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Pod rządami Dalkii Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmierza zmienić zasady 

obsługi węzłów ciepłowniczych, a także szeroko stosować tzw. outsourcing usług. Wielkość 

zatrudnienia w spółce na spaść o około 700 osób – donosi „Życie Warszawy”.  

 

Według relacji warszawskiego dziennika SPEC zamierza pozbyć się węzłów ciepłowniczych, 

które wcześniej stołeczna firma przejmowała sukcesywnie od spółdzielni mieszkaniowych i 

wspólnot. Według związkowców działających w spółce ma być to jeden ze sposobów na 

redukcję kosztów. 

Według „Życia Warszawy” obecnie około 75 proc. z 15 tys. warszawskich węzłów należy do 

SPEC-u. 

 

Pogłoski o planach SPEC- u odnośnie węzłów ciepłowniczych budzą niepokój wspólnot i 

spółdzielni mieszkaniowych, które obawiają się wzrostu kosztów z tym związanych. 

 

Obaw spółdzielców i wspólnot oraz związkowców nie podziela jednak rzeczniczka SPEC-u 

Monika Mazurkiewicz. Wyjaśnia ona w "ŻW", że SPEC nadal będzie zajmował się 

konserwacją i obsługą węzłów cieplnych, ale z racji tego że firma zamierza koncentrować się 

na swojej działalności podstawowej, cześć z tych prac będzie zlecana firmom zewnętrznym.  

Jak czytamy w warszawskim dzienniku, SPEC zmierza coraz więcej prac zlecać na zewnątrz i 

wciągu kilku lat znacząco zmniejszyć zatrudnienie. Według planów ma ono spaść z obecnych 

około 1 700 do około 1 000 pracowników. Ze względu na 10-letnie gwarancje zatrudnienia, 

firma przygotowała program dobrowolnych odejść, z którego według rzeczniczki spółki na 

chwilę obecną zamierza skorzystać około 350 osób. Pracownicy mają w tej sprawie czas na 

podjęcie decyzji do kwietnia przyszłego roku. 

 

„Życie Warszawy” zwraca również uwagę na inny podnoszony przez stronę związkową 

problem – brak planu inwestycyjnego na najbliższe lata. Rzeczniczka wyjaśnia, że plan jest 

gotowy i będzie upubliczniony wiosną przyszłego roku. Według niej w przyszłym roku 

warszawski dystrybutor ciepła wyda 200 mln zł na inwestycje. Zapewniła również, że 

określone w umowie prywatyzacyjnej zobowiązanie co do wydatków inwestycyjnych na 

poziomie 1 mld złotych w ciągu 7 najbliższych lat zostaną zrealizowane.  
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