
Zakład Cieplny  nr  1 - ZC-1 

 eksploatacja   Ciepłowni Gliwice  przy ul. Królewskiej  Tamy 135 w zakresie  wytwarzania   
ciepła  dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego  . 

 eksploatacja  kotłowni gazowych oraz  olejowej.  
 
kierownik Oddziału Eksploatacji - tel. 32 335 01 50 
kierownik Oddziału Nawęglania - tel. 32 335 01 51 
kontakt zakład tel.  32 335 01 52 
Główny Inżynier Ciepłowni -  tel. 32 335 01 08 
biuro Mistrzów tel. 32 335 01 55 
e-mail: zc1@pec.gliwice.pl 
 

Zakład Cieplny nr 4 - ZC - 4  

 eksploatacja  sieci  ciepłowniczych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz węzłów cieplnych 
będących własnością Przedsiębiorstwa.  

W skład Zakładu Cieplnego Nr 4 wchodzi sześć rejonów, obejmujących swoim zasięgiem obszar 
miasta Gliwice: 

 Rejon 1 - Sośnica, Dzielnica Przemysłowa 

 Rejon 2 - Trynek, Os. Zubrzyckiego, Dzielnica Akademicka 

 Rejon 3 - Os. Gwardii Ludowej, Os. Waryńskiego 

 Rejon 4 - Os. Kopernika, Os. Powst. Śląskich, Os. Obr. Pokoju, Łabędy 

 Rejon 5 - Os. Millenium, Śródmieście 

 Rejon 6 - Os. Sikornik, Os. Operetka, Śródmieście 

kierownik  tel. 32 335 01 25 
kontakt zakład tel. 32 335 01 23 
biuro Mistrzów tel.: 32 335 01 27 
e-mail zc4@pec.gliwice.pl 
 

Dział Administracyjno - Socjalny - DA  

 działalność administracyjno - gospodarcza i socjalna przedsiębiorstwa: 

kierownik  tel. 32 335 02 16 
kontakt dział tel. 32 335 02 18 
e-mail da@pec.gliwice.pl 
 

Dział BHP i P.poż. - DB  

 całokształt działań związanych z bezpieczeństwem i warunkami  pracy oraz ochroną przeciw 
pożarową   

kierownik tel.  32 335 01 89 
kontakt dział tel. 32 335 01 91 
e-mail db@pec.gliwice.pl  

 

Dział Inwestycji - DI  
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 przygotowanie, nadzór i prowadzenie  inwestycji w zakresie rozbudowy systemu 
ciepłowniczego oraz modernizacji źródła ciepła  

 wydawanie warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców  

 opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznych dotyczących inwestycji ciepłowniczych  

kierownik tel. 32 335 02 07 
inspektorzy nadzoru  tel. 32 335 02 08 - 10  
e-mail di@pec.gliwice.pl 

 

Dział Organizacji i Zarządzania - DO  

 organizacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa oraz  kontrola realizacji zaleceń władz nadrzędnych 
i Zarządu 

kierownik  tel. 32 335 02 97 
kontakt kancelaria tel. 32 335 01 00 
e-mail office@pec.gliwice.pl 
 

Dział Kadr i Szkolenia - DP  

 sprawy  osobowe pracowników ,  rekrutacja  kandydatów  oraz   organizacja szkoleń 
zawodowych  i doskonalenia kwalifikacji   pracowników  

kierownik tel. 32 335 01 87 
kontakt dział tel. 32 335 01 88 
e-mail dp@pec.gliwice.pl  
 

Dział Sprzedaży i Rozwoju - DS  

 zawieranie umów o przyłączenie  do sieci ciepłowniczej   

 zawieranie umów sprzedaży ciepła oraz sporządzanie faktur za dostarczone ciepło 

 pozyskiwanie nowych i obsługa obecnych klientów  

 dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa na zewnątrz na drodze promocji i reklamy 

 
kierownik tel. 32 335 02 11  
kontakt dział tel. 32 335 01 18 , 32 335 02 13    
fax  32 335 02 15 
e-mail ds@pec.gliwice.pl 
 

Specjalista ds. Obrony Cywilnej - DW  

 planowanie  i realizacja zadań OC Przedsiębiorstwa 

kontakt  tel. 32 335 02 29 
e-mail dw@pec.gliwice.pl  

Dział Procedur Przetargowych - DZ  

 organizowanie , przeprowadzanie  oraz nadzorowanie  prawidłowego przebiegu procedur  
przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane dla Przedsiębiorstwa. 

mailto:di@pec.gliwice.pl
mailto:office@pec.gliwice.pl
mailto:dp@pec.gliwice.pl
mailto:ds@pec.gliwice.pl
mailto:dw@pec.gliwice.pl


kierownik tel. 32 335 02 73, 
kontakt dział tel. 32 335 01 04 
fax 32  335 01 74 
e-mail dz@pec.gliwice.pl 
 
 

Dział Elektryczny - TA  

 eksploatacja oraz remonty i konserwacje urządzeń i instalacji  elektrycznych na terenie 
Ciepłowni jak i na zewnętrznych obiektach sieci cieplnych  w Gliwicach oraz zawieranie umów 
na dostawę energii elektrycznej z jej dostawcami  

 przeglądy, konserwacje i remonty pomp i armatury oraz  prace związane z obróbką 
skrawaniem w ramach prowadzonego warsztatu mechanicznego. 

kierownik tel. 32 335 02 54  
kontakt dział tel. 32 335 02 56 
e-mail elektryczny@pec.gliwice.pl   
 

Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji - TE  

 koordynowanie spraw dotyczących eksploatacji urządzeń w zakładach cieplnych, 
prowadzenie ruchu sieciowego i dyspozycja mocy  

 organizacja pracy pogotowia technicznego  

kierownik tel. 32 335 01 92  
kontakt dział tel. 32 335 01 10 
fax: 32 335 01 94 
e-mail te@pec.gliwice.pl 
 

Dział Informatyki - TK  

 zabezpieczenie i obsługa zaplecza informatycznego Przedsiębiorstwa  

kierownik tel. 32 335 02 30  
kontakt dział tel. 32 335 01 49 
e-mail tk@pec.gliwice.pl 

Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium - TL 

 nadzór nad realizacją polityki środowiskowej  

 kontrola procesów chemicznych. 

kierownik  tel. 32 335 02 21 
kontakt dział tel. 32 335 02 23 
e-mail tl@pec.gliwice.pl  
 

Dział AKP i A  - TS   

 nadzór nad pracą systemów łączności, sterowania, monitoringu i telemetrii oraz aparatury 
obiektowej na Ciepłowni, lokalnych kotłowniach(gazowych i olejowych), oraz na sieciach i 
węzłach ciepłowniczych 

 gospodarka układami pomiarowo – rozliczeniowymi ciepła oraz odczyty stanów układów 
pomiarowych służących do rozliczeń z klientami 

mailto:dz@pec.gliwice.pl
mailto:elektryczny@pec.gliwice.pl
mailto:te@pec.gliwice.pl
mailto:tk@pec.gliwice.pl
mailto:tl@pec.gliwice.pl


kierownik tel. 32 335 02 43/04 
kontakt dział tel. 32 335 02 05 
biuro Mistrzów tel. 32 335 02 04 
specjalista ds. liczników tel. 32 335 02 03 
e-mail ts@pec.gliwice.pl 
 

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej - TZ  

 nadzór i kontrola nad sprawami zaopatrzeniowymi i gospodarką materiałową oraz transportem 
samochodowym  Przedsiębiorstwa 

kierownik tel. 32 335 01 96  
kontakt dział tel. 32 335 01 09 
fax 32 335 01 98 
e-mail tz@pec.gliwice.pl  

Dział Finansowy - FF  

 prowadzenie ewidencji komputerowej płac pracowników przedsiębiorstwa,  

 kompleksowa obsługa grupowego ubezpieczenia "Na życie" 

 obsługa kasy PEC - Gliwice Sp. z o.o.  

 kierownik tel.: 32 335 01 42 
e-mail ff@pec.gliwice.pl  

 

Dział Księgowy - FK 

 prowadzenie ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa ,  

 prowadzenie rozliczeń  

 uzgadnianie sald z kontrahentami  

 windykacja należności 

kierownik tel. 32 335 01 40 
kontakt: tel. 32 335 01 45   
e-mail fk@pec.gliwice.pl  

Dział Ekonomiczny - FE  

 planowanie działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa,  

 planowanie zatrudnienia i płac  

 pozyskiwanie środków na realizację zadań inwestycyjnych  

 sporządzanie taryfy dla ciepła 

 
kierownik tel. 32 335 01 46  
kontakt: tel. 32 335 01 47 
e-mail fe@pec.gliwice.pl  
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