sławik wrę-
czyli pracownikom wyróżnie-

nia za wkład i zaangażowanie 
w rozwój firmy. Statuetki i oko-

licznościowe dyplomy otrzymali: 
Dorota Adamczuk, Wanda Augu-
styniak, Monika Biedroń, Ryszard 
Boncol,Wiesław Borkowski, Piotr 

Borowiec, Joanna Bryk, Tadeusz 
Buczowski, Krystyna Bujak, 
Bogusław Cieślak, Jan Cieślik, 
Bogusław Cołka, Andrzej Da-
rowski, Janusz Dolibóg, Woj-
ciech Dulak, Władysław Du-
szeńko, Rafał Dyka, Kazimierz 

Gałbas, Joachim Garbolino, 
Grażyna Gaweł, Stefan Granieczny, Ma-
ria Góra, Ireneusz Górny, Bogdan Gro-
szek, Grzegorz Grzyb, Ewa Hajda, Hen-
ryk Hajda, Andrzej Hilgner, Teresa Jeleń, 
Danuta Kaczmarek, Henryk Kaleja, Sła-
womir Kamiński, Anna Kandora, Maria 
Kasperczyk, Ewa Klarenbach, Sebastian 
Klębowski, Zbigniew Kloc, Edward Koło-
dziej, Andrzej Kołtowski, Jan Książek, Bo-
gusława Kulczycka, Ginter Kulik, Joachim 
Kulik, Andrzej Kuziorowicz, Ryszard La-
tusek, Grzegorz Lewczuk, Michał Lisicki, 
Zdzisław Liszewski, Antoni Łukawski, 
Zygmunt Łukawski, Grażyna Małolepszy, 
Bogumił Maruszczyk, Marek Mrozek, 
Maria Młynek, Marian Muszak, Krzysztof 
Nierobisz, Ryszard Nolewajka, Grażyna 
Osipiuk, Irena Osman, Leon Piątkowicz, 
Leszek Piekarczyk, Tomasz Polewka, Ro-
man Poloczek, Janina Posmyk, Bogusław 
Pradelok, Adam Ptak, Barbara Różycka, 
Krystyna Różycka, Elżbieta Sieczkowska, 
Lidia Siegert,Wiesław Sikora, Jan Skalski, 
Ewa Skibińska, Zbigniew Skrobek, Adam 
Smutek, Andrzej Solipiwko, Agata Sogór-
ska, Jan Szeluga, Jolanta Sziotka, Roman 
Szkotak, Andrzej Sznajder, Małgorzata 
Tobór, Marek Tkaczyk, Marian Trem-

Uroczysta gala

Wręczenie Złotych Medali za Długoletnią Służbę

baczowski, Zofia Wachowska, Janusz 
Walkowiak, Andrzej Wania, Alfred Wie-
czorek, Dariusz Wysypoł, Marek Wężyk, 
Urszula Wylężek, Piotr Zając, Klaudiusz 
Zorychta, Zygmunt Żurek.
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła 
się o godz. 12.00 koncertem skrzypacz-
ki Kasi Szubert wraz z pokazem świateł 
grupy Azislight. Zgromadzonych przywi-
tał prezes Zarządu Henryk Dolewka.
Obecni byli: przedstawiciel Ministra Go-
spodarki Ewa Kossak, Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Śląskiego An-
drzej Gościniak, I wicewojewoda śląski 
Andrzeja Pilot, radni Sejmiku Śląskiego 
Gustaw Jochlik oraz Andrzej Sławik, 
przedstawiciele władz gminy Bytom – 
prezydent Damian Bartyla wraz z zastęp-
cami oraz gminy Radzionków – burmistrz 
Gabriel Tobor, radni gminy Bytom na 
czele z przewodniczącą Danutą Skalską, 
radni gminy Radzionków wraz z prze-
wodniczącym Dariuszem Wysypołem, 
wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłow-
nictwo Polskie Bogusław Regulski, przed-
stawiciele Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, naczelnicy i pracow-
nicy urzędów miast w Bytomiu i w Ra-
dzionkowie, przedstawiciele Dostawcy 

Ciepła Fortum S.A. wraz z Prezesem Pio-
trem Górnikiem, prezesi i przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw 
energetycznych z: Krakowa, Opola, Gra-
jewa, Chrzanowa, Katowic, Cieszyna, 
Bielska-Białej, Oświęcimia, Jaworzna, 
Jastrzębia-Zdroju, Tychów, Chorzowa, 
Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Tarnow-
skich Gór, Piekar Śląskich, prezesi spół-
dzielni mieszkaniowych, przedstawi-
ciele zarządców, prezesi i dyrektorzy 
urzędów, górnictwa, szpitali, szkół, mu-
zeum, fundacji pozarządowych, izb go-
spodarczych, przedstawiciele zarządów 
zaprzyjaźnionych firm i banków, przed-
stawiciele służb mundurowych: wojska, 
policji, straży pożarnej i straży miejskiej, 
Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. oraz pra-
cownicy Spółki.
Prezes Zarządu Henryk Dolewka omó-
wił prezentację dotyczącą historii PEC 
Sp. z o.o. oraz stopnia realizacji Projek-
tu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 
gospodarki cieplnej gmin: Bytom i Ra-
dzionków”. Następnie zebrani obejrzeli 
film promocyjny przedstawiający rozwój 
Spółki.
W trakcie gali wręczono wiele presti-
żowych nagród. I wicewojewoda śląski 
Andrzej Pilot wręczył Medal Złoty za 

Wyróżnieni przyjaciele spółki za zasługi dla PEC Sp.z o.o

Ciąg dalszy ze str. 1

Wręczenie wyróżnień za zasługi dla PEC Sp.z o.o. klientom spółki
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Wręczenie Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Energetyki”

Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego, który otrzymali: Wanda 
Augustyniak, Wiesław Borkowski, Tadeusz Buczowski, Jan Cie-
ślik, Henryk Dolewka, Kazimierz Gałbas, Danuta Kaczmarek, 
Ewa Klarenbach, Wiesław Sikora, Ewa Skibińska, Andrzej Soli-
piwko, Małgorzata Tobór, Zofia Wachowska, Janusz Walkowiak, 

Andrzej Wania, Piotr Zając.
Przedstawiciel ministra gospodarki Ewa Kossak wręczyła 
Odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki” nadaną 
przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, którą 
otrzymali: Wanda Augustyniak, Bogusław Cołka, Henryk 
Dolewka, Maria Góra, Henryk Hajda, Andrzej Sznajder, 

Dariusz Wysypoł.
Prezes Zarządu Henryk Dolewka wręczył również wyróżnienia 
za zasługi dla PEC Sp.z o.o. przyjaciołom spółki. Otrzymali je: 
Kazimierz Bartkowiak, Damian Bartyla, Henryk Bonk, Andrzej 

Panek, Andrzej Sławik, Gabriel Tobor, Stefan Wanot, Ry-
szard Witek, Krzysztof Wójcik, Andrzej Żydek.
Wyróżnienie za Zasługi dla PEC So. z o.o. otrzymali rów-
nież następujący klienci: Bytomska Spółdzielnia Mieszka-
niow, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Nasz Dom”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„CENTRUM” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, Mię-
dzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Monolit”, Zakład 
Budynków Miejskich Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Pro-
dukcyjne AD-DOM Sp. z o.o., Oziemkiewicz & Kempny Obsłu-
ga nieruchomości Spółka Jawna, PPHU ADREM, PW Wspólny 
Dom.
Z okazji jubileuszu 40-lecia oraz ukończenia trzeciego roku 
realizacji projektu, przedstawiciele zaproszonych gości złożyli 
życzenia Zarządowi oraz pracownikom Spółki. Podkreślano ko-
rzyści płynące z realizacji projektu inwestycyjnego oraz przyna-
leżność Spółki do programu Ciepło Systemowe.
Zebrani uczestniczyli w uroczystym pokrojeniu okolicznościo-
wego tortu.
Uroczystość została uświetniona przygotowanym specjalnie 
z tej okazji koncertem pt.: „Muzyczna Podróż – od Brodway’u do 
Hollywood” w reżyserii i choreografii Anny Majer, pod kierow-

nictwem muzycznym Jerzego Jarocika w wykonaniu solistów, 
zespołu baletu oraz orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu pod dy-
rekcją Krzysztofa Dziewięckiego.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie na na-
szą uroczystość. Mamy nadzieję, że Państwo miło spędziliście 
z nami czas poznając zarówno historię PEC Sp. z o.o. w Byto-
miu, jak i realizowany od trzech lat projekt inwestycyjny, które-
go zakończenie zaplanowane jest w przyszłym roku.

Joanna Bryk

Więcej informacji:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocław-

ska 122, 41-902 Bytom
www.pec.bytom.pl

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 znajdują się na 

stronie: www.pois.gov.pl

Uroczyste krojenie tortu rozpoczął prezes Henryk Dolewka

Koncert „Muzyczna Podróż – od Brodway’u do Hollywood”
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Andrzej Kołtowski pracuje w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu od 
1993 roku. Początkowo był zatrudniony jako mistrz 
w zakładzie ciepłowniczym, a po kilku latach został 
przeniesiony do Dyspozycji Mocy na stanowisko 
dyspozytora. 
– Moja praca polega na monitorowaniu parametrów 
w grupowych i indywidualnych węzłach cieplnych, 
magistral i sieci ciepłowniczych, które znajdują się 
na obszarze miast Bytomia i Radzionkowa. Do mo-
ich obowiązków należy również kontrola wszyst-
kich parametrów ciepła wytworzonego w dwóch 
źródłach tj. Elektrociepłowni Fortum oraz Ciepłowni 
Radzionków, która to jest własnością PEC Sp. z o.o. 
Stąd też wynika ścisła i codzienna współpraca z dy-
żurnym elektrociepłowni oraz palaczem radzion-
kowskiej ciepłowni – wyjaśnia Andrzej Kołtowski. 
Dodaje również, że w sezonie grzewczym dyspo-
zytor, w oparciu o prognozowane temperatury ze-
wnętrzne, zadaje z wyprzedzeniem źródłom ciepła 
temperaturę zasilania, uwzględniając jednocześnie 
rzeczywiste potrzeby cieplne ogółu odbiorców. 
– Pełny monitoring wspomnianych wcześniej ma-
gistral, sieci ciepłowniczych, grupowych i indywi-
dualnych węzłów cieplnych pozwala zapobiec lub 
ograniczyć zakłócenia w dostawie ciepła do odbior-
ców dla potrzeb c.o. i c.w.u. Współpracujemy także 
z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Bytomiu przekazując sobie wzajemnie informacje 
o niespodziewanych wydarzeniach, które zaistniały 
na terenie Bytomia i Radzionkowa. PCZK ponadto 
przekazuje informacje o mogących wystąpić zagro-
żeniach pogodowych w naszym rejonie – dodaje 
pan Andrzej. 
Przypomnimy, że Andrzej Kołtowski jest przewod-
niczącym Rady Pracowników. Rada Pracowników 
w ramach swojej działalności pozyskuje od Prezesa 
informacje związane z działalnością firmy oraz te, 
które dotyczą bezpośrednio pracowników. 
– Przedmiotem co kwartalnych spotkań z preze-
sem zarządu jest między innymi sytuacja finansowa 
i ekonomiczna spółki, plan inwestycji i remontów, 
planowany stan zatrudnienia i plan zmian w struktu-
rze organizacyjnej, kierunki rozwoju firmy. Dodam, 
że jako członkowie pięcioosobowej Rady chętnie 
przekazujemy pozyskane informacje zainteresowa-
nym pracownikom przedsiębiorstwa – wyjaśnia An-
drzej Kołtowski.
W wolnym czasie Andrzej Kołtowski lubi jeździć 
na rowerze, a zimą na łyżwach. Dodatkowo jest 
zapalonym grzybiarzem i miniony sezon uważa za 
bardzo udany.

• Wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, 
za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (ŚEE) 
następuje w drodze przetargu.

• Przetarg jest organizowany co najmniej raz w roku, przez Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki – PURE (kolejne przetargi organizuje się stoso-
wanie do potrzeb w celu zapewnienia odpowiedniej ilości oszczędno-
ści w celu realizacji obowiązku).

• Ogłoszenie o przetargu ukazuje się na dwa miesiące przed terminem 
jego przeprowadzenia.

• PURE zamieszcza w ogłoszeniu informację o: 
wartości współczynnika akceptacji ofert, oznaczonego symbolem „t”:
• wartość współczynnika akceptowalności „t” ogłasza MG, z tym 

że dla pierwszego przetargu został ustalony w ustawie w wysoko-
ści równej 0,5

• przedmiocie i zakresie przetargu (kategoriach przedsięwzięć 
służących poprawie e.e.),

• miejscu i terminie składania i otwarcia ofert,
• rozstrzygnięcia przetargu oraz ogłoszenia jego wyników,
• dokumentach, jakie powinien dostarczyć podmiot startujący 

w przetargu,
• sposobie klasyfikowania ofert przetargowych,
• miejscu, w którym jest dostępna dokumentacja przetargowa.

• W ogłoszeniu musi zostać określona wartość świadectw efektywno-
ści energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu po 
uwzględnieniu:
• wartości wydanych dotychczas świadectw efektywności energe-

tycznej oraz
• stopnia realizacji krajowego celu,
• dodatkowo można/należy wziąć pod uwagę harmonogram reali-

zacji celu określony w KPD.
• Podmiot przystępujący do przetargu składa ofertę przetargową w zakle-

jonej kopercie w siedzibie PURE, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
o przeprowadzeniu przetargu, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustaw – 
oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

• Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie 1 oferty.
• Przetarg rozstrzyga komisja składająca się co najmniej z 5 członków 

powołanych przez PURE.
• Po otwarciu ofert przetargowych komisja sprawdza, czy oferta zawiera 

prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową oraz audyt efektywno-
ści energetycznej, a także czy nie zachodzą przesłanki negatywne z art. 
18 ustawy – jeśli nie, odrzuca ofertę.

• Komisja spośród nieodrzuconych ofert wybiera te, które kwalifikują 
podmioty do grona zwycięzców przetargu.

• Z przebiegu przetargu sporządza się protokół a PURE niezwłocznie 
zamieszcza protokół w BIP URE.

• Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla następujących kategorii 
przedsięwzięć:
• zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych 

– wartość nie niższa niż 80% całkowitej wartości BC w danym 
przetargu;

• zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb 
własnych;

• zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego 
w przesyle lub dystrybucji.

• Jeżeli brak zgłoszeń do wypełnienia puli 80%, PURE może przyznać 
świadectwa dla pozostałych kategorii.

Andrzej Kuziorowicz

Efektywność wykorzystania energii c. d.

Założenia systemu wsparcia
efektywności energetycznej – przetarg

Poznajmy się
AndRZEj KOłtOWSKi
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Opracowanie i skład 

ul. Górnicza 12
42-600 Tarnowskie Góry 

www.kasc.pl
Druk Mikopol 

tel. 32 289 82 75

Grudniowe wydanie biuletynu 
to okazja do podsumowania 
działalności w mijającym roku. 

Tym razem w związku z kończącą się 
kadencją przedstawię krótki rys związ-
kowej pracy w latach 2010-2013.

W ostatnich czterech latach znacznie 
wzrosła ilość osób zrzeszonych w MOZ 
NSZZ Solidarność PEC Sp. z o.o. Bytom 
i STS Inżynieria. Obecnie nasza organi-
zacja liczy 103 osoby. Dla mnie to znak, 
że podejmowane przez nas działania są 
pozytywnie odbierane przez pracow-
ników. Pragnę zaznaczyć, że przede 
wszystkim kierujemy się dobrem więk-
szości. Takie podejście wymaga kom-
promisu, zarówno ze strony związko-
wej, jak i pracodawcy. 
Większość z nas wie, iż ten kompromis 
był niezbędny, abyśmy funkcjonowali 
jako spółka komunalna z korzyścią dla 
odbiorców i pracowników.
Jednocześnie opowiadając się prze-
ciwko sprzedaży Spółki, docenialiśmy 
relacje z pracodawcą w kwestiach pra-
cowniczych i przestrzegania zapisów 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy i Regulaminu Pracy. 
Doceniliśmy także partnerskie relacje 
Zarządu PEC Sp. z o.o. w Bytomiu z or-
ganizacją związkową i wystąpiliśmy do 
komisji certyfikacyjnej o przyznanie 
pracodawcy wyróżnienia „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”, konkursu or-
ganizowanego przez NSZZ Solidarność. 
Kluczową sprawą dla Komisji Między-
zakładowej NSZZ Solidarność PEC 
Sp. z o.o. Bytom w obecnej kadencji, 
było też przekonanie pracodawcy o nie-
wprowadzaniu w Spółce systemu ocen 
pracowników, powszechnie uważanych 
za złą praktykę stosowaną w wielkich 
korporacjach. Nasze starania znala-
zły zrozumienie ze strony pracodaw-

cy. Niezwykle istotne były negocjacje 
w STS Inżynieria dotyczące zapisów 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy dla pracowników tej spółki. 
Osoby zrzeszone w naszej organiza-
cji związkowej zawsze uczestniczyły 
w manifestacjach w Warszawie, Wro-
cławiu czy Katowicach. Protestowali-
śmy przeciwko wydłużaniu wieku eme-
rytalnego, przeciwko tzw. umowom 
śmieciowym, liberalnej polityce rządu. 
Zbieraliśmy podpisy pod akcjami refe-
rendalnymi, w sprawie wydłużenia wie-
ku emerytalnego, zawieszenia pakie-
tu klimatycznego, czy też obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków. 
Nie pozostawaliśmy obojętni w spra-
wach lokalnych udzielając wsparcia 
komitetowi obrony „elektronika”, bę-
dąc jednym z inicjatorów spotkania 
w strukturach terenowych Solidarności 
w Bytomiu, przedstawicieli komitetu 
z Komisjami Zakładowymi Solidarno-
ści. Efektem tego było zaangażowanie 
w zbieranie podpisów pod referendum 
o odwołanie ówczesnej Rady Miasta 
i Prezydenta. 
Na stałe w naszą działalność wpisała 
się działalność kulturalno-sportowa. Co 
roku organizujemy zawody sportowe 
w piłce nożnej, połączone z piknikiem 
z okazji święta „Dnia Pracownika Go-
spodarki Komunalnej”. Dysponowali-
śmy karnetami do Teatru Wyspiańskie-
go w Katowicach, wejściówkami do 
Opery Śląskiej w Bytomiu oraz karneta-
mi na mecze Polonii Bytom. Wspólnie 
z kolegami z PEC Jaworzno, zorganizo-
waliśmy wycieczki do Murzasichla, Za-
kopanego, Kudowy, Wambierzyc i Pra-
gi. Nasi związkowcy co roku otrzymują 
paczki świąteczne. W marcu pamię-
tamy również o Paniach z okazji ich 
święta. Zlecamy wydruk kalendarzy-
ków kieszonkowych, upamiętniających 

ważne wydarzenia z naszej działalności 
w danym roku. Część trafia do skrzynek 
pocztowych wraz z biuletynem do od-
biorców ciepła. 
Bierzemy też udział w szkoleniach or-
ganizowanych przez Region Śląsko-Dą-
browski NSZZ Solidarność w Katowi-
cach. Osoby zrzeszone w MOZ NSZZ 
Solidarność PEC Sp. z o.o. Bytom pełnią 
też funkcje Społecznego Inspektora Pra-
cy w PEC i STS Inżynieria, zaś w pięcio-
osobowej Radzie Pracowników mamy 
trzech przedstawicieli. 
Widzimy i staramy się pomagać bardziej 
potrzebującym. Wspieramy bytomskie 
koło Towarzystwo Brata Alberta. 
Po raz kolejny zaznaczę, że nie mamy 
etatów i naszą pracę związkową wyko-
nujemy społecznie. 

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia, życzę wszystkim czytel-
nikom, mieszkańcom Bytomia 
i Radzionkowa, pracownikom 
Spółek, które obejmujemy swą 
działalnością, wielu radosnych 

chwil, spędzonych w rodzinnym 
gronie w ciepłej atmosferze 

i solidarności z bardziej potrze-
bującymi. 

Niech ubogi żłobek i gwiazda 
Betlejemska wskazuje i oświetla 
drogę, którą będziemy podążać 

w Nowym 2014 Roku.

Roman Poloczek
Przewodniczący Komisji Międzyzakła-

dowej
NSZZ Solidarność PEC sp. z o.o. Bytom

Z życia organizacji 



POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA  - tel 32 388 73 65

lokalizacja ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom

typ obiektu pomieszczenia biurowe

powierzchnia do wynajęcia

parter

parter

parter

parter

III piętro

uwagi możliwość dostępu do internetu oraz sali konferencyjnej, winda

Budynek stacji wymienników ciepła GWC1
lokalizacja

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia I piętro 

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek stacji wymienników ciepła CC 1
lokalizacja ul. Hlonda; 41-933 Bytom (Stroszek)

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia 1 piętro

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek stacji wymienników ciepła CC-4
lokalizacja ul. Szymały; 41-933 Bytom (Stroszek)

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia
parter

1 piętro

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek stacji wymienników ciepła GWC2
lokalizacja ul. Sadowa; 41-922 Radzionków

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia
parter

1 piętro

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

lokalizacja ul. Relaksowa; 41-908 Bytom- Miechowice

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia hala

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek stacji wymienników ciepła GWC 3
lokalizacja

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia

hala 234,00 m2

pomieszczenia socjalne 53,00 m2

3,20 m2

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek stacji wymienników ciepła GWC 0
lokalizacja ul. Reptowska;  41-908 Bytom-Miechowice

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia

hala 249,00 m2

pomieszczenia obsługi 16,00 m2

5,00 m2

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek stacji wymienników ciepła GWC Podhalańska

lokalizacja ul. Podhalańska ; 41-907 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia cały obiekt

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek stacji wymienników ciepła GWC Bema

lokalizacja ul. Bema ; 41-910 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia parter (w tym pomieszczenia socjalne)

uwagi

Budynek dyrekcji PEC Sp z o.o

36 m2

18 m2

36 m2

36 m2

36 m2

ul. Knosały; 41-922 Radzionków

320 m2

300 m2

200 m2

440 m2

196 m2

240 m2

Budynek stacji wymienników ciepła GWC Frenzla

174m2

ul. Stolarzowicka  41-908 Bytom- Miechowice

wc, natrysk

wc, natrysk

511 m2

247 m2

piętro (szatnie, natryski, wc) 80 m2

Obiekt ogrodzony, wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy. Powierzchnia 
działki 1500m2

Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń prosimy o kontakt z Działem Marketingu i Analiz
tel.32 388 73 65.; e-mail: marketing@pec.bytom.pl


