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Co wydarzyło się od pamiętnej, 
lutowej sesji rady miasta, na której 
pracownicy chcieli wyrazić swoje za-
niepokojenie zamiarem prywatyzacji 
PEC Sp. z o.o. w Bytomiu?

Strona społeczna reprezentowana przez 
związki zawodowe działające w PEC 
Sp. z o.o. oraz Radę Pracowników mocno 
się zmobilizowała i zjednoczyła. Odbyli-
śmy liczne spotkania z radnymi Bytomia, 
a także posłami ziemi śląskiej: Borysem 
Budką, Wojciechem Szaramą, Tomaszem 
Jaskółą. Korespondowaliśmy też z posła-
mi Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując 
wsparcie między innymi posłanki na Sejm 
RP Krystyny Pawłowicz. W swoim liście 
pani poseł napisała: „Większościowy ka-
pitał należący do samorządu terytorial-
nego jest gwarantem najwyższej jakości 
usług i niskiej ceny, gdyż spółki komu-
nalne, w przeciwieństwie do prywatnych 
firm, nie są nastawione na wzrost zysku 
[…] Jak wskazuje doświadczenie np. Byd-
goszczy, prywatyzacja tego typu spółek 
się nie opłaca. Władze Bydgoszczy odku-
powały bowiem potem akcje KPEC z rąk 
niemieckich inwestorów, w związku ze 

O DOBRĄ
PRZYSZŁOŚĆ
W  ostatnim  numerze  biuletynu  informo-
waliśmy  o  planach  prezydenta  Bytomia 
dotyczących  prywatyzacji  PEC  Sp.  z  o.o. 
stanowczy sprzeciw wobec tych zamiarów 
wyrazili  pracownicy  firmy,  część  radnych 
Rady Miejskiej,  a  także mieszkańcy Byto-
mia. O aktualnych nastrojach w przedsię-
biorstwie,  podejmowanych  działaniach 
przez  stronę  społeczną,  rozmawiamy  ze 
Sławomirem  Kamińskim,  Przewodniczą-
cym Rady Pracowników PEC Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, ja-
kie wzbudzają projekty inwestycyjne przygo-
towywane przez PEC Sp. z o.o. w Bytomiu, 
które realizowane będą już od przyszłego 
roku, przedstawiamy aktualne informacje 
dotyczące możliwości uzyskania przez Pań-
stwa dofinansowania ze środków unijnych, 
a tym samym połączenia naszych wspólnych 
działań dotyczących likwidacji niskiej emisji.

Kluczowym poddziałaniem jest 1.7.1 Wspie-
ranie efektywności energetycznej w bu-
dynkach mieszkalnych w konurbacji ślą-
sko-dąbrowskiej, które dedykowane jest 
Wspólnotom i Spółdzielniom Mieszkanio-
wym. Dzięki niemu, pojawiły się możliwości 
uzyskania dofinansowania ze środków POIiŚ 
dla projektów z zakresu głębokiej, komplek-
sowej modernizacji energetycznej wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych, obejmu-
jącej m.in.:
 » ocieplenie przegród zewnętrznych 

obiektu, w tym ścian zewnętrznych, 
podłóg, dachów i stropodachów, wy-
miana okien, drzwi zewnętrznych;

 » przebudowę systemów grzewczych 
lub podłączenie bardziej efektywnego 
energetycznie i ekologicznie źródła cie-
pła;

 » instalację/przebudowę systemów chło-
dzących, w tym również z zastosowa-
niem OZE;

 » budowę lub przebudowę systemów 
wentylacji i klimatyzacji;

 » zastosowanie automatyki pogodowej;
 » zastosowanie systemów zarządzania 

energią w budynku;
 » budowę lub przebudowę wewnętrz-

nych instalacji odbiorczych oraz likwi-
dację dotychczasowych nieefektyw-
nych źródeł ciepła;

 » opracowanie projektów modernizacji 
energetycznej stanowiących element 
projektu inwestycyjnego;

 » instalację indywidualnych liczników 
ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użyt-
kowej;

 » modernizację instalacji wewnętrznej 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 » instalację zaworów podpionowych 

i termostatów;
 » przeprowadzenie audytów energetycz-

nych jako elementu projektu inwesty-
cyjnego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Re-
gulaminie konkursu dla Poddziałania 1.7.1: 
www.wfosigw.katowice.pl/files/czerwiec16/
Regulamin_1_7_1.pdf
Informację o możliwościach dofinansowania 
ww. inwestycji oraz wsparcie doradcze dla 
sektora mieszkaniowego, publicznego oraz 
przedsiębiorców w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE udziela Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach: 

Elżbieta Kisiel – doradca energetyczny, 
tel. 32 60 32 268

e-mail: e.kisiel@wfosigw.katowice.pl; 
doradztwo@wfosigw.katowice.pl
więcej: www.wfosigw.katowice.pl

***
Dzięki możliwościom dofinansowania bu-
dowy/przebudowy wewnętrznej instalacji 
odbiorczej w budynkach mieszkalnych ra-
zem z Państwem możemy połączyć nasze 
działania i ograniczyć zjawisko występowa-
nia niskiej emisji. Dotyczy to Projektu pn.: 
„Wdrażanie programu ograniczania niskiej 
emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie 
zabudowy wielorodzinnej”, który obej-
muje przyłączenie do miejskiego systemu 
ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu. 
Inwestycja polega na budowie nowej sie-
ci ciepłowniczej (wraz z przyłączami) oraz 
w pełni zautomatyzowanych węzłów ciepl-
nych w poszczególnych budynkach. Zakres 
rzeczowy przewiduje budowę ok. 50 indy-
widualnych węzłów cieplnych oraz ok. 4 km 
sieci ciepłowniczych. W ramach Projektu zo-
stało wydzielonych na terenie Bytomia pięć 
obszarów. Prezentują je mapy zamieszczone 
wewnątrz numeru.

Likwidacja niskiej emisji
– nasze wspólne rozwiązanie
3 czerwca 2016 r. ogłoszono nabory dla działania 1.7 KompleK-
sowa liKwidacja nisKiej emisji na terenie Konurbacji śląsKo-dą-
browsKiej programu operacyjnego infrastruKtura i środowi-
sKo na lata 2014-2020.

POCZUJ CIEPŁĄ STRONĘ ŻYCIA
www. cieplosystemowe.pl
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znacznym podniesieniem przez nich opłat, 
bez przeprowadzania niezbędnych inwestycji 
w instalacje i rozwój firmy. Inicjowana zatem 
przez Pana Prezydenta sprzedaż PEC-u jest 
rażąco sprzeczna z interesem mieszkańców 
i Miasta Bytomia”. Także pozostali parlamen-
tarzyści wyrazili zaniepokojenie działaniami 
prezydenta Bytomia zmierzającymi do prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że 
prezydent weźmie pod uwagę nie tylko naszą 
opinię, ale również głosy posłów. 

Jak wynika z Pana słów, ze swoim 
apelem dotarliście do przedstawicieli 
różnych opcji politycznych.

Zgadza się. I to jest nasza siła. Nie szukamy 
poklasku jedynie u opozycji, choć należy 
mieć na uwadze, że to właśnie bytomska 
samorządowa opozycja mocno nas wspie-
rała. Wśród nich są zarówno reprezentanci 
PO, PIS i SLD. Mieliśmy też okazję rozma-
wiać z wojewodą śląskim Jarosławem Wie-
czorkiem, który zapewnił nas, że jedyne 
przekształcenia, jakie ewentualnie byłyby 
możliwe, powinny być oparte na majątku 
narodowym.

Z jakim odzewem załogi PEC Sp. z o.o. 
spotykają się wasze działania?

Powiem szczerze, że to pytanie do załogi. 
Staramy się maksymalnie rzetelnie infor-

mować pracowników o podejmowanych 
inicjatywach. Oczekujemy i otrzymujemy 
wsparcie załogi, ponieważ wszyscy pra-
cownicy rozumieją misję, jaką realizujemy 
dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa. 
Poprzez ulotki, lokalną prasę oraz media 
społecznościowe docieramy również do 
mieszkańców, gdyż to oni w dużej mierze 
odczuliby skutki prywatyzacji. 

Kilka tygodni temu Prezydent Bytomia 
powołał zespół ds. budowy źródła oraz 
przyszłości PEC Sp. z o.o.

W posiedzeniach zespołu uczestniczyli przed-
stawiciele urzędu miasta, PEC-u, związków 
zawodowych, a także radni Rady Miejskiej. 
Zespół zakończył prace pod koniec maja. Za-
proszeni inwestorzy, zainteresowani kupnem 
przedsiębiorstwa, przedstawili swoje pre-
zentacje związane z prowadzeniem gospo-
darki cieplnej w Bytomiu. Przyjrzeliśmy się 
dogłębnie siedmiu ofertom. Przedstawione 
propozycje opierały się na kilku wariantach: 

 » budowie nowego źródła ciepła 
wraz z utworzeniem spółki celowej 
z udziałem inwestora oraz PEC wy-
łącznie z pakietem większościowym 
jednostki zewnętrznej;

 » budowie źródła ciepła z opcją 
zapewnienia odbioru dostawy ciepła 
poprzez podpisanie długotermino-
wej umowy z dostawcą; 

 » budowie nowego źródła wraz z 
nabyciem udziałów PEC Sp. z o.o., 
w której inwestor zostaje zarówno 
dostawcą, jak i dystrybutorem ciepła.

Spośród prezentujących się firm, tylko jed-
na rozpoczęła już budowę nowoczesnego 
źródła ciepła zlokalizowanego w Zabrzu. 
Ma stamtąd poprowadzić sieć ciepłowni-
czą długości 10 kilometrów do Bytomia. 
W 2018 roku ciepło ma popłynąć już z no-
wej elektrociepłowni, poprzez sieci ciepłow-
nicze PEC Sp. z o.o. do mieszkańców Byto-
mia. Pozostałe firmy są na etapie koncepcji 
i badania rynku.

Jakie stanowisko zajął zespół w sprawie 
przyszłości PEC?

Zespół, przy zgodzie wszystkich uczestni-
ków, stwierdził, iż obecny model funkcjo-
nowania Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej jako spółki z udziałami miast Bytomia 
i Radzionkowa gwarantuje bezpieczeństwo 
dostaw ciepła dla odbiorców końcowych. 
Znamy scenariusze prywatyzowanych przed-
siębiorstw i apetyt zagranicznych inwesto-
rów na szybki zwrot poniesionych nakładów, 
a majątek gminy Bytom i Radzionków przez 
ponad 43 lata był wypracowany przez By-
tomian dla mieszkańców obydwu gmin. I to 
nie powinno się zmienić. Mamy nadzieję, że 
prezydent Damian Bartyla przychyli się do 
naszego stanowiska. 

O DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ
Ciąg dalszy ze str. 1

Ciepło systemowe a niska emisja

Niska emisja ma w Polsce największy udział w zanieczyszcze-
niach powietrza atmosferycznego. W szczególności dotyczy 
to emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokal-

nych kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych, gdzie 
spalanie węgla odbywa się często nieefektywnie, najczęściej tanim su-
rowcem o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. PEC 
Sp. z o.o. 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 ciepłownicze. Aby skorzystać 
z ciepła systemowego muszą być spełnione warunki techniczne i eko-
nomiczne przyłączenia. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zainteresowane jest 
przyłączeniem pojedynczych budynków, jak i całych obszarów wy-
znaczonych do uciepłowienia przygotowując kolejne Programy Ogra-
niczenia Niskiej Emisji dla Miasta Bytomia oraz Radzionkowa. Ofe-
rujemy naszym klientom niezawodny, wygodny i bezpieczny system 
dostawy ciepła. Stosowane przez PEC Sp. z o.o. nowoczesne rozwią-
zania i technologie gwarantują, że ciepło systemowe jest przyjazne dla 
środowiska, a jego koszty są niższe od innych sposobów ogrzewania 
budynku. 
Ciepło Systemowe, które oferujemy to najbezpieczniejszy sposób 
ogrzewania mieszkań, budynków użyteczności publicznej oraz po-
wierzchni przemysłowych i handlowych. Każdy, kto korzysta z tej 
usługi nie czuje się zagrożony wybuchem, nie obawia się czadu, nie 
martwi się o ceny gazu czy oleju opałowego. To produkt z gwarancją 
niezawodności dostaw i najbardziej korzystny cenowo.
Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych przyłączeniem poten-
cjalnych odbiorców o podjęcie działań poprzez wystąpienie do nasze-
go przedsiębiorstwa z zapytaniem o wstępne określenie możliwości 
przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego poszczególnych 
budynków. Należy podać: lokalizację budynku oraz pomieszczenia 

przyłącza (węzła cieplnego). Ponadto należy podać powierzchnię 
ogrzewalną oraz ilość mieszkańców w przypadku dostawy ciepłej 
wody użytkowej. Po określeniu przez nasze przedsiębiorstwo możli-
wości i wstępnych warunków przyłączenia, prosimy o wypełnienie 
wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, który można 
pobrać z naszej strony internetowej www.pec.bytom.pl lub bezpo-
średnio w siedzibie Spółki przy ul. Wrocławskiej 122 (2 piętro, pok. 
214). We wniosku wymienione są niezbędne dokumenty, które należy 
przedłożyć w celu zawarcia umowy o przyłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.
Realizacja przyłączenia budynku uzależniona jest przede wszystkim od 
pozytywnego nastawienia mieszkańców i odesłania na adres naszego 
przedsiębiorstwa wypełnionego wniosku o przyłączenie oraz podjętej 
uchwały o wyrażeniu zgody na przyłączenie do miejskiego systemu 
ciepłowniczego.
Po otrzymaniu ww. dokumentów przedsiębiorstwo przedstawi do ak-
ceptacji projekt umowy przyłączeniowej warunkującej rozpoczęcie re-
alizacji inwestycji. W umowie określone zostaną wzajemne zobowią-
zania oraz określony zostanie termin realizacji całej inwestycji.
Zobowiązujemy się do wykonania na nasz koszt:

 » dokumentacji projektowej,
 » budowy przyłącza sieci ciepłowniczej,
 » zabudowania węzła cieplnego.

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich zainteresowanych możliwością 
przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego o kontakt z na-
szym przedsiębiorstwem. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32 388-73-65 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy marketing@
pec.bytom.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia stron interneto-
wych: www.cieplosystemowe.pl oraz www.pec.bytom.pl.

Henryk Hajda
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Wnioski e-BOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Od maja udostępniamy dla Państwa wnioski pozwalające między in-
nymi na:

zmianę danych

dodanie lub usunięcie punktu, zmianę zamówionej mocy cieplnej

Nadal będziemy prowadzić działania zmierzające do coraz lepszej ob-
sługi klienta, umożliwiając wykorzystanie jak największej liczby funk-
cjonalności, jakie daje serwis e-BOK. Wszystkich nieposiadających jesz-
cze konta zachęcamy do jego założenia. Przypominamy, że wymaga to 
jedynie wysłania do nas druku wyrażającego chęć zastąpienia faktury 
tradycyjnej (papierowej) elektroniczną. Druk dostępny jest na naszej 
stronie internetowej www.pec.bytom.pl w zakładce e-BOK oraz na 
stronie serwisu https://ebok.pec.bytom.pl u dołu strony. Po przesłaniu 
do naszego przedsiębiorstwa wypełnionego druku należy zarejestrować 
się na stronie serwisu e-BOK klikając ikonę „Zarejestruj się” w oknie lo-
gowania, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

Rozwijając system Internetowego Biura Obsługi Klienta działającego na platformie internetowej e-BOK, oprócz zna-
nego  już dla wielu z Państwa modułu elektronicznych  faktur, wprowadzamy kolejne udogodnienia. Nowe moduły 
posłużą głównie do wymiany informacji między klientem a PEC Sp. z o.o. Będzie to w wielu kwestiach prostsza droga 
komunikacji, wymagająca jedynie posiadania aktywnego konta na platformie https://ebok.pec.bytom.pl. 

Działając proekologicznie będziemy starać się w coraz większym stop-
niu minimalizować potrzebę drukowania wielu dokumentów. 
Za pomocą nowych urządzeń będzie można dołączać do wirtualnej 
korespondencji niezbędne załączniki, które do tej pory wysyłali Pań-
stwo w formie papierowej.

Wspomnienie o Andrzeju Sławiku    
(26.08.1952-4.04.2016)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja Sławika – przez kilka lat pełniącego funkcję przewodniczącego 
Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu. 
Urodził się 26 sierpnia 1952 roku w Rudzie Śląskiej. Jednak całe swoje życie związał przede wszystkim z Bytomiem i Radzionkowem. 
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, a także studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing. Zawodowo związany był 
z branżą górniczą. Sprawował m.in. funkcję dyrektora ds. pracowniczych, a później ds. ekonomiczno-handlowych w kopalni „Bo-
brek”. Był też dyrektorem ds. restrukturyzacji Bytomskiej Spółki Węglowej. W latach 80. tworzył lokalne struktury „Solidarności”. 
Od początku swojej kariery zawodowej, Andrzej Sławik aktywnie działał społecznie. Od 1976 roku był członkiem Zarządu GKS 
„Bobrek - Karb” zaś później przez trzy kadencje jego prezesem. Za swoją działalność sportową otrzymał srebrną odznakę Polskiego 
Związku Rugby, brązową Polskiego Związku Kolarskiego i złotą Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W 2002 roku został bytom-
skim radnym z ugrupowania Porozumienie dla Bytomia. Od 2012 roku pełnił funkcję radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Wybrany został z listy Ruchu Autonomii Śląska (okręg gliwicki). W 2015 roku został Wiceprzewodniczącym Sejmiku. Był również 
prezesem Związku Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej. W styczniu br. odznaczony został nagrodą Crux Adalberti przyznaną 
przez władze Radzionkowa za szczególny wkład w rozwój miasta.
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PEC – trzymajcie się ciepło

 Karb w rejonie ul. Konstytucji, ul. Popiełuszki i ul. Karlika

 Śródmieście 
w rejonie ul. Morcin-

ka, al. Legionów,
ul. Strzelców

Bytomskich

 Śródmieście w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ul. Podgórnej

Ciąg dalszy ze str. 1

LIKWIDaCja nISKIej emISjI:  naSZe WSPóLne ROZWIĄZanIe
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 Śródmieście
w rejonie ul. Pułaskiego

 Śródmieście
w rejonie
ul. Wyczółkowskiego

PEC Sp. z o.o. w Bytomiu planuje złożenie wniosku o dofi-
nansowanie ww. projektu w czwartym kwartale 2016 roku.
Szczegółowych informacji nt. realizacji ww. Projektu udzie-
la:
Jadwiga Młynarczyk – Kierownik Działu Inwestycji
tel.: (32) 3887-352
e-mail: jmlynarczyk@pec.bytom.pl

Mając na uwadze troskę o poprawę jakości powietrza, PEC 
Sp. z o.o. w Bytomiu zaprasza do składania wniosków
przyłączeniowych w ww. obszarach.

Szczegółowych informacji dotyczących podłączeń udziela:
Dariusz Wysypoł – Kierownik Działu Marketingu i Analiz
tel.: (32) 3887-365
e-mail: marketing@pec.bytom.pl

Joanna Bryk

LIKWIDaCja nISKIej emISjI:  naSZe WSPóLne ROZWIĄZanIe
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z życia organizacji

Jesteśmy przeciwni
   sprzedaży PEC

W ostatnich tygodniach Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” PEC Sp. z o.o. podejmowała wiele dzia-
łań związanych z rozważaną przez władze Bytomia, 

prywatyzacją PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. 

– Od samego początku jesteśmy przeciwni sprzedaży przedsię-
biorstwa, ponieważ działanie to byłoby szkodliwe zarówno dla 
samego zakładu, jak i pracowników oraz mieszkańców, korzysta-
jących z naszych usług – mówi Roman Poloczek, Przewodniczą-
cy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PEC Sp. z o.o. 
Bytom. – Wzrost opłat na ciepło, restrukturyzacja i zwolnienia to 
najpoważniejsze konsekwencje, które wcześniej czy później do-
tknęłyby PEC Sp z o.o. Jakiekolwiek zmiany własnościowe nie są 
potrzebne, ponieważ obecnie funkcjonujący model przedsiębior-
stwa jest najbardziej optymalny i gwarantuje odbiorcom dostawę 
ciepła po konkurencyjnych cenach. Poza tym PEC stosuje najnow-
sze technologie, ma płynność finansową i przynosi zyski. Nie trze-
ba więc go dokapitalizowywać – podkreśla.

W czerwcu pracę zakończył zespół powołany przez prezydenta 
Bytomia, który miał przyjrzeć się zgłoszonym ofertom kupna PEC 
Sp. z o.o. Aktywny udział brali w nim przedstawiciele Rady Pra-
cowników wraz ze związkami zawodowymi: NSZZ „Solidarność” 
PEC Sp. z o.o., Krajowym Związkiem Zawodowym Ciepłownic-
twa i Związkiem Zawodowym Ruchu Ciągłego Pracowników PEC 
Sp. z o.o. Raport z prac zespołu trafił już na biurko prezydenta 
Bytomia. 

W ostatnich tygodniach doszło też do spotkania strony społecznej 
z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem, który w imieniu 
premier Beaty Szydło przygląda się prowadzonym przez władze 
miasta działaniom w sprawie prywatyzacji bytomskiego przedsię-
biorstwa. 
– Wojewoda zapewnił nas, że jest przeciwny sprzedaży PEC ka-
pitałowi zagranicznemu. Jeśli jakiekolwiek zmiany miałyby nastą-
pić, to wyłącznie w ramach kapitału narodowego, co jest zgodne 
ze strategią budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
którą proponuje polski rząd – mówi Roman Poloczek.

O skutkach możliwej prywatyzacji członkowie NSZZ „Solidar-
ność” zrzeszeni w strukturach śląsko-dąbrowskiej organizacji, po-
informowali też mieszkańców Bytomia w trakcie specjalnej akcji 
informacyjnej.
– Przygotowaliśmy ulotki, w których przedstawiliśmy konsekwen-
cje prywatyzacji, a także poinformowaliśmy mieszkańców o tym, 
jakie zdanie mają radni Bytomia w tej kwestii. Okazuje się, że wie-
lu z nich, co innego mówiło w trakcie kampanii wyborczej, a co 
innego obecnie. Ważne, by mieszkańcy wiedzieli na kogo gło-
sowali – mówi Roman Poloczek. – Warto dodać, że jako związ-
kowcy nie jesteśmy przeciwni planowanym inwestycjom, które 
w najbliższych latach chce przeprowadzić prezydent. Jednak nie 
może być tak, że kosztem naszego przedsiębiorstwa władze chcą 
dokapitalizować planowane przedsięwzięcia. Na takie działania 
się nie godzimy i będziemy protestować dopóki prezydent Byto-
mia nie wycofa się ze szkodliwych dla miasta planów – dodaje. 

BaRBaRa RóżyCKa jest absolwentką 
Inżynierii sanitarnej ze specjalizacją urzą-
dzenia cieplne, zdrowotne i ochrony  po-
wietrza. Pracuje na stanowisku specjalisty 
ds. technicznych i inspektora nadzoru 
w Dziale Inwestycji. Objęła je w grud-
niu 2015 roku, jednak swoją przygodę 
z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o. o. zaczęła o wiele wcześniej. 
W 1982 roku trafiła na osiedle Miechowi-
ce, gdzie pracowała jako Mistrz Obwodu.
– Zderzenie teorii, z którą miałam do czy-
nienia na studiach, z praktyką było na po-
czątku bardzo trudne – wspomina Barbara 
Różycka. – Miałam jednak dużo szczęścia. 
Mój brygadzista poświęcał mi wiele czasu 
i cierpliwie pomagał pokonywać wszyst-
kie trudności. Ponadto, był to czas, kiedy 
osiedle się budowało, dlatego mogłam na 
własne oczy obserwować, jak powstaje 
tamtejsza sieć ciepłownicza – dodaje.
Po 12 latach, pani Barbara zaczęła pracę 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Ka-
nalizacji. W 2010 roku wróciła jednak do 
PEC, gdzie w Biurze Funduszu Spójności 

zajmowała się przygotowaniem i realiza-
cją zadania pn. „Modernizacja gospodarki 
cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 
2010–2014”. Następnie, po zakończeniu 
projektu, jej zespół w całości został prze-
niesiony do Działu Inwestycji, gdzie głów-
nym zadaniem Barbary Różyckiej i jej 
współpracowników jest przygotowywanie 
materiałów, dokumentacji do złożenia 
wniosków o dotacje w ramach perspekty-
wy finansowej na lata 2014-2020.

Pani Barbara zaznacza, że w pracy czuje 
się świetnie, a ze współpracownikami ro-
zumie się czasem bez słów.
– Każdego dnia przychodzę do pracy 
z uśmiechem, a obowiązki wykonuję 
z przyjemnością. Realizuję się tutaj zawo-
dowo, w czym pomaga mi fantastyczny 
i zgrany zespół. Każdemu życzę tak po-
mocnych ludzi wokół – przekonuje.

Poza pracą Barbara Różycka nie lubi tracić 
czasu, dlatego uczęszcza na rozmaite za-
jęcia i realizuje swoje pasje.

– Moim hobby jest praca w ogrodzie. 
Uwielbiam spędzać czas wśród krze-
wów i kwiatów. Mimo że jest to wy-
czerpujące zajęcie, to zawsze czuję 
się zrelaksowana. Poza tym chodzę na 
aerobik i uczę się języka angielskiego. 
Zimą jeżdżę na nartach – mówi.

poznajmy się



7Nr 33 • czerwiec 2016

Przyjazne Ciepło Biuletyn Informacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 122; 41-902 Bytom; 
Redaktor naczelny: Sylwia Bec tel. 32 388 73 60; sbec@pec.bytom.pl

abcdefabcdef
Opracowanie i skład 

ul. Opolska 23c
42-600 Tarnowskie Góry 

www.kasc.pl
Druk Mikopol 

tel. 32 289 82 75

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, gospodarka materiałowa, spra-
wy terenowo-prawne.

32 388 73 54

aUTOMaTyKI I INFORMaTyKI Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, usługi w zakresie automatyki i informatyki. 32 388 73 55

INWESTyCJI
Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych dofinansowanych z fundu-
szy unijnych. Zagadnienia techniczne, finansowe, organizacyjne, informacyjno-
promocyjne, przetargi,  zamówienia, umowy związane z realizacją projektów.

32 388 73 52

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, usuwanie awarii. 32 388 72 30

WAŻNE TELEFONY

CENTRaLa PEC Sp. z o.o.      32 388 73 00/01

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]     32 388 73 02/03

efektywność wykorzystania energii c.d.

Prezes URE nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne, od-
biorcę końcowego oraz towarowy dom maklerski lub dom 
maklerski, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie 

większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli podmiot ten:
 » nie dopełnia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umo-

rzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycz-
nej lub nie uiszcza opłaty zastępczej,

 » nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentów lub 
informacji, o których mowa w art. 14,

 » przedłożył Prezesowi URE wniosek o umorzenie świadec-
twa efektywności energetycznej, zawierający nieprawdziwe 
dane.

Prezes URE nakłada na podmiot realizujący przedsięwzięcie służą-
ce poprawie efektywności energetycznej, w drodze decyzji, karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 2 000 000 
euro, jeżeli podmiot ten:
 » w deklaracji przetargowej, podał nieprawdziwe lub wprowa-

dzające w błąd informacje,
 » nie zrealizował przedsięwzięcia służącego poprawie efek-

tywności energetycznej wbrew zobowiązaniu, 
 » nie zawiadomił Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej w odpo-
wiednim terminie lub zawiadamiając, udzielił nieprawdzi-

wych lub wprowadzających w błąd informacji,
 » uzyskał oszczędność energii niższą niż określona w deklara-

cji przetargowej, stwierdzoną w wyniku weryfikacji,
 » mimo zakazu uczestniczył w przetargach.

Prezes URE nakłada na odbiorcę końcowego, w drodze decyzji, karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 2 000 000 
euro, jeżeli odbiorca ten w oświadczeniu, podał nieprawdziwe lub 
wprowadzające w błąd informacje.
Wartość euro, podlega przeliczeniu na złote według przepisów 
wydanych na podstawie zapisów ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, należy uwzględnić 
w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów 
ustawy.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, stanowią przychód Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Karę pie-
niężną uiszcza się na rachunek bankowy tego funduszu w terminie 
14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary 
stała się ostateczna, jeżeli nie wniesiono od niej środka zaskarże-
nia, albo od dnia, w którym stała się prawomocna.
Kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji.

andrzej Kuziorowicz



POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA  - tel. 32 388 73 65

lokalizacja ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom

typ obiektu pomieszczenia biurowe

III piętro

uwagi możliwość dostępu do internetu oraz sali konferencyjnej, winda

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Łużycka- Olimpijska

lokalizacja ul. Łużycka 24a-c; 41-902Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia
wydzielona część hali

w tym pomieszczenie socjalne

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Pomorska 

lokalizacja ul. Pomorska 2b; 41-907 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia Wydzielona część górnej hali

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Podhalańska

lokalizacja ul. Podhalańska 1B ; 41-907 Bytom

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia cały obiekt

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC 0 Reptowska
lokalizacja ul. Reptowska 18;  41-908 Bytom-Miechowice

typ obiektu pomieszczenia przemysłowe

powierzchnia do wynajęcia

górna hala 249,00 m2

pomieszczenia obsługi 16,00 m2

5,00 m2

uwagi obiekt wymaga dostosowania /remontu/ do potrzeb najemcy.

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDANIA – tel. 32 388 73 54

Bytom, ul. Składowa 44

numer działki 2193/60

powierzchnia działki

powierzchnia użytkowa budynków łącznie

numer działki 401/18

powierzchnia działki

powierzchnia użytkowa budynku

Bytom, ul. Hlonda 2

numery działek

powierzchnia działek łącznie

powierzchnia użytkowa budynku

Bytom, ul. Szymały 220a

numery działek 5332/31,5334/31, 5330/30

powierzchnia działek łącznie

powierzchnia użytkowa budynku

Bytom, ul. Szymały 153b

numery działek 5317/47, 5319/53

powierzchnia działek łącznie

powierzchnia użytkowa budynku

Bytom ul. Relaksowa 110b

numery działek 1793/11, 1794/2

powierzchnia działek łącznie

powierzchnia użytkowa budynku

Budynek dyrekcji PEC Sp z o.o

36 m2

171 m2

6 m2

203 m2

511 m2

wc, natrysk

2609 m2

1046 m2

Radzionków, ul. Knosały 73a

636 m2

520 m2

5322/7,5324/1,5326/1. 
5321/7

1355 m2

747 m2

1037 m2

747 m2

2895 m2

747 m2

422 m2

154 m2


