
Porozumienie Warszawskie Wspólnota Samorządowa to sojusz lokalnych komitetów 
zawiązany w 2010 r. Reprezentuje nas 51 radnych i 8 członków zarządów dzielnic, w tym 3 
burmistrzów w 10 dzielnicach. W czterech współrządzimy (Ursus, Rembertów, Włochy, 
Ursynów), z czego w jednej z PO, w dwóch z PIS, w jednej samodzielnie. Na poziomie 
samorządowym odrzucamy etykiety partyjne. 

 

Oświadczenie Porozumienia Warszawskiego Wspólnota Samorządowa w sprawie SPEC 

 

DOMAGAMY SIĘ REFERENDUM 

Przedstawiciele komitetów lokalnych skupionych we Wspólnocie Samorządowej stanowczo 
protestują przeciwko prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Plany 
władz miasta stwarzają niebezpieczeństwo pogorszenia jakości życia większości 
mieszkańców Warszawy. 

Przeciwstawiamy się prywatyzacji SPEC, gdyż: 

1. Prywatyzacja przedsiębiorstwa, które posiada monopol na dostawy energii cieplnej do 
naszych mieszkań musi spowodować niekontrolowany wzrost cen. 

2. Prywatyzacja SPEC pozbawia samorząd ważnego narzędzia kształtowania jednej z 
ważniejszych dziedzin zaspakajania potrzeb mieszkańców. 

3. Sprzedaż przedsiębiorstwa dla zaspokojenia bieżących potrzeb budżetowych pozbawia 
miasto stałych wpływów z wypracowywanych przez SPEC zysków. 

4. Jak wykazują doświadczenia innych miast, sprzedaż przedsiębiorstwa dostarczającego 
ciepło ogranicza modernizację systemu ciepłowniczego.  

5. SPEC realizuje z powodzeniem inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą ze środków 
własnych i europejskich, nie posiada zobowiązań długoterminowych, a jego zdolność 
kredytowa znacznie przekracza proponowaną cenę sprzedaży 

Wspólnota Samorządowa uważa, że sprzedaż przedsiębiorstwa SPEC może odbyć się tylko i 
wyłącznie po przeprowadzeniu referendum w tej w sprawie wśród mieszkańców Warszawy. 
 
Niestety, partie polityczne SLD i PIS zamiast połączyć swoje siły na rzecz Warszawy, 
wykorzystują sprawę prywatyzacji SPEC do prowadzenia kampanii politycznej związanej z 
tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Zbieranie podpisów pod dwoma wnioskami o 
przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji SPEC jest błędem pychy dużych partii 
politycznych. Brak porozumienia i współdziałania, mimo prób mediacji ze strony Wspólnoty 
Samorządowej, pomiędzy dwiema opozycyjnymi wobec Prezydenta Warszawy partiami 
politycznymi w sprawie referendum, sprzyja zamierzeniom Hanny Gronkiewicz-Waltz i 
Platformy Obywatelskiej, chcących ponad głowami obywateli zdecydować o warunkach 
życia mieszkańców miasta.  

Mimo braku porozumienia na rzecz wspólnego działania wszystkich organizacji w sprawie 
SPEC deklarujemy wszystkim zainteresowanym wszelką pomoc zarówno w zbieraniu 
podpisów na rzecz referendum, jak i w kampanii przekonujących mieszkańców Warszawy do 
głosowania przeciwko prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Monopol SPEC i ceny ciepła nie są lewicowe, prawicowe i nie powinny być prywatne, tylko 
kontrolowane przez stołeczny samorząd i reprezentantów mieszkańców w osobach radnych i 
Prezydenta Warszawy. 


