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WYKAZ SPÓŁEK NADZOROWANYCH 

L.p

. 

Spółka 

zarządzająca 

Spółka 

nadzorowana 

Rodzaj wykonywanej działalności ADRES SPÓŁKI TELEFON 

FAX 

1. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna S.A.  

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-

Produkcyjne 

"ELTUR-SERWIS"  

Sp. z o.o. 

1. usługi remontowe oraz serwisowe urządzeń elektroenergetycznych 

znajdujących się w elektrowniach, 

2. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (remonty i serwisowanie: 

kotłów energetycznych i przemysłowych oraz urządzeń pomocniczych, 

turbin parowych, układów nawęglania, odpylania i odpopielania, 

silników elektrycznych, rozdzielni elektrycznych, instalacji 

elektrycznych i oświetleniowych, transformatorów, węzłów 

ciepłowniczych, urządzeń hydrotechnicznych), 

3. generalne wykonawstwo inwestycji sektora energetycznego, 

kompleksowa realizacja zadań w zakresie instalacji technologicznych, 

przemysłowych oraz energetycznych, 

4. prace spawalnicze w zakresie naprawy, modernizacji i wytwarzania 

urządzeń energetycznych podlegających UDT oraz wytwarzania, 

montażu i remontów stalowych konstrukcji budowlanych,  

5. badania niszczące i nieniszczące połączeń spawanych, 

6. produkcja i regeneracja urządzeń elektroenergetycznych (palniki 

pyłowe i separatory młynów węglowych, przenośniki kubełkowe i 

zgrzebłowe, kanały spalin i kanały powietrza, konstrukcje stalowe 

obiektów przemysłowych; regeneracja: przekładni, krążników 

taśmowych, bębnów i elektrobębnów, czerpaków koparek; diagnostyka 

i wyważanie maszyn: badania wibrodiagnostyczne stanu 

dynamicznego maszyn wirnikowych, laserowe osiowanie zespołów 

napędowych, wyważanie wałów i wirników, pomiary i weryfikacja stanu 

technicznego silników elektrycznych, badanie maszyn elektrycznych 

na stacji prób,  

7. obróbka skrawaniem: toczenie, frezowanie, szlifowanie, dłutowanie, 

wytaczanie, obróbka kół zębatych,  

8. montaż i demontaż rusztowań oraz wynajmem specjalistycznych 

rusztowań przemysłowych, 

9. zabezpieczenia antykorozyjne  konstrukcji stalowych.  

 

 59-916 Bogatynia  

ul. Młodych 

Energetyków 12 

 tel. (75) 772-30-01  

(75) 772-32-01 

(75) 772-32-20 

 

2. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-

Produkcyjne TOP 

SERWIS Sp. z o.o. 

1. usługi remontowe urządzeń energetycznych na terenie 

elektrowni,  

2. prace demontażowe obiektów energetycznych,  

3. serwis urządzeń kotłów przemysłowych i urządzeń 

pomocniczych,  

 59-916 Bogatynia 

ul. Konrada 8 

tel. (75) 772-38-40 

(75) 772-38-49 

(75) 772-38-42 

fax. (75) 772-38-41 
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4. wykonawstwo konstrukcji stalowych,  

5. prace spawalnicze i montażowe,  

6. wynajem i montaż rusztowań. 

 

3. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

ELBIS Sp. z o.o. 1. pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (Menadżera Projektu, 

Inżyniera Kontraktu) przy realizacji projektów inwestycyjnych, 

dotyczących budowy nowych bloków energetycznych, instalacji 

ochrony środowiska oraz modernizacji istniejących jednostek 

wytwarząjących energię elektryczną,  

2. usługi w zakresie pomiarów wiatru,  

3. analizy produktywności oraz oddziaływania na środowisko 

projektowanych farm wiatrowych,  

4. pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji 

elektroenergetycznych, 

5. Przygotowanie i realizacja projektów badań środowiskowych, badań 

lokalizacji oraz usług związanych ze wsparciem uzyskania pozwoleń 

i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym 

z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

 

 97-427 Rogowiec 

ul. Instalacyjna 2 

 tel. (44) 735-33-20 

(44) 735-33-40 

fax. (44) 735-33-22 

4. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

ELMEN Sp. z o.o. 1. usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń energetycznych i 

instalacji pomocniczych w elektrowniach spalających węgiel 

brunatny,  

2. prace budowlane na terenie elektrowni Bełchatów i kopalni węgla 

brunatnego poprzez realizację robót ogólnobudowlanych w zakresie 

obiektów przemysłowych, biurowych i mieszkalnych  wraz z 

instalacjami w nowych lub modernizowanych obiektach, roboty 

budowlane izolacyjne, konstrukcje pokryć dachowych, prace 

murarskie, 

3. remonty i modernizacje urządzeń i instalacji pomocniczych bloków 

energetycznych (np. kanały spalin, urządzenia odpopielania, 

nawęglania itp.), 

4. wykonanie, modernizacja oraz przeglądy i konserwacja instalacji 

elektrycznych i energetycznych wodnych, kanalizacji, c.o., wentylacji 

mechanicznej, a także instalacji hydrantowych, tryskaczowych 

i oddymiania, 

5. roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych i żelbetowych, 

6. modernizacje układów transportu popiołu z elektrofiltrów bloków 

energetycznych oraz zbiorników buforowych, modernizacje mostów 

nawęglania. 

 

 97-427 Rogowiec  

ul. Św. Barbary 8 

tel. (44) 735-49-20 

fax. (44) 735-49-22 
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5. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

Energoserwis-

Kleszczów Sp. z 

o.o. 

1. realizacja robót budowlano-montażowych branży elektrycznej i 

niskoprądowej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 

2. prace projektowe branży elektrycznej i rozproszonego systemu 

sterowania oraz aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki (DCS 

i AKPiA) oraz teletechnicznej, 

3. produkcja i kooperacja w wykonywaniu rozdzielnic niskiego napięcia, 

szaf sterowniczych i pulpitów, skrzynek sterowniczych 

i przyłączeniowych, złącz kablowo-pomiarowych,  

4. doradztwo techniczne, pomiary elektryczne i rozruchy urządzeń w 

branży elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,  

5. pomiary napięciem badania kabli wolnozmiennymi napięciami 

przemiennymi (VLF kabli średniego napięcia), 

6. działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na podstawie 

odpowiednich koncesji przyznanych spółce - Operator Sieci 

Dystrybucyjnej (OSD). Spółka prowadzi również sprzedaż energii 

elektrycznej.  

 

 97-427 Rogowiec 

ul. Instalacyjna 2 

tel. (44) 735-40-34 

fax. (44) 735-40-35 

6. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

RAMB Sp. z o.o. 1. remonty maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego, 

2. produkcja, montaż i regeneracja konstrukcji stalowych, 

3. prace związane z zabezpieczeniem powierzchni metalowych przed 

korozją (szlifowanie, malowanie) – w szczególności tras 

przenośnikowych oraz urządzeń górnictwa odkrywkowego,  

4. remonty mechaniczne i elektryczne maszyn podstawowych oraz 

przenośników taśmowych,, roboty budowlane i instalacyjne (c.o., 

wod.-kan.),  

5. remonty obiektów budowlanych,  

6. budowa systemów odwodnienia w zakresie kanałów, rowów i 

rurociągów,  

7. roboty ziemne, instalacje elektroenergetyczne niskich i średnich 

napięć,  

8. remonty  układów elektrycznych,  

9. remonty maszyn podstawowych,  

10. obróbka skrawaniem, produkcja i regeneracja czerpaków, płyt 

gąsienicowych,  

11. remonty pomp głębinowych i stacjonarnych,  

12. produkcja filtrów żwirowych, produkcja rur i prefabrykatów dla 

odwodnienia,  

13. utrzymanie obiektów, sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni 

ścieków.  

Piaski nr 2  

97-400 Bełchatów  

skr. poczt. 106 

tel. (44) 737-78-01 

fax. (44) 737-78-02 



 Wykaz Spółek nadzorowanych 
Zał.4 do PROG 00096/A  Procedura Ogólna Zakupów Grupy Kapitałowej PGE 

 

4 

 

7. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

Przedsiębiorstwo 

Wulkanizacji Taśm  

i Produkcji Wyrobów 

Gumowych 

BESTGUM POLSKA 

Sp. z o.o. 

1. wulkanizacja i regeneracja taśm gumowych,   

2. połączenia i naprawy oraz wymiany taśm przenośnikowych na 

maszynach podstawowych i  przenośnikach taśmowych,  

3. produkcja elementów gumowych i gumowo-metalowych,  

4. wytwarzanie mieszanek gumowych, wykonywanie  okładzin 

gumowych na bębnach i walcach,  

5. obróbka okładzin: toczenie, szlifowanie, wiercenie, usługi wiertnicze i 

odwodnieniowe, produkcja kruszyw tj. surowców znajdujących 

zastosowanie m.in.: do budowy dróg, w przemyśle cementowym, 

ceramice, przemyśle szklarskim jako produkty dodatkowe 

uzyskiwane w procesie pozyskiwania węgla brunatnego, 

6. obsługa maszyn kruszących i betoniarni,  

7. roboty strzałowe włącznie z obrotem i przechowywaniem materiałów 

wybuchowych, 

8. regeneracja silników elektrycznych i osprzętu,  

9. usługi rekultywacji i obsługi zwałowisk, 

10. obsługa systemu odwodnienia kopalni. 

 

 97-427 Rogowiec  

ul. Św. Barbary 3 

tel. (44) 737-18- 

50tel./fax. (44) 

737-18-52tel. (44) 

737-18- 05tel. (44) 

737-18- 55 

8. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

MEGAZEC Sp. z 

o.o. 

1. usług remontowe i transportowe dla elektrociepłowni, 

2. usługi  modernizacji i remontów kotłów, turbin energetycznych oraz 

urządzeń pomocniczych,  

3. roboty budowlano - montażowe branży elektrycznej i niskoprądowej, 

4. specjalistyczne prace spawalnicze urządzeń ciśnieniowych, 

5. wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych w elektrociepłowniach, 

6. remonty urządzeń i instalacji energetycznych, 

7. naprawy urządzeń energetycznych,  

8. serwis techniczny i utrzymania ruchu elektrociepłowni.  

 

 85-950 Bydgoszcz 

ul. Energetyczna 6 

tel. (52) 372-85-66 

fax. (52) 372-83-94 

9. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

MegaSerwis  

Sp. z o.o. 

1. usługi sprzątania i utrzymania terenów zielonych,  

2. techniczne prace serwisowo utrzymaniowe powierzchni 

przemysłowych,  

3. usługi pralnicze,  

4. usługi sprzątania, w tym wyspecjalizowane sprzątanie powierzchni 

przemysłowych, wysokościowych, biurowych, magazynów 

i maszynowni, 

5. utrzymanie i pielęgnacja: terenów zielonych, rowów 

(przeciwpożarowych, opaskowych, melioracyjnych, odpływowych), 

zwałowisk, skarp, składowisk, bocznic kolejowych w zakresie m.in. 

koszenia, nawożenia, rekultywacji, wycinki i nasadzeń, obsługi 

ogrodniczych systemów nawodnieniowych, wykonywania oprysków 

59-920 Bogatynia  

 ul. Zgorzelecka 4 

tel. (75) 648-04-21 
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okresowych (w tym stacji energetycznych i pod liniami 

energetycznymi), rekultywacji skarp, 

6. utrzymanie dróg, placów oraz wszelkich ciągów komunikacyjnych, 

odśnieżanie, 

7. usuwanie pyłów węgla i biomasy oraz popiołów w obiektach, 

w których może wystąpić atmosfera wybuchowa (m.in. układy 

nawęglania, kotłownie), w tym z wykorzystaniem technik 

alpinistycznych, 

8. prace czyścicielsko - porządkowe w ramach przygotowywania 

zespołów młynów węglowych na blokach energetycznych do 

remontu, 

9. bieżąca obsługa urządzeń dźwigowych (suwnice, dźwigi towarowo - 

osobowe), 

10. prace czyścicielsko - porządkowe związane z utrzymaniem 

dyspozycyjności ruchowej urządzeń nawęglania, 

11. przeprowadzki i usługi spedycyjne, 

12. pranie i pielęgnacja odzieży roboczej, szpitalnej,  przemysłowej, 

galanterii hotelowej, 

13. wynajem (leasing) odzieży roboczej (począwszy od skredytowania 

zakupu odzieży, poprzez regularne czyszczenie i pranie, odbiór 

i dowóz do klienta, aż po wymianę zużytej odzieży na nową), 

14. obsługa kolei linowych i wyciągów orczykowych, systemu 

naśnieżania w zakresie przygotowania do eksploatacji i konserwacji, 

obsługa i konserwacja toru saneczkowego,  

15. obsługa i utrzymanie składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne. 

 

10. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

PTS "Betrans"  

Sp. z o.o. 

1. transport na terenie kompleksu elektrowni i kopalni Bełchatów i 

Turów,  

2. transport w zakresie osób i rzeczy, usługi specjalistyczne (towary 

niebezpieczne, transport ładunków ponadnormatywnych, transport 

odpadów w zakresie wszystkich kodów) na terenie kraju oraz WE, 

3. spedycja – organizowanie i nadzór nad przewozem ładunków 

pojazdami ciężarowymi, 

4. usługi sprzętem technologicznym / budowlanym,  

5. dzierżawa i leasing pojazdów, kompleksowa obsługa floty (FSL),  

6. usługi warsztatowe i lakiernicze w tym przeglądy techniczne 

pojazdów,  

7. usługi wulkanizacyjne w zakresie pojazdów osobowych, ciężarowych, 

Centrala Spółki 

ul. Wojska 

Polskiego 73 

97-400 Bełchatów 

skr. poczt. 98 

Centrala Spółki: 

tel. (44) 737-72-00 

fax. (44) 737-72-01 

Oddział Rogowiec 

z siedzibą w 

Rogowcu 

ul. Instalacyjna 

2097-400 

Bełchatów, skr. 

tel. (44) 735-16-

06fax. (44) 735-16-

24 
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sprzętu budowlanego oraz specjalistycznego,  

8. szkolenia prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Zawodowych 

(szkolenia kierowców, operatorów, szkolenia okresowe bhp, 

szkolenia związane z działalnością kolejową),  

9. letnie i zimowe utrzymanie dróg i placów,  

10. usługi komunalne (oczyszczanie kanalizacji), 

11. wynajem powierzchni/placu magazynowego, 

12. obsługa kolejowa na terenie bocznic kolejowych (utrzymanie 

infrastruktury, przetaczanie wagonów, przeglądy taborów 

niewymagające szczególnych uprawnień). 

poczt. 98 

Oddział Eltur-Trans 

z siedzibą  

w Bogatyni 

ul. Transportowa 3 

59-916 Bogatynia 

tel. (75) 772-37-01 

fax. (75) 772-37-37 

11. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

Elbest Sp. z o.o. 1. usługi noclegowe i gastronomiczne.  ul. 1 Maja 63 

97-400 Bełchatów  

tel. (44) 733 81 28  

fax. (44) 733 81 28 

12. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

Elbest Security  

Sp. z o.o. 

1. usługi w zakresie kompleksowej ochrony osób i mienia, w tym 

obiektów strategicznych oraz zabezpieczenia technicznego 

chronionych obiektów, 

2. usługi w zakresie konwojowania materiałów niebezpiecznych,  

3. konwojowania wartości materialnych,  

4. przygotowanie planów ochrony obiektów, 

5. zabezpieczanie imprez masowych. 

 

ul. 1 Maja 63 

97-400 Bełchatów  

tel. (44) 733 81 31  

fax. (44) 733 81 28 

13. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 

EPORE Sp. z o.o. 1. zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla (UPS), 

2. obsługa ciągów technologicznych służących odprowadzaniu UPS do 

miejsca prowadzenia odzysku wraz z rekultywacją wyrobiska, 

3. obsługa magazynów gipsu oraz urządzeń transportowych 

i załadowczych, 

4. obsługa rozładunku kamienia wapiennego z transportu kolejowego i 

transportu samochodowego, 

5. obsługa magazynów kamienia wapiennego, 

6. obsługa magazynu mączki wapiennej, 

7. obsługa młynowni kamienia wapiennego, 

8. załadunek  popiołu na środki transportu kołowego i kolejowego, 

rozładunek sorbentu do odsiarczania spalin (mączki wapiennej lub 

innego) z wagonów zbiornikowych i samochodów autocystern, 

załadunek i magazynowanie gipsu na środki transportu, 

9.  obsługa składowisk UPS, w tym usługi związane z remontem, 

 59-916 Bogatynia  

ul. Środkowa 7 

 

 

Biuro we 

Wrocławiu 

ul. Strachocińska 

90/90a 

51-511 Wrocław 

 tel. (75) 772-36-01  

fax. (75) 772-36-02 

 

 

tel. (71) 719 86 60 

fax. (71) 719 86 61 
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konserwacją i utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej 

wszystkich obiektów , instalacji i urządzeń. 

10. produkcja mieszanek drogowych (wytwarzanych przy 

wykorzystaniu odbieranych i zagospodarowywanych wypadów 

młynowych i placków filtracyjnych),  

11. produkcja sorbentu dla potrzeb wiązania siarki w procesie spalania 

węgla i odsiarczania spalin,  

12. produkcja drobnowymiarowych elementów betonowych. 

 

14. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

Pracownicze 

Towarzystwo 

Emerytalne 

Nowy Świat S.A. 

Prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych - polegające 

na tworzeniu Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy 

Świat", odpłatnym zarządzaniu oraz reprezentowaniu funduszu 

wobec osób trzecich.   

 02-675 Warszawa 

ul. Wołoska 18 

tel. (22) 640 32 30 

(22) 640 32 27 

fax. (22) 640 32 31 

15. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

ELKOM Sp. z o.o. 1. przesył, dystrybucja i obrót ciepłem oraz eksploatacja systemu 

ciepłowniczego  z dostawą ciepła do odbiorców końcowych,  

2. eksploatacja systemów ciepłowniczych,  

3. usuwanie awarii i remonty sieci ciepłowniczej,  

4. wydawanie warunków technicznych dla nowych odbiorców,  

5. realizacja przyłączy nowych odbiorców,  

6. opracowanie planów rozwoju w zakresie ciepła,  

7. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

8. utrzymanie dróg i placów,  

9. zarządzaniem i administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi,  

10. prowadzi sprzedaży oraz wynajem wytworzonych i nabytych 

zasobów lokalowych. 

 

45-920 Opole 

ul. Norweska 11 

tel. 077/423-51-15  

16. PGE Górnictwo i 

Energetyka 

Konwencjonalna 

S.A. 

PEC Zgierz Sp. z o.o. 1. przesył, dystrybucja i sprzedaż ciepła,  

2. usługi projektowania: węzłów i sieci cieplnych oraz systemów 

wentylacji. 

95-100 Zgierz,  

ul. Ks. Szcz. 

Rembowskiego 22 

tel. (42) 716-11-66          

fax. (42) 716-36-72 

17. PGE Dystrybucja S.A. ESP Energetyczne 

Systemy 

Pomiarowe 

Sp. z o.o. 

1. usługi dotyczące obsługi przyrządów do pomiaru wielkości 

elektrycznych: legalizacji i ekspertyz liczników energii elektrycznej 

prądu przemiennego, wzorcowania liczników prądu stałego i 

przemiennego oraz wzorcowania przyrządów pomiarowych,  

2. wykonywanie powierzonych projektów w zakresie modernizacji 

układów pomiarowych, 

3. obsługa głównego magazynu liczników w tym prowadzenie 

gospodarki w zakresie liczników nowych oraz przeznaczonych do 

ponownej legalizacji. 

15-950 Białystok  

ul. Elektryczna 13 

tel. (85) 7329559 
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18. PGE Dystrybucja S.A. PTU "ETRA" 

Sp. z o.o. 

1. zarządzania środkami transportu,  

2. naprawy z zakresu mechaniki pojazdowej,  

3. diagnostyka komputerowa pojazdów,  

4. kompleksowa usługa wulkanizacyjna,  

5. wynajem sprzętu budowlano-montażowego: podnośniki, żurawie, 

świdroustawiacz,  

6. montaż urządzeń gps monitorujących pojazdy. 

 

15-620 Białystok,  

ul. Elewatorska 17 

tel./fax. (85) 

6645011 

 

 


