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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od lat prowadzi zakrojone 
na szeroką skalę projekty inwestycyjne. Nie inaczej będzie i w tym roku…

– Zgadza się. Zgodnie z przygotowanym planem remontów i inwestycji na 2021 
rok, który 30 listopada 2020 roku został zatwierdzony przez Zarząd Spółki, 
w najbliższych miesiącach realizowane będą zadania inwestycyjne związane 
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców. Będą to budynki 
mieszkalne w Bytomiu przy ul. Krakowskiej oraz w Radzionkowie przy ul. Artu-
ra, Knosały i Norwida. Do sieci ciepłowniczej zostanie również podłączony pa-
wilon handlowy przy ul. Narutowicza, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 i Przed-
szkole Miejskie nr 36 przy ul. Popiełuszki, budynek usługowy przy ul. Strzelców 
Bytomskich i Szymały w Bytomiu oraz budynki usługowe przy ul. Objazdowej 
w Radzionkowie. Trwają już prace projektowe. Budowa nowych przyłączy pla-
nowana jest na okres od stycznia do października 2021 roku.

Jakie jeszcze inwestycje zrealizowane zostaną w 2021 roku?

– Planowana jest także zabudowa nowych węzłów cieplnych w budynkach 
mieszkalnych przy ul. Popiełuszki 5-5a, Worpie 2, Konstytucji 73, 83, Chorzow-

PRZED NAMI
NOWE INWESTYCJE
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Współpracownikom i Przyjaciołom 
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także  pogody ducha
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Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki
Henryk Dolewka

skiej 3a, sali gimnastycznej Technikum nr 4 przy ul. Chorzowskiej 5a, budyn-
ku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Moniuszki 25 oraz 
węzła cieplnego dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynku Opery Śląskiej 
przy ul. Moniuszki 21-23 w Bytomiu. Dodatkowo zaplanowano budowę sieci 
ciepłowniczej spinającej sieć ciepłowniczą przy ul. Staromiejskiej z siecią przy 
ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu. Powstały w ten sposób układ pierścieniowy 
sieci ciepłowniczej zapewni dostawę ciepła do odbiorców z dwóch kierunków 
zasilania, co pozwoli ograniczyć liczbę wyłączeń odbiorców, w przypadku 
awarii jednej z magistral, a także stworzy możliwość racjonalnej eksploatacji 
poszerzonego systemu ciepłowniczego oraz rozszerzenie rynku ciepła poprzez 
możliwości podłączenia nowych odbiorców ciepła. Łączny koszt wszystkich in-
westycji to 4,1 mln złotych. Część z nich, tych związanych z przyłączeniem no-
wych budynków w Radzionkowie przy ul. Artura, Knosały, Norwida i Objazdo-
wej, współfinansowana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach realizacji Programu 
Niskiej Emisji. Dotyczy to tych obiektów, których właściciele rezygnują z pieców 
węglowych lub kotłowni na rzecz ciepła systemowego. Pozostałe zadania in-
westycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa.
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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, gospodarka materia-
łowa, sprawy 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 funduszy unijnych. Zagadnienia techniczne, finansowe, organizacyj-
ne, informacyjno-promocyjne, przetargi, zamówienia, umowy związa-
ne z realizacją projektów.

32 388 73 14

ZAKŁAD
CIEPŁOWNICZY

Zakres działania obejmuje teren centrum Bytomia, Stroszka, Ra-
dzionkowa, Miechowic, Karbia, Szombierek, Łagiewnik i os. Arki 
Bożka. Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, usuwanie 
awarii.

32 388 73 04

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

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

W dobie trzeciej fali koronawiru-
sa oraz ponownej pracy zdalnej 
wielu placówek, przypominamy 
o Elektronicznym Biurze Obsługi 
Klienta.

System eBOK umożliwia natychmiastowy 
dostęp do wystawionych faktur, a powia-
domienia o ich wystawieniu dostarczane 
są drogą elektroniczną na konkretny adres 
e-mail.

Usługa to nie tylko e-faktura, ale cały 
pakiet dodatkowych korzyści, z których 
można korzystać całkowicie bezpłatnie.

W jaki sposób można się zarejestrować?

Jedynym warunkiem utworzenia konta 
w eBOK jest wypełnienie, podpisanie 
i odesłanie na adres naszego przedsię-
biorstwa zgody na otrzymywanie faktury 
elektronicznej e-faktury (druk oraz regu-
lamin dostępny na stronie internetowej). 
To jedyny element rejestracji konta, który 
należy wykonać w sposób tradycyjny, po-
nieważ kolejną korespondencję po zwe-
ryfikowaniu konta prowadzić będzie 
można już poprzez eBOK. Pod numerem 
telefonu 32 388 73 67 udzielimy Państwu 
szczegółowych informacji oraz pomożemy 
w procesie rejestracji.

EBOK.PEC.BYTOM.PL
WYGODNIE I SKUTECZNIE
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POZNAJMY SIĘ

Dawid Orpych z Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. związany 
jest od 9 listopada 2020 roku. 
– Z wykształcenia jestem przede wszyst-
kim ekonomistą, chociaż nie ukrywam, 
że prawo gospodarcze jest moim koni-
kiem. Ukończyłem Uniwersytet Śląski 
i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
oraz Akademię WSB – mówi. – Odbyłem 
również różnego rodzaju inne studia po-
dyplomowe i kursy. W 2009 roku moje 
drogi skrzyżowały się ze Szkołą Liderów 
Społeczeństwa Obywatelskiego, gdzie 
miałem przyjemność rozwijać swoje kom-
petencje pod okiem profesora Zbigniewa 
Pełczyńskiego – dodaje.

Doświadczenie zawodowe pana Da-
wida związane jest w głównej mierze 
z zarządzaniem w sektorze publicznym 
i prywatnym.
– Współpracowałem z dużymi między-
narodowymi korporacjami, jak i polskimi 
przedsiębiorcami z sektora MSP. Doradz-
two strategiczne i organizacyjne oraz 
consulting są moim chlebem powsze-
dnim. Prowadziłem małe, średnie i duże 
przedsięwzięcia w różnych branżach, da-
jąc pracę wielu osobom o rozmaitych spe-
cjalnościach. Mogę poszczycić się między 
innymi tym, że moja firma realizowała 
montaż stalowej konstrukcji nośnej za-
daszenia stadionu Baltic Arena w Gdań-
sku, budowanego na Mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej – UEFA EURO 2012. To było 
poważne i trudne zadanie, wymagało du-
żej sprawności organizacyjnej i stawiania 
czoła wielu wyzwaniom – opowiada. – 
Przez dekadę zarządzałem też Pałacem 
Kultury Zagłębia, w tym okresie zabytko-
wy obiekt w centrum Dąbrowy Górniczej 
przeszedł metamorfozę organizacyjną 
i techniczną. Generalny remont o warto-
ści ponad 70 mln zł sprawił, że powrócił 
nie tylko dawny blask obiektu, ale także 
pojawiło się wiele ulepszeń i innowacji 
przyjaznych jego użytkownikom. Czu-
ję satysfakcję, że mogłem od początku 
do końca koordynować tę przebudowę – 
podkreśla.

Dawid Orpych

W Bytomiu pan Dawid kierował pracami 
Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego Bytom Sp. z o.o., w którym zreali-
zował w niespełna rok skomplikowany 
proces przejęcia Zakładu Budynków 
Miejskich.
– Dziś, po połączeniu spółka ZBM – To-
warzystwo Budownictwa Społecznego 
to stabilna firma, która może śmiało spo-
glądać w przyszłość i realizować kolejne 
zadania rozwojowe i inwestycyjne – tak 
ważne dla miasta. Wiedzą i zdobytym do-
świadczeniem zawodowym lubię dzielić 
się z innymi, np. ze studentami prowa-
dząc co kilka semestrów zajęcia w fanta-
stycznej uczelni, jaką jest Akademia WSB. 
Nie jestem szablonowym wykładowcą, 
który ma tylko przekazać porcję infor-
macji. Każde zajęcia ze studentami mo-
bilizują mnie do stałego aktualizowania 
wiedzy. Są świetną okazją do odkrywania 
nowych obszarów oraz oceny moich do-
tychczasowych dokonań, jako praktyka 
zarządzania. Od studentów i słuchaczy 
czerpię także inspiracje do podejmowa-
nia nowych wyzwań – zaznacza.

Aktualnie w PEC Sp. z o.o. odpowiada 
za bezpieczeństwo prawne spółki i spra-
wy organizacyjne.
– Robię to, co lubię i lubię to, co robię – 
podkreśla.

Prywatnie pan Dawid jest szczęśliwym 
mężem.
– Wspólnie z żoną mamy dwa kociaki 
– niemalże perską Hankę i Jacka – urwi-
sa o trzech łapkach. Wolny czas staram 
się spędzać z bliskimi – zimą wybieramy 
zaśnieżone góry, zaś latem kierujemy się 
nad wodę. Uwielbiam polskie Pomorze 
Zachodnie i południe Europy. Ze sportów 
– to zimową porą oczywiście narty, z kolei 
gdy robi się ciepło zamieniam je na sporty 
motorowodne. Posiadam patent sternika 
i nie waham się go używać, głównie na je-
ziorach – mówi. – Dodam, że jestem Za-
głębiakiem, ale w oczach wielu Ślązaków 
ratuje mnie to, że na świat przyszedłem 
czterdzieści lat temu w Chorzowie ;-)

Wsparcie transformacji energetycznej, to cel 
wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu 
Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w 
ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emi-
sji gazów cieplarnianych, których projekt został w 
środę, 3 marca br., przyjęty przez Radę Ministrów. 
Według rządu, wdrożenie tego finansowania ma 
przyczynić się do modernizacji polskiego sektora 
energetycznego.

Projektowana ustawa ma wprowadzić do polskiego prawa 
przepisy dyrektywy 2018/410 oraz doprowadzić do wykonania 
niektórych aktów wykonawczych do dyrektywy. Jak poinfor-
mowano po posiedzeniu rządu, w celu wsparcia realizacji celów 
polityki energetyczno-klimatycznych, w ramach tej dyrektywy 
został utworzony nowy instrument na rzecz modernizacji syste-
mu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej dla 
krajów UE, w których PKB per capita jest niższe niż 60 proc. śred-
niej dla całej UE (odnosząc do roku 2013).

Fundusz Modernizacyjny (FM) to mechanizm w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS, 
którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej.
Fundusz zasilony zostanie przez środki pochodzące ze sprzedaży 
przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2% 
całkowitej puli unijnej. Polska będzie jego największym benefi-
cjentem, a prognozowana (zależna od cen uprawnień do emisji 
CO2) pula środków dla naszego kraju to ponad 17 mld zł. Zgodnie 
z dyrektywą, Fundusz Modernizacyjny będzie wspierał inwesty-
cje przede wszystkim z zakresu:
• wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej ze źródeł od-

nawialnych,
• ciepłownictwa,
• magazynowania energii i modernizacji sieci energetycznych, 

w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych 
sieci elektroenergetycznej,

• transformacji regionów uzależnionych od stałych paliw ko-
palnych, sprawiedliwych przemian,

• efektywności energetycznej, w tym w sektorach transportu, 
budownictwa, rolnictwa i odpadów.

Według rządu, wdrożenie finansowania w ramach FM ma przy-
czynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego, 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanie-
czyszczeń powietrza, korzystnie wpływając na stan zdrowia oraz 
komfort życia Polaków. Wsparcie inwestycyjne ma też pobudzić 
obszary gospodarki zaangażowane w transformację energetycz-
ną, tworząc nowe miejsca pracy oraz poprawiając konkurencyj-
ność polskich firm na arenie międzynarodowej. Realizacja inwe-
stycji powinna przyczynić się również do osiągnięcia polskich 
zobowiązań wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej 
Unii Europejskiej.

źródło: Prawo.pl

FUNDUSZ
MODERNIZACYJNY



Śledź na bieżąco profile Bytomskiego i Radzionkowskiego
Alarmu Smogowego na Facebooku i Instagramie.

ALARM SMOGOWY 
RAPORT Z POMIARÓW

Na podstawie obserwacji pomiarów zarejestrowanych od początku 
działania Alarmu Smogowego, jesteśmy w stanie wskazać obsza-
ry na terenie Bytomia i Radzionkowa, gdzie wskazania poziomu 
jakości powietrza są najgorsze oraz te, gdzie właściwie przez cały 
sezon smogowy wskazania są na poziomie dobrym, pozwalającym 
na swobodne funkcjonowanie. Głównymi obszarami, gdzie jakość 
powietrza osiąga poziom informowania oraz nierzadko alarmowy 
są te, gdzie dominuje zwarta zabudowa jednorodzinna, niska zabu-
dowa wielorodzinna, gdzie obiekty ze względu na swój wiek, mają 
wiele rozproszonych źródeł ciepła, najczęściej opalanych węglem.

W Bytomiu wskazania na poziomie informowania oraz alarmowym 
najczęściej pojawiają się w Łagiewnikach, w okolicy ulicy Święto-
chłowickiej czy w Miechowicach, w obrębie ulicy Stolarzowickiej, 
a także Szombierkach, w okolicy ulicy Obywatelskiej.

W Radzionkowie jakość powietrza osiąga poziom informowania 
oraz alarmowy w okolicy Placu Letochów oraz ulicy Księżogórskiej.

Obszarami na terenie Bytomia i Radzionkowa, gdzie wskaźniki ja-
kości powietrza utrzymują się na poziomie dobrym oraz dopusz-
czalnym są te, gdzie do znacznej części budynków dostarczane 
jest Ciepło Systemowe.

Przypominamy, planując aktywność na świeżym powietrzu w da-
nym dniu, odwiedź naszą stronę internetową, aby otrzymać aktu-
alne informacje o poziomie zanieczyszczeń powietrza.
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TO ILE WŁAŚCIWIE MOGĘ ZAPŁACIĆ 
ZA CIEPŁO SYSTEMOWE?

Jeśli jesteś naszym klientem lub rozważasz dopiero decyzję o możliwości zasilania swojego budynku 
w ciepło systemowe, na naszej stronie internetowej możesz wstępnie policzyć prawdopodobne kosz-
ty ogrzewania. Jak to zrobić?

Po pierwsze wybierz odpowiednią, 
obecnie obowiązującą taryfę dla ciepła 
(1.12.2020 r.)

Po drugie wybierz jedną z poniższych 
opcji w zależności od tego, czy znasz 
moc i planowane zużycie ciepła w Two-
im budynku. Jeśli nie, wybierz opcję 
drugą, a system sam wyliczy odpowied-
nie wielkości. Jeśli znasz kwotę opłat 
za ciepło, a chcesz dowiedzieć się, ile 
ciepła zostało dostarczone do Twojego 
budynku, wybierz ostatnią z opcji.

Na podstawie wypełnionych danych 
kalkulator zwróci odpowiednie kwoty 
opłaty za ciepło. Obok przedstawia-
my przykładowe wyliczenia kosztów 
ogrzewania – kalkulacja dla grupy A1, 
przy założeniu mocy cieplnej 0,005 MW 
i rocznego zużycia 28 GJ.
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10 marca odbyło się zdalne posiedzenie ROPZZ. Rada zapoznała się z in-
formacją o stanie rynku pracy po roku pandemii. Z danych będących 
przedmiotem analizy wynika, że:

• Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2021 r. 
6,5%, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku 
do lutego 2020 r. Bezrobocie jest na poziomie nienotowanym 
od ponad dwóch lat.

• Liczba bezrobotnych wyniosła w styczniu 2021 roku 
1 090,4  tys., co oznacza, że poziom bezrobocia zwiększył się 
o 170,5 tys. osób w stosunku do lutego 2020 r.

• Bezrobocie w rzeczywistości może być wyższe niż wynika 
to z danych płynących z urzędów pracy. Z badania Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że wiele 
osób z przyczyn obiektywnych, np. z obawy przed zakażeniem 
podczas przejazdu lub w urzędzie pracy, nie rejestrowało się 
w urzędach pracy.

• W okresie od lutego 2020 r. do końca stycznia 2021 r. w ramach 
zwolnień grupowych pracę straciło 29 060 osób. W czerwcu 
2020 r. zwolniono w ramach zwolnień grupowych 4 014 osób – 
najwięcej w okresie od lutego 2020 r. do stycznia 2021 r.

• Największe zwolnienia grupowe nastąpiły w następujących 
trzech obszarach: 1. przetwórstwo przemysłowe; 2. handel hur-
towy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włącza-
jąc motocykle; 3. działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

• W czasie pandemii pracodawcy podpisali wraz z organizacja-
mi związkowymi, a w razie ich braku z wyłonionymi przed-
stawicielami pracowników, 28 720 porozumień na podstawie 
przepisów Tarczy Antykryzysowej, z czego 21 924 porozumień 
wprowadziło obniżenie wymiaru czasu pracy, 8 130 przestój 
ekonomiczny, 1 525 równoważny czas pracy, a 1 402 możli-
wość stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia 
pracowników niż wynikające z umów o pracę.

• Najwyższy poziom bezrobocia w styczniu 2021 r. wystąpił 
w województwie warmińsko-mazurskim, osiągając poziom 
10,6%, podczas gdy w lutym 2020 r. wynosił 9,6%.

• W styczniu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 101 441 wol-
nych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

• Od marca do maja 2020 r. liczba ubezpieczonych cudzoziem-
ców spadała, a następnie do listopada miał miejsce trend wzro-
stowy. W grudniu trend wzrostowy został jednak zahamowany 
i liczba ubezpieczonych cudzoziemców spadła do 725 000, 
a więc o 13 160 w stosunku do listopada.

• Od marca aż do września 2020 roku miał miejsce trend spadko-
wy liczby osób ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 
zdrowotnemu w Polsce. Trend ten odwrócił się w październi-
ku 2020 r. i do końca roku liczba ubezpieczonych nieznacznie 
wzrastała, wynosząc w grudniu 2020 roku 16 680 100 ubezpie-
czonych.

Rada podkreśla, że wdrożone w 2020 r. przez rząd działania antykryzyso-
we okazały się niewystarczające. W styczniu 2021 r. bezrobocie wzrosło 
do 6,5% – poziomu nienotowanego od ponad dwóch lat. Niska liczba 
nowych ofert pracy i kolejne zapowiedzi zwolnień grupowych wywołu-

KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW
Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Zakładowa Organizacja Związkowa w Bytomiu

ją wśród pracowników niepokój o przyszłość i utratę zaufania do rządu. 
Ceną, jaką zapłacili pracownicy za niewystarczającą reakcję rządu w ob-
liczu kryzysu, jest również pogorszenie warunków pracy i wynagrodzeń.
OPZZ krytycznie ocenia to, że rząd kontynuuje nieuzasadnione eksplo-
atowanie Funduszu Pracy na cele niezwiązane z jego ustawowymi za-
daniami. W związku z tak realizowaną polityką Funduszu Pracy, OPZZ 
uznaje za konieczne wprowadzenie społecznego nadzoru nad Fundu-
szem i umożliwienie partnerom społecznym wpływu na dysponowanie 
środkami w nim zgromadzonymi.

Wskazujemy na konieczność wprowadzenia tzw. hybrydowej formy pra-
cy zdalnej, tj. odpowiedniego połączenia pracy biurowej z pracą wyko-
nywaną w domu, rozliczanej w jednomiesięcznym okresie rozliczenio-
wym. Do ustalenia jest stosowny podział wymiaru czasu pracy na pracę 
biurową i pracę wykonywaną w domu. Jesteśmy gotowi do rozmów 
w kwestii całkowitej pracy zdalnej dla określonych grup pracowników, 
dla których taka forma jej wykonywania – z uwagi na ich stan zdrowia 
czy wykluczenie komunikacyjne – jest uzasadniona.

Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie dodatkowej przesłanki upraw-
niającej pracodawcę do wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej 
w przypadku, gdy „jest to uzasadnione organizacyjnymi potrzebami 
pracodawcy i ma na celu zapewnienie ciągłości pracy”. Polecenie pra-
cy zdalnej powinno być utrzymane wyłącznie w odniesieniu do stanu 
nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Dla pozostałych przy-
padków należy wprowadzić formę porozumienia stron, jako jedyną 
możliwą do zastosowania. Wskazujemy na konieczność stosowania 
dotychczasowych zasad i przepisów BHP w stosunku do pracownika 
wykonującego pracę zdalną, niezależnie od miejsca jej świadczenia.

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika wykonującego pracę zdalną, po-
winien rekompensować wszystkie koszty ponoszone przez pracownika 
w związku z jej wykonywaniem. Ekwiwalent powinien być wyłączony 
z przychodu pracownika, a tym samym nie podlegać opodatkowaniu. 
Należy to uwzględnić w Kodeksie pracy.

Przy okazji kolejnego, świątecznego wydania biuletynu w imieniu KZZC 
o/Bytom życzymy wszystkim pracownikom i klientom PEC Sp. z o.o.: 

KZZC OPZZ

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja”.

Zarząd KZZC ZOZ Bytom

KOLEJNE POSIEDZENIE RADY OGÓLNOPOLSKIEGO 
POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
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Opracowanie i skład 

Wydawnictwo KA

ul. Opolska 23c, 
42-600 Tarnowskie Góry 
www.kasc.pl
Druk Mikopol

JAK NAS OCENIAJĄ?
Na początku lutego br., wzorem lat ubiegłych, przesłaliśmy do losowo wytypowanych Odbiorców ankietę zadowolenia 
klienta. Ma ona przede wszystkim na celu ocenę współpracy z naszym Przedsiębiorstwem, kanałów, którymi kontaktu-
jemy się z Odbiorcami.

Ankieta daje również Odbiorcom możliwość 
przekazania wszelkich uwag, sugestii, a dla na-
szego Przedsiębiorstwa jest sygnałem, na ja-
kich płaszczyznach należy podjąć odpowiednie 
działania korygujące. W wielu przypadkach daje 
również impuls do samodoskonalenia. 

Wyniki tegorocznej ankiety zadowolenia klienta 
wskazują, że większość ankietowanych Odbior-
ców ocenia współpracę z naszym Przedsiębior-
stwem bardzo dobrze, natomiast pozostała 
część ocenia ją dobrze.

Dziękujemy za zaufanie, jest ono dla nas moty-
wacją do jeszcze cięższej pracy.

SPEC
OD CIEPŁA

Jak właściwie gospodarować cie-
płem? Co wpływa na koszty ciepła? 
Jak można obniżyć ich wysokość?

Już niebawem uzyskacie Państwo odpowiedź 
na te i jeszcze wiele więcej pytań, ponieważ 
nasze przedsiębiorstwo przygotowuje cykl 
specjalnie przygotowanych filmów instrukta-
żowych – „sPEC od ciepła”. Nasz pracownik, czyli 
tytułowy „sPEC od ciepła” postara się przybliżyć 
specyfikę dostawy ciepła, pokaże jak w prosty 
sposób zadbać o to, by Odbiorcy mogli się cie-
szyć ekologicznym, bezpiecznym i wygodnym 
ciepłem systemowym. Omówi też co zrobić, 
by ciepło trafiło do waszego mieszkania, je-
śli wasz budynek nie jest jeszcze podłączony 
do sieci ciepłowniczej.

Oprócz inwestycji, PEC Sp. z o.o. co roku realizuje również wiele zadań remontowych…

– Tegoroczne plany obejmują remont 589 metrów sieci ciepłowniczej. Prace będą prowadzone przy ul. Cho-
rzowskiej i Prokopa w Bytomiu oraz ul. Sikorskiego w Radzionkowie. Oprócz tego zaplanowaliśmy remont 
komór ciepłowniczych w rejonie ul. Miedziowej w Radzionkowie oraz remont sieci ciepłowniczej napowietrz-
nej Magistrali Południowej w zakresie naprawy izolacji termicznej. Z uwagi na występowanie awarii sieci 
ciepłowniczych poprzez nieprawidłowe wskazania systemu nadzoru rurociągów preizolowanych zostaną 
naprawione wytypowane miejsca występowania zawilgoceń i przerw na sieciach preizolowanych. Dodatko-
wo zrealizujemy remont podpór stalowych wraz ze stopami betonowymi sieci ciepłowniczej przy ul. Miedzio-
wej, remonty pomieszczeń węzłów cieplnych przy ul. Reptowskiej, Stolarzowickiej, Konstytucji i Adolfa Piątka 
w Bytomiu. W Ciepłowni Radzionków zaplanowane jest wykonanie remontu odżużlacza kotła WR29, remont 
skośnej taśmy odżużlania, remont pomp obiegowych i kotłowych, wymiana filtrów workowych kotła WR 12, 
remont częściowy powierzchni składowiska żużla i miału, a także oświetlenia ciągu nawęglania i w rozdzielni 
0,4 kV. Jak co roku, odbędą się też prace konserwacyjne aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz 
rozdzielni elektrycznych. Łączny koszt zaplanowanych prac remontowych to około 4 mln zł. Środki pochodzić 
będą z budżetu naszego przedsiębiorstwa.

PRZED NAMI
NOWE INWESTYCJE
Ciąg dalszy ze str. 1



POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA  - tel. 32 388 73 65

lokalizacja ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom

typ obiektu

III piętro 

typ obiektu

III piętro

uwagi

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.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ – tel. 32 388 73 54

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Felińskiego 

ul. Felińskiego 50A ; 41-908 Bytom, KW KA1Y/00061069/9

powierzchnia użytkowa budynku

Łączna powierzchnia gruntu

Nieruchomość przy ul. Składowej

powierzchnia użytkowa budynku

Łączna powierzchnia gruntu

Budynek dyrekcji PEC Sp z o.o

pomieszczenie biurowe (dwupokojowe 2x18m2)

36 m2

pomieszczenie biurowe (dwupokojowe 2x18m2)

36 m2

Pomieszczenia po remoncie, możliwość dostępu do internetu oraz sali 
konferencyjnej, winda

203 m2

667 m2

693m2

Wyposażenie budynku: instalacja c.o., wod.-kan., elektryczna

ul.Składowa 44 ; 41-902 Bytom, KW KA1Y/00049304/9

1046 m2

2609m2

Wyposażenie budynku: instalacja c.o., wod.-kan., elektryczna
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POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA – tel. 32 388 73 65

Budynek dyrekcji PEC sp. z o.o.

ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom

pomieszczenie biurowe (dwupokojowe 2 × 18m2)

III piętro 36 m2

pomieszczenie biurowe (dwupokojowe 2 × 18m2)

III piętro 36 m2

Pomieszczenie po remoncie, możliwość dostępu do internetu
oraz sali konferencyjnej, winda

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Pomorska

ul. Pomorska 2b, 41-907 Bytom

pomieszczenia przemysłowe

wydzielona część górnej hali 203 m2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ – tel. 32 388 73 54

Budynek grupowego węzła cieplnego GWC Felińskiego

ul. Felińskiego 50A, 41-908 Bytom, KW KA1Y/00061069/9

powierzchnia użytkowa budynku 667 m2

łączna powierzchnia gruntu 693 m2

wyposażenie budynku: instalacja c.o., wod.-kan., elektryczna

Nieruchomości przy ul. Składowej

ul. Składowa 44, 41-902 Bytom, KW KA1Y/00049304/9

powierzchnia użytkowa budynku 1 046 m2

łączna powierzchnia gruntu 2 609 m2

wyposażenie budynku: instalacja c.o., wod.-kan., elektryczna


