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Prezes Henryk Dolewka odznaczony został 
Honorową Złotą Odznaką IPH.

Ciąg dalszy na str. 4

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, 
spędzonych w rodzinnym gronie

w imieniu Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o.
życzy Andrzej Sławik

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych

najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia oraz pomyślności

Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

składa w imieniu PEC Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Henryk Dolewka

Izba Przemysłowo-Handlowa (IPH) 
w Tarnowskich Górach aktualnie zrze-
sza ponad sto przedsiębiorstw i instytu-
cji. Koncert Noworoczny był okazją do 
podsumowania dotychczasowej działal-
ności Izby oraz omówienia jej planów 
na najbliższe 12 miesięcy. W trakcie gali 
rozdane zostały nagrody państwowe 
oraz przyznawane przez Izbę. Miło nam 
poinformować, że wśród nagrodzonych 
był Prezes PEC Sp. z o.o. w Bytomiu 
Pan Henryk Dolewka, który otrzymał 
Honorową Złotą Odznakę IPH za dzia-
łalność na rzecz rozwoju Samorządu 
Gospodarczego. Uroczystość została 
uświetniona koncertem pt.: „Śródziem-
nomorski Koncert Sylwestrowy i No-
woroczny, czyli szalony wieczór z ope-
rą i operetką” w wykonaniu solistów, 
chóru, baletu i orkiestry Opery Śląskiej 
w Bytomiu.

Joanna Bryk

Koncert 
Noworoczny 
Białego Śląska
14 stycznia br. w przepięknym gma-
chu Opery Śląskiej odbyła się gala Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tarnow-
skich Górach. Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu 
było współorganizatorem tego wyda-
rzenia.

PRZEDSIĘBIORSTWO NA SPRZEDAŻ?

Zapowiedź sprzedaży PEC Sp. z o.o. pojawiła się oficjalnie po raz pierwszy w wy-
wiadzie, którego prezydent Bytomia udzielił „Życiu Bytomskiemu” (wydanie z dnia 
15.02.2016). Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zakładu miałyby być przeznaczone na 
tzw. wkład własny związany z realizacją projektów unijnych. Nasze miasto otrzyma 
bowiem 100 mln euro w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji. Środki te 
przeznaczone zostaną na rewitalizację miasta. Dodatkowo gmina ubiegać będzie się 
o unijne pieniądze w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i konkursów 
ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. 

STOP prywatyzacji PEC!
W OSTATNICH TYGODNIACH W LOKALNYCH MEDIACH ZROBIŁO SIĘ GŁO-
ŚNO O  PEC SP. Z  O.O. MEDIALNY SZUM ZWIĄZANY JEST ZAPOWIEDZIA-
MI PREZYDENTA BYTOMIA O  MOŻLIWEJ PRYWATYZACJI BYTOMSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA. STANOWCZY SPRZECIW WOBEC TYCH PLANÓW 
WYRAZILI PRACOWNICY PEC SP. Z O.O., CZĘŚĆ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ, 
A TAKŻE MIESZKAŃCY BYTOMIA.
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Poznajmy się:

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od lat 
prowadzi zakrojone na szeroką skalę projekty inwestycyj-
ne. Nie inaczej będzie i w tym roku…
– Zgadza się. Zgodnie z przygotowanym planem remon-
tów i inwestycji na 2016 rok, który 3 listopada 2015 roku 
został zatwierdzony przez Zarząd Spółki, w najbliższych 
miesiącach realizowane będą zadania inwestycyjne zwią-
zane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej nowych od-
biorców. Będą to budynki mieszkalne w Bytomiu przy ul. 
Strzelców Bytomskich, Nowej, Chłodnej, Wrocławskiej, 
a także przy Prokopa i Tuwima. Ponadto do sieci ciepłow-
niczej przyłączone zostaną: Centrum Stomatologii i Medy-
cyny Specjalistycznej przy ulicy Plac Akademicki 17 oraz 
pawilon handlowy przy ul. Krupińskiego. Trwają już prace 
projektowe. Budowa nowych przyłączy planowana jest na 
okres od czerwca do września 2016 roku.

– Jakie jeszcze inwestycje zrealizowane zostaną w 2016 
roku?
– Planowana jest także zabudowa nowego węzła cieplnego 
w budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Mochnackiego 53 
i węzła cieplnego dla potrzeb c.w.u. w grupowym węźle 

ROZMOWA ZE SŁAWOMIREM KAMIŃSKIM, KIEROWNIKIEM DZIAŁU TECHNICZNEGO PEC SP. Z O.O. W BYTOMIU

Angelika Nazar od 2005 roku pracuje 
w jednostce organizacyjnej w Szom-
bierkach na stanowisku inspektora ds. 
obsługi klienta. Do jej obowiązków 
należy: przygotowanie kart pracy, 
rozliczanie czasu pracy, remontów 
bieżących i kapitalnych oraz inwesty-
cji, a także pilnowanie wykonywania 
badań okresowych przez pracowni-
ków czy przygotowanie bazy do wy-
stawienia faktur.
– Do PEC trafiłam w 1985 roku. Zaraz 
po technikum chemicznym zostałam 
przyjęta do laboratorium, na stanowi-
sko kontrolera jakości. W 1997 roku 

zostało zlikwidowane. Obecne stano-
wisko objęłam w 2005 roku – mówi 
Angelika Nazar. – Często śmieję się, 
że dla PEC-u poświęciłam młodość, 
ponieważ trafiłam tutaj zaraz po szko-
le – dodaje z uśmiechem.
Aby przygotować się do pracy na 
obecnym stanowisku, pani Angeli-
ka przeszła wiele kursów, skończyła 
również roczną szkołę policealną na 
kierunku „pracownik ds. biurowych”. 

– W wolnym czasie lubię chodzić po 
górach. Moje ulubione miejsce to Wi-
sła Czarne. Co roku staramy się wraz 

Efektywne inwestycje
cieplnym przy ul. Adamka 26j w Bytomiu oraz wymiana 
węzła cieplnego w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 
231 w Bytomiu oraz przy ul. Bezpiecznej 4 w Radzionko-
wie. Dodatkowo zostanie wybudowana sieć ciepłownicza 
do budynków zasilanych z grupowego węzła cieplnego 
przy ul. Hlonda 54. Łączny koszt wszystkich inwestycji to 
niespełna osiem milionów złotych. Część z nich, tych zwią-
zanych z przyłączeniem nowych budynków w Bytomiu 
przy ul. Strzelców Bytomskich, Chłodnej, Wrocławskiej, 
Prokopa, Tuwima i Placu Akademickiego, współfinansowa-
na będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach 
realizacji Programu Niskiej Emisji. Dotyczy to tych obiek-
tów, których właściciele rezygnują z pieców węglowych na 
rzecz ciepła systemowego. Łącznie na tym obszarze po-
wstanie 17 nowych węzłów cieplnych. Pozostałe zadania 
inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych 
przedsiębiorstwa.

– Oprócz inwestycji, PEC Sp. z o.o. co roku realizuje rów-
nież wiele zadań remontowych...
– Tegoroczne plany obejmują remont 265 metrów sieci cie-
płowniczej oraz 967 metrów zewnętrznej instalacji odbior-
czej. Prace będą prowadzone przy ul. Fałata, Stolarzowic-
kiej, Strzelców Bytomskich, Adolfa Piątka, Krupińskiego, 
Orzegowskiej, Nowakowskiego i Pomorskiej w Bytomiu. 
Oprócz tego zaplanowaliśmy remont pięciu budynków 
w Bytomiu-Miechowicach, na Stroszku i w Radzionkowie, 
w których znajdują się grupowe węzły cieplne. Prace obej-
mują malowanie elewacji zewnętrznej obiektów, wymianę 
stolarki okiennej, a także wymianę rynien, rur spustowych 
i drzwi wejściowych. Ponadto zostanie przeprowadzony 
remont pomieszczeń węzła cieplnego przy ul. Grottgera. 
Jak co roku, odbędą się też prace konserwacyjne aparatury 
kontrolno-pomiarowej i automatyki. Łączny koszt zaplano-
wanych prac remontowych to około 3,7 mln zł. Środki po-
chodzić będą z budżetu naszego przedsiębiorstwa.

z rodziną spędzić tam trochę cza-
su. Poza tym lubę  pływać – mówi 
Angelika Nazar.
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Staramy się o środki 
na unijne projekty

W ramach Działania 1.7 w poszczególnych miastach będą 
realizowane wszystkie uzasadnione energetycznie, ekolo-
gicznie i ekonomicznie inwestycje służące tzw. likwidacji 
niskiej emisji, w tym w szczególności zmniejszeniu emisji 
pyłu zawieszonego PM10. Wsparte zostaną projekty dążą-
ce również do zmniejszenia poziomu emisji CO2 oraz jak 
najniższego kosztu ograniczenia/uniknięcia emisji zanie-
czyszczeń powietrza. 
PEC Sp. z o.o. w Bytomiu będzie ubiegać się o środki na 
następujące projekty:

1. PROJEKT „MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ 
DLA GMIN: BYTOM I RADZIONKÓW – 2015-2020” 

Obejmuje przebudowę istniejących systemów ciepłow-
niczych, celem zmniejszenia strat na przesyle oraz likwi-
dację węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do 
istniejących budynków i instalacją węzłów indywidual-
nych. Jest to projekt o zakresie rzeczowym analogicznym 
do realizowanego obecnie projektu dofinansowanego 
w ramach Działania 9.2 POIiŚ na lata 2007-2013. Projekt 
przewiduje przebudowę i wymianę sieci ciepłowniczych 
i zewnętrznych instalacji ciepłowniczych o łącznej długo-
ści ok. 15 km oraz zabudowę 200 indywidualnych węzłów 
cieplnych. 

2. PROJEKT „WDRAŻANIE PROGRAMU OGRANICZA-
NIA NISKIEJ EMISJI PRZEZ PEC BYTOM - UCIEPŁOW-
NIENIE ZABUDOWY WIELORODZINNEJ” 

Obejmuje przyłączenie do miejskiego systemu ciepłow-
niczego PEC Sp. z o.o. budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych w Bytomiu. Realizacja zadania polega na budo-
wie nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz 
węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach. Do-
tychczasowymi źródłami ciepła dla poszczególnych lokali 
w tych budynkach są: kotłownie lokalne, piece węglowe, 
kotły gazowe lub ogrzewanie elektryczne. Projekt przewi-
duje budowę ok 3,8 km sieci ciepłowniczych oraz zabu-
dowę ok. 49 indywidualnych węzłów cieplnych.

3. PROJEKT „MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZE-
NIA MIASTA BYTOMIA W CIEPŁO NA POTRZEBY C.W.U. 
Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ” 

Dotyczy zabudowy układu kogeneracyjnego o mocy ciepl-
nej i elektrycznej na poziomie ok. 14 MW i 14 MWe i po-

łączenie systemu ciepłowniczego Radzionkowa i Bytomia, 
umożliwiającego efektywne wykorzystanie obu systemów 
dla dostawy ciepła do odbiorców z nich zasilanych. 

Ww. projekty inwestycyjne zostały ujęte w „Planie gospo-
darki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom”, co stanowi waru-
nek niezbędny do aplikowania o środki unijne w perspek-
tywie 2014-2020.

Projekty PEC Sp. z o.o. w Bytomiu będą realizowane 
w powiązaniu z projektami dotyczącymi  głębokiej kom-
pleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych realizowanymi przez Spółdziel-
nie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu 
Bytomia (Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji 
śląsko-dąbrowskiej) oraz Gminę Bytom (RPO WSL 2014-
2020).

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna bu-
dynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu prze-
gród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie 
lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wy-
niku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników 
rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię 
końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez in-
stalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

Informacja o możliwościach dofinansowania projektów 
dotyczących m.in. termomodernizacji i budowy we-
wnętrznych instalacji  odbiorczych w budynkach oraz 
wsparcie doradcze dla sektora publicznego, mieszka-
niowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE prowadzi Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach; osobą odowiedzialną jest Elżbieta Kisiel, doradca 
energetyczny m.in. dla powiatu Bytom (tel. 32 60 32 268; 
e-mail:e.kisiel@wfosigw.katowice.pl; doradztwo@wfo-
sigw.katowice.pl).

Jadwiga Młynarczyk
kierownik 

Działu Inwestycji

Więcej informacji: 
www.wfosigw.katowice.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu przygotowuje trzy projekty inwestycyjne 
planowane do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-
dąbrowskiej.
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PEC – trzymajcie się ciepło

Cd. ze str. 1

By zrealizować unijne projekty, każdy 
beneficjent zobowiązany jest ponieść 
część kosztów. Na ten cel w miejskiej 
kasie brakuje pieniędzy. Stąd pomysł 
sprzedaży miejskiej spółki ciepłownicz-
nej. Jak mówił w wywiadzie prezydent 
Bartyla: „[…] skoro nie możemy wyge-
nerować ich z budżetu (pieniądze na 
wkład własny – przyp. red.), to trzeba 
sięgnąć do innych źródeł. […] Możliwo-
ści są dwie: albo pożyczymy pieniądze 
albo sprzedamy jakąś spółkę miejską. 
[…], na przykład PEC. […] Pojawili się 
czterej kontrahenci i oni wyrazili po-
ważne zainteresowanie wybudowa-
niem ciepłowni w Bytomiu. To prywat-
ne spółki z Francji, Szwajcarii i Słowacji 
oraz państwowa spółka należąca do 
grupy Węglokoks. Wszystkie te podmio-
ty wyraziły zainteresowanie kupnem 
PEC. Naturalną rzeczą jest, że właściciel 
źródła ciepła chce być również wła-
ścicielem sieci ciepłowniczej. Na tym 
etapie jednak rozmowy o sprzedaży tej 
spółki są przedwczesne. Nie interesuje 
nas sama sprzedaż PEC. To decyzja stra-
tegiczna z punktu widzenia miasta, więc 
uzależniamy ją od tego, czy kontrahent 
wybuduje źródło ciepła i złoży bardzo 
dobrą ofertę kupna spółki. W takim wy-
padku oferta ta będzie musiała być bar-
dzo poważnie rozpatrzona”. 
Te deklaracje wywołały sprzeciw pra-
cowników PEC. 
– Nasi pracownicy czują się mocno za-
niepokojeni sprzecznymi informacjami, 
które do nas docierają. Jesteśmy zdzi-
wieni, że miasto chce sprzedać zakład, 
który przynosi dochody, daje miejsca 
pracy mieszkańcom Bytomia i Radzion-
kowa i co najważniejsze dostarcza dla 
swoich odbiorców ciepło najwyższej 
jakości. Nie jest żadną sztuką sprzedać 
PEC i załatać w ten sposób dziurę bu-
dżetową lub przeznaczyć te środki na 
przyszłe unijne inwestycje, które tak 
naprawdę są dopiero na etapie przygo-
towawczym i nie ruszą wcześniej niż 
w 2018 roku! Czy nie lepiej potrzebne 
pieniądze pozyskać z kredytu, a PEC po-
zostawić w zasobach miasta jako dobro 
wszystkich mieszkańców i dzięki temu 
mieć wpływ na kształtowanie polityki 
cieplnej miasta i zabezpieczać interes 
społeczny mieszkańców? – podkreśla 
Sławomir Kamiński, przewodniczący 
Rady Pracowników PEC Sp. z o.o. – 

W związku z niepewną sytuacją przed-
siębiorstwa Rada Pracowników wraz ze 
związkami zawodowymi: NSZZ „So-
lidarność” PEC Sp. z o.o., Krajowym 
Związkiem Zawodowym Ciepłownic-
twa i Związkiem Zawodowym Ruchu 
Ciągłego Pracowników PEC Sp. z o.o. 
podejmować będą wiele działań zmie-
rzających do przeciwstawienia się pla-
nom sprzedaży zakładu. Pamiętajmy, że 
15% udziałów w spółce mają pracowni-
cy – dodaje.

NASZ PROTEST NA SESJI

Pierwsze działania związkowcy już 
podjęli. Pojawili się na posiedzeniu 

Rady Miejskiej Bytomia, która zebrała 
się 29 lutego. W jej trakcie opozycyjni 
radni zgłosili projekt uchwały intencyj-
nej, która wyraziłaby sprzeciw sprze-
daży przedsiębiorstwa jako działanie 
sprzeczne z interesem miasta i jego 
mieszkańców. Niestety wniosek, by taką 
uchwałę przyjąć, stosunkiem głosów 
13:11 został odrzucony. W trakcie sesji 
członkowie związków zawodowych 
głośno skandowali, pokazując rządzącej 
większości symboliczne żółte i czerwo-
ne kartki, jako znak sprzeciwu planom 
prywatyzacyjnym. Były też transparen-
ty: „Ręce precz od naszego PEC”, „W rę-
kach miasta stabilne ceny ciepła”, „Pry-
watny inwestor ograbi mieszkańców”, 

STOP prywatyzacji PEC!

Prezydent Bytomia i burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor rozmawiali o sytuacji przedsiębior-
stwa z delegacją pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych.

W trakcie spotkania pracownicy wyrazili stanowczy sprzeciw prywatyzacji bytomskiego przed-
siębiorstwa. 
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„Nie igraj z ciepłem”. Związkowcy wraz 
z wejściem radnych włączyli też kilka-
naście budzików, nawiązując do hasła 
wyborczego prezydenta, że miasto po-
winno się obudzić. Mimo że nie udało 
się uchwałą wyrazić sprzeciwu wobec 
planowanej prywatyzacji spółki, w trak-
cie posiedzenia rady do głosu dopusz-
czony został Sławomir Kamiński, prze-
wodniczący Rady Pracowników PEC 
Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu mówił 
m.in.: 
„Pan prezydent deklarował konsul-
towanie wszystkich ważnych spraw 
z mieszkańcami Bytomia. Pytamy, czy 
sprzedaż PEC nie wymaga zgody miesz-
kańców? Z całą stanowczością podkre-
ślamy, że nie ma żadnych argumentów 
za prywatyzacją PEC-u. Zakład nie jest 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, aby 
należało go w ten sposób ratować. Nie 
ma zagrożenia dla dostawy ciepła dla 
mieszkańców! Wręcz przeciwnie. PEC 
jest jedną z najnowocześniejszych firm 
tego rodzaju na Śląsku, jeśli nie w całej 
Polsce. Wdrożyliśmy smart metering, 

czyli odczyty zdalne liczników ciepła 
i rozpoczęliśmy wdrożenie technologii 
tzw. inteligentnej sieci ciepłowniczej. 
Posiadamy własną i ekologiczną Cie-
płownię, więc prywatyzacja nie może 

być motywowana koniecznością dostę-
pu do lepszych technologii czy szybszej 
modernizacji. PEC nie potrzebuje też ka-
pitału na inwestycje czy remonty, bo od 
wielu lat finansuje je na bardzo wysokim 
poziomie. Co więcej poziom zatrud-
nienia w PEC-u jest niższy niż średnia 
krajowa z uwzględnieniem prywatnych 
przedsiębiorstw w branży – to ważny 
argument z punktu widzenia wszyst-
kich zwolenników prywatyzacji, którzy 
uważają niski wskaźnik zatrudnienia za 
oznakę efektywności. Również wskaź-
nik awaryjności sieci ciepłowniczych 
jest w PEC-u jednym z najniższych 
w Polsce. Wreszcie cena – dostarczamy 
ciepło dla odbiorców jako jedno z naj-
tańszych na Śląsku. Nie obciążamy 
mieszańców nadmiernym wzrostem 
cen za dostarczone ciepło. Znamy 
przykłady sprzedanych wytwórców 
ciepła, czyli elektrociepłownie wraz 
z sieciami przesyłowymi należącymi 
do PEC-ów gdzie ścieżka nowych in-
westorów jest powtarzalna i realizuje 
się poprzez skuteczną maksymalizację 
zysków, regularne podwyżki ceny za 
wyprodukowanie ciepła dla mieszkań-
ców i redukcję zatrudnienia.”

Argumentem przemawiającym przeciw 
prywatyzacji są też inwestycje spółki 
współfinansowane ze środków unij-
nych. W latach 2011-2015 PEC Sp. z o.o. 
przeprowadziło projekt „Modernizacja 
gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom 
i Radzionków” dzięki środkom pozy-
skanym w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013. Całkowity koszt realizacji projektu 

Ciąg dalszy na str. 7

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, pracownicy PEC Sp. z o.o. głośno protestowali przeciw-
ko planom sprzedaży zakładu.

Pracownicy PEC pokazali rządzącym Bytomiem symboliczne czerwone i żółte kartki, będące 
reakcją na plany związane z szukaniem oszczędności w budżecie poprzez sprzedaż miejskiego 
majątku.

W trakcie posiedzenia rady do głosu dopuszczony został Sławomir Kamiński, przewodniczący 
Rady Pracowników PEC Sp. z o.o. 
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Pierwsze w tym roku wydanie zakładowego biuletynu 
„Przyjazne Ciepło” zdominowane zostało w treści za-
powiedziami Pana Prezydenta na łamach lokalnej prasy 
o rozważanej możliwej prywatyzacji PEC Sp. z o. o. w By-
tomiu. 

Jesteśmy dalecy jako organizacja związkowa, aby uwypu-
klać swoje argumenty metodami siły i nigdy do takowych 
się nie zniżymy. Jednak nie pozostaniemy bierni w oczeki-
waniu na sprzedaż Spółki niekorzystnej z punktu widzenia 
gmin – Bytomia i Radzionkowa (utrata kontroli nad zarzą-
dzaniem zakładu), mieszkańców (wzrost cen ciepła) oraz 
Pracowników, których znaczna część zasili rzeszę i tak 
licznej grupy bezrobotnych. Pewnie jako postronnym czy-
telnikom nasuwa się Państwu pytanie: jak mogą reagować 
związkowcy, by nie doprowadzić do lokalnych niepokojów 
społecznych? Przykład jaką drogą podążymy był dobrze 
widoczny na sesji Rady Miasta Bytomia, która odbyła się 
w dniu 29 lutego br. 

Gdy latem ubiegłego roku Prezydent Bytomia gwarantował 
w pisemnej informacji stronę społeczną Spółki, iż jej sprze-
daż nie jest brana pod uwagę, a jedyną rozważaną kwestią 
jest budowa źródła ciepła, byliśmy pozytywnie zaskoczeni. 
Umocniło nas w tym przekonaniu stwierdzenie Burmistrza 
Radzionkowa z początku lutego br., iż takich „perełek się 
nie sprzedaje”. „Solidarność” zakładowa Spółki w wielu 
sprawach wspierała gminy i nasze relacje opierały się na 
partnerstwie, tym większe więc było nasze zdziwienie, gdy 
z prasy dowiadujemy się o rozważanej koncepcji prywa-
tyzacji. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PEC Sp. 
z o.o. Bytom jest przeciwna sprzedaży bądź dzierżawy 
Spółki. Rozumiejąc budżetowe potrzeby gmin może nie-
koniecznie trzeba sprzedawać firmę będącą ostatnim 
największym pracodawcą obok kopalni i UM w Byto-
miu. Firmę, która odprowadza do gminnej kasy podatki, 
wspomaga działalność kulturalno-sportową i niesie pomoc 
charytatywną. Nabyciem udziałów bytomskiego PEC-u, 
zainteresowane są, wg wypowiedzi Pana Prezydenta, trzy 
podmioty z kapitałem zagranicznym. Jest to sprzeczne z li-
nią partii rządzącej od jesieni w kraju, która za swój priory-
tet uznaje kapitał narodowy i repolonizację spółek sektora, 
zwłaszcza tak strategicznego również dla lokalnego ryn-
ku, jakim jest energetyka w szeroko rozumianym pojęciu. 
Naszym kluczowym argumentem (nie patrzymy tylko pod 
kątem pracowników), jest cena ciepła, która po sprzeda-
ży pewnie wzrośnie. Żaden prywatny inwestor nie będzie 
działał na zasadzie, która obecnie jest u nas praktykowana 
tzw. non-profit. 

Ostatnie lata to realizacja przez PEC Sp. z o.o. projektów 
inwestycyjnych z funduszy unijnych. Uważamy, iż Spółka 

pod rygorem zwrotu dotacji nie może zmieniać struktur 
właścicielskich w okresie pięciu lat od zakończenia projek-
tu, czyli do roku 2021. Za ewentualny zwrot dotacji zapłaci 
nie kto inny, jak odbiorcy ciepła, czyli mieszkańcy Bytomia 
i Radzionkowa. 

Motywacja Zarządu Gminy Bytom, by sprywatyzować PEC 
Sp. z o.o. Bytom jest oficjalnie jedna: potrzebne są środki 
na rewitalizację miasta. Cel szczytny, tyle tylko że projekt 
może najwcześniej wejść do realizacji w 2018 roku, więc 
pośpiech tutaj jest zbyteczny. Strona społeczna uważa, iż 
prywatny inwestor jest niezbędny w firmach czy zakładach, 
gdzie przedsiębiorstwo jest niedofinansowane, a w ciągu 
ostatnich lat wystąpiła tzw. zapaść inwestycyjna. PEC Sp. 
z o. o. Bytom jest w diametralnie innej sytuacji – nie potrze-
buje kapitału na inwestycje czy remonty, przeprowadza je 
własnymi środkami, posiada własną nowoczesną i ekolo-
giczną ciepłownię, zmienia infrastrukturę odchodząc od 
grupowych węzłów cieplnych na indywidualne, nowocze-
sne, w pełni zautomatyzowane węzły w budynkach miesz-
kalnych, co powoduje m.in. mniejsze straty ciepła mniejsze 
koszty dla mieszkańców. 

Prezydent przekazał informację, iż docelowo zostanie po-
wołany zespół do spraw wypracowania planów zapewnie-
nia ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców. W jego skład 
wejdą również przedstawiciele organizacji związkowych 
PEC Sp. z o.o. Bytom. Wyrażamy pewną nadzieję, iż do-
trzemy z argumentami do większości członków zespołu 
i że znajdziemy kompromis, dzięki któremu PEC Sp. z o.o. 
Bytom pozostanie w obecnych strukturach właścicielskich.

Roman Poloczek
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” PEC Sp. z o.o. Bytom

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Nie dla sprzedaży PEC!

Na nadchodzące święta wielkanocne, 
życzę radosnego Alleluja, 

mokrego dyngusa, wiosennego nastroju 
oraz refleksji i spokoju 

podczas wielkotygodniowego 
Triduum Paschalnego
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brutto to kwota 84,6 mln zł. Wysokość 
dofinansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej wyniosła 49,4 mln zł. Unijne 
dofinansowanie umożliwiło dynamicz-
ne zmiany technologiczne infrastruktu-
ry ciepłowniczej spółki. Zastosowane 
nowoczesne rozwiązania umożliwiają 
dalszą modernizację systemów cie-
płowniczych oraz ograniczenie niskiej 
emisji poprzez podłączenie nowych 
odbiorców. 
–  Czas trwałości projektu wynosi pięć 
lat od jego zakończenia, a więc do 
2021 roku. Przepisy zabraniają doko-
nywania w tym okresie zmian właści-
cielskich w spółce. Zmiana właściciela 
skutkowałaby wymogiem zwrócenia 
unijnego dofinansowania wraz z odset-
kami. Z pewnością nowy inwestor wyło-
żyłby te pieniądze, jednak kosztami i tak 
obciążyłby naszych klientów, poprzez 
regularne podwyżki cen za dostarczane 

STOP prywatyzacji PEC!
ciepło – przekonuje Sławomir Kamiński. 
–  Poza tym przygotowujemy się do re-
alizacji kolejnych unijnych projektów, 
na które chcemy pozyskać dofinanso-
wanie. Władze naszej spółki mają wizję 
jej rozwoju, doskonale wiedzą w jakim 
kierunku powinniśmy podążać, mają 
też poparcie pracowników. Tym bar-
dziej dziwi nas fakt, że władze Bytomia 
chcą się pozbyć dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa. Po latach wyrzeczeń, 
udało się PEC wyprowadzić na prostą. 
Firma stała się biznesową wizytówką 
miasta, czego potwierdzeniem są liczne 
nagrody, które otrzymujemy. Naprawdę 
warto pozbywać się takiej firmy? – do-
daje.

Ponieważ 24% udziałów w spółce ma 
gmina Radzionków, pracownicy PEC 
pojawili się również na sesji Rady Miasta 
tej gminy, apelując do radnych o prze-

ciwstawienie się planom prezydenta 
Bytomia. 

CO DALEJ Z PRZEDSIĘBIORSTWEM?

Losy prywatyzacji spółki nie są jeszcze 
przesądzone. Prezydent powołał zespół, 
który ma pracować nad strategią ścią-
gnięcia do miasta inwestora zaintereso-
wanego budową nowego źródła ciepła. 
W jego skład weszli również przedsta-
wiciele związków zawodowych. 

– Będziemy patrzeć rządzącym naszym 
miastem na ręce. Mam nadzieję, że 
nasze argumenty przekonają włodarzy 
miasta i uda nam się dojść do porozu-
mienia, a miasto wycofa się z planów 
sprzedaży Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o. – podsumowuje 
przewodniczący Rady Pracowników 
PEC Sp. z o.o.

Cd. ze str. 5

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

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

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

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o.o.      32 388 73 00/01

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




