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Ciąg dalszy na str. 4

1 marca 2018 r. miało miejsce 
uroczyste rozstrzygnięcie kon-
kursu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach „EkoKarlik”. 
Podczas tego wydarzenia statuetkę 
i tytuł „EKOKARLIK” otrzymał pre-
zes Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Pan 
Henryk Dolewka.
Konkurs miał na celu promocję 
etyki ekologicznej w podejmowa-
nych działaniach na rzecz ochrony 
środowiska w regionie, zachęcenie 
do podejmowania działań na rzecz 
ochrony środowiska oraz pokaza-
nie różnorodności rozwiązań w za-
kresie ochrony środowiska.

22 maja 2018 r. odbyło się walne 
zebranie Bytomskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, na którym wręczo-
no kolejne certyfikaty członkowskie. 
Jednym z członków BIPH zostało 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Aktualnie Izba liczy 50 członków. 
Skupia podmioty z terenu Bytomia, 
Radzionkowa i Zabrza z różnych 
branż i o zróżnicowanej wielkości.

Celem działalności BIPH jest inte-
gracja środowiska przedsiębiorców, 
reprezentowanie ich interesów przed 
organami władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i samorządowej, koja-
rzenie partnerów handlowych, infor-
macja gospodarcza, szkolenia i se-
minaria, przekazywanie informacji 
o programach pomocowych z Unii 
Europejskiej i wiele innych działań.

Prestiżowe wyróżnieniePEC Sp. z o.o.
członkiem
Bytomskiej

Izby Przemysłowo-
Handlowej

Dla inwestycji dofinansowanej 
przez UE pn.: „Modernizacja go-
spodarki cieplnej dla gmin: Bytom 
i Radzionków – 2015-2020” zakres 
rzeczowy w 2018 roku obejmuje 
budowę ok. 4,5 km sieci oraz 69 
indywidualnych węzłów cieplnych, 
a także likwidację 4 grupowych sta-
cji wymienników. Prace prowadzo-
ne będą w dzielnicach: Śródmieście 

(osiedle ul. Łużycka), Miechowice 
(rejon ulic: Stolarzowicka, Feliń-
skiego, Nickla, Leszczynowa, Fran-
cuska, Racjonalizatorów) oraz Karb 
(rejon ulic Czackiego, św. Elżbiety, 
Konstytucji).
Przewidywany całkowity koszt 
przedsięwzięcia to ponad 46 mln zł. 
Dotacja z Funduszu Spójności (FS) 

Unijne inwestycje 
w 2018 roku

Od 2017 roku PEC Sp. z o.o. realizuje dwa wieloletnie pro-
jekty  inwestycyjne  dofinansowane  z  Unii  Europejskiej, 
w ramach których w bieżącym roku łącznie zostanie wy-
budowanych  ok.  7,5  km  sieci  ciepłowniczych  oraz  107 
w  pełni  zautomatyzowanych  węzłów  cieplnych.  Zlikwi-
dowane zostaną 4 grupowe stacje wymienników.
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5) Henryk Kaleja – Członek; 
z PEC Sp. z o.o. związany 
od 1988 r.; pracuje na stano-
wisku montera aparatury kon-
trolno-pomiarowej i automaty-
ki na terenie Zakładu Obsługi 
Klienta nr II. Od początku lat 
90 działa w NSZZ „Solidar-
ność”.

Przyjazne Ciepło Biuletyn Informacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 122; 41-902 Bytom; 
Redaktor naczelny: Sylwia Bec tel. 32 388 73 60; sbec@pec.bytom.pl

abcdefabcdef
Opracowanie i skład 

ul. Opolska 23c
42-600 Tarnowskie Góry 

www.kasc.pl
Druk Mikopol 

tel. 32 289 82 75

1) Sławomir Kamiński – Przewodniczący; w PEC Sp. 
z o.o. pracuje od 2000 r.; początkowo jako monter 
AKP, później mistrz ds. AKP, od 2008 r. był kierowni-
kiem Zakładu Klienta nr II, a od 2016 r. jest kierow-
nikiem Działu Technicznego; absolwent Politechniki 
w Częstochowie.

Nowa Rada Pracowników
W związku z kończącą się kadencją Rady Pracowników PEC Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu 
17 kwietnia br. przeprowadzono wybory do Rady Pracowników na lata 2018-2022. Spośród 
dziewięciu kandydatów zgodnie z ustawą z dn. 7.04.2006  r. o  informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r., Nr 79, poz. 550) wybrano pięciu człon-
ków Rady Pracowników. 

Na spotkaniu w dniu 14 maja br. Rada Pracowników 
w głosowaniu jawnym wybrała Prezydium Rady w skła-
dzie:

2) Michał Lisicki – Zastępca Przewodniczącego; z PEC 
Sp. z o.o. związany od marca 1999 r. początkowo pra-
cował w Dziale Technicznym jako inspektor ds. tech-
nicznych, od 2005 r. jest kierownikiem Działu Auto-
matyki i Informatyki; absolwent Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

3) Grzegorz Grzyb – Sekre-
tarz, w PEC Sp. z o.o. pracuje 
od 1.09.1992 r., początkowo 
jako inspektor ds. BHP, następ-
nie w Dziale Eksploatacji, póź-
niej w Dziale Technicznym, 
w Biurze Realizacji Projektu 
Funduszu Spójności, a obecnie 
jako specjalista ds. technicznych 
w Dziale Inwestycji; absolwent 

Politechniki w Częstochowie.

4) Joachim Garbolino – Czło-
nek, w PEC Sp. z o.o. pracuje 
od listopada 1985 roku na sta-
nowisku elektromontera, mon-
tera AKPiA na terenie Zakładu 
Obsługi Klienta Nr I.

Wszystkim wybranym Członkom Rady Pracowników serdecznie gratulujemy.
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„Polska bez smogU” 
szaNsą Na czyste PowietRze

Termomodernizację  i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach osób mniej 
zamożnych zakłada pilotażowy rządowy program. Ma być realizowany w miastach z naj-
bardziej zanieczyszczonym powietrzem do 100 tys. mieszkańców. Plany naprawcze będą 
ustalane z władzami gmin.

Jak nas poinformowało Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii, 
w ramach pilotażu rządowego pro-
gramu „Polska bez smogu” przepro-
wadzona zostanie termomoderniza-
cja i wymiana wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła budynków mieszkal-
nych należących do osób mniej za-
możnych w 23 miastach poniżej 100 
tys. mieszkańców. Zgodnie ze Stra-
tegią Odpowiedzialnego Rozwoju, 
pierwszym krokiem jest pomoc oso-
bom najmniej zamożnym.

Miasta z listy Światowej Organiza-
cji Zdrowia zamieszkiwane przez 
większą liczbę osób, zostaną objęte 
indywidualnym trybem postępowa-
nia. Szczegóły planów naprawczych 
dla poszczególnych miejscowości 
ustalane będą z udziałem władz sa-
morządów i lokalnych NGOs (orga-
nizacji pozarządowych).

W listopadzie ub. r. do Funduszu Ter-
momodernizacji i Remontów (FTiR), 
przydzielonych zostało 180 mln zł 
przeznaczonych na program. Ich 
uruchomieniu służyć będzie nowe-
lizacja ustawy o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów. Jej celem 
będzie umożliwienie wydatkowania 
środków z FTiR na współfinanso-
wanie przez rząd i jednostki samo-
rządu terytorialnego (województwa 
i gminy) przedsięwzięć związanych 
z termomodernizacją budynków 
mieszkalnych należących do osób 
ubogich energetycznie.

Resort przewiduje też inwentaryza-
cję oraz prace nad optymalizacją 
wydatkowania środków publicz-
nych, które mogą być przeznaczo-
ne na poprawę jakości powietrza 

w Polsce. Uspójniony zostanie 
sposób wydatkowania środków 
z Regionalnych Programów Ope-
racyjnych, Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko czy 
środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska.

Na podstawie doświadczeń z pro-
jektów pilotażowych stworzony zo-
stanie ogólnopolski program.

Rządowy program Czyste Powietrze 
to program realizowany przez Radę 
Ministrów. Najważniejsze punkty 
to ustalenie standardów emisyjnych 
dla kotłów na paliwa stałe, ustalenie 
norm jakościowych dla paliw sta-
łych i stworzenie programu osłono-
wego dla mniej zamożnych gospo-
darstw domowych.

W życie weszło już rozporządze-

nie w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe. Przewiduje ono 
restrykcyjne wymagania dla produ-
kowanych i instalowanych kotłów 
w Polsce. Jak informuje Minister-
stwo Przedsiębiorczości i Techno-
logii – prowadzone są prace nad 
wprowadzeniem regulacji dotyczą-
cych jakości paliw stałych, których 
celem jest wyeliminowania najbar-
dziej szkodliwych paliw stałych, 
takich jak muły i flotokoncentraty 
w sektorze mieszkaniowym.

Termomodernizacja budynków jed-
norodzinnych należących do osób 
ubogich energetycznie uważana jest 
przez ekspertów Banku Światowe-
go, pracujących na zlecenie Komisji 
Europejskiej nad raportem nt. metod 
zwalczania niskiej emisji w Polsce, 
za optymalne narzędzie poprawy 
jakości powietrza w Polsce.

źródło: serwis informacyjny Wolters Kluwer
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Dokończenie ze str. 1

dla tej inwestycji wyniesie ponad 16 mln zł. Realizacja 
projektu planowana jest w latach 2017-2020.
Zakres rzeczowy całego projektu to: przebudowa i wy-
miana istniejących sieci ciepłowniczych o łącznej dłu-
gości ok. 17 km, likwidacja 10 szt. grupowych stacji 
wymienników oraz budowa 200 szt. indywidualnych 
węzłów cieplnych. Zadania prowadzone będą ogółem 
w sześciu dzielnicach Bytomia.

Drugą inwestycją dofinansowaną z UE, aktualnie re-
alizowaną przez Spółkę, jest: „Wdrażanie programu 
ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – ucie-
płownienie zabudowy wielorodzinnej”. Zgodnie z za-
łożeniami, w 2018 roku zaplanowano budowę 38 in-
dywidualnych węzłów cieplnych i ok. 3 km sieci. Prace 
prowadzone będą na terenie: Śródmieścia (Rynek i re-
jon ulic: Podgórna, Kościelna, Jainty, Rycerska, Krakow-
ska, Józefczaka, Korfantego, Pułaskiego, Wallisa, Cho-
pina, Siemiradzkiego, Przemysłowa) oraz Łagiewnik 
(rejon ulic: Romanowskiego, św. Cyryla i Metodego). 
Przewidywany całkowity koszt projektu to ponad 12 
mln zł. Dla tej inwestycji dotacja z FS wyniesie ponad 8 
mln zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w la-
tach 2017-2018. Zakres rzeczowy to: budowa ok. 56 
indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 5 km no-
wych sieci ciepłowniczych. Zadania prowadzone będą 
ogółem w trzech dzielnicach Bytomia. 
Dla obydwu inwestycji do najważniejszych korzyści 
należy zaliczyć:
• zmniejszenie zużycia energii końcowej: 33 933 GJ/rok,
• uniknięte emisje CO2: 4 314 Mg/rok,
• zmniejszenie emisji pyłów: 19 Mg/rok,
• bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego,

Unijne inwestycje w 2018 roku
• ograniczenie poziomu niskiej emisji,
• wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu 

w podłączonych budynkach.
Równolegle Spółka prowadzi kampanie informa-
cyjno-promocyjne dotyczące realizacji ww. projek-
tów. Działania obejmują m.in.: spotkania edukacyjne 
w przedszkolach i w szkołach oraz informacje prasowe 
i w internecie.

Warto przypomnieć, że w ramach omawianych inwe-
stycji w 2017 roku łącznie wybudowano ok. 6 km sieci 
ciepłowniczych oraz 92 indywidualne węzły cieplne, 
a także zlikwidowano 3 grupowe stacje wymienników. 
Prace prowadzone były na terenie: Śródmieścia, Mie-
chowic i Karbia.
W związku ze sporym zainteresowaniem mieszkańców 
związanym z ograniczeniem występowania zjawiska 
niskiej emisji, w Spółce trwają prace nad kolejnym pro-
jektem, którego realizacja planowana jest od 2019 roku. 
Zakres inwestycji obejmować będzie między innymi 
nowe podłączenia w rejonie ulic: Powstańców War-
szawskich, Krakowskiej, Batorego, Romanowskiego, 
Świętochłowickiej, Zielińskiego, Małachowskiego, Za-
brzańskiej, Puszkina, Składowej, Didura, Olejniczaka, 
Hallera, Obywatelskiej i Modrzewskiego. Zapraszamy 
do współpracy wszystkie zainteresowane osoby (szcze-
gólnie z rejonów ww. ulic), którym zależy na poprawie 
jakości powietrza. Szczegółowych informacji udziela 
Dział Marketingu PEC Sp. z o.o. (e-mail: marketing@
pec.bytom.pl)
Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl

Joanna Bryk

Wytwórca ciepła dla miasta Byto-
mia Fortum Silesia SA wprowadził 
od 1 maja 2018 r. nową taryfę dla 
ciepła, która została zatwierdzo-
na decyzją Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki Nr OKA.4210.11 
(13).2018.1257. XVII. AZa z dnia 
28 marca 2018 r.
Taryfa została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego z dnia 
30 marca 2018 r. pod pozycją 
2051 i będzie obowiązywać 
w rozliczeniach z odbiorcami 
do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Średnio w skali roku ceny zosta-
ły obniżone o (-) 0,62% w tym: 
cena ciepła o (-) 3,63%, nato-

miast cena za zamówioną moc 
cieplną wzrosła o 6,64% w sto-
sunku do cen ostatnio stosowa-
nych.
Jednocześnie informujemy, iż 
stawki opłat za usługi przesyłowe 
zawarte w taryfie dla ciepła PEC 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu 
nie uległy zmianie.

Zmiana cen ciepła FORTUM SILESIA SA
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Wzorem lat ubiegłych, w aktualnie 
prowadzonych działaniach infor-
macyjno-promocyjnych projektów 
dofinansowanych z Unii Europej-
skiej realizowanych przez PEC Sp. 
z o.o. w Bytomiu, przewidzieliśmy 
różnego rodzaju spotkania z miesz-
kańcami Bytomia. Braliśmy udział 
w następujących wydarzeniach:
• 25 maja 2018 r. – festyn z oka-

zji 70-lecia Przedszkola Nr 
25 w Bytomiu, który odbył się 
na terenie SP Nr 36 w Bytomiu 
przy ul. Siemiradzkiego,

• 15 czerwca 2018 r. – festyn 
szkolny SP Nr 51 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bytomiu przy 
ul. Łużyckiej,

• 16 czerwca 2018 r. festyn 
szkolny SP Nr 36 w Bytomiu 
przy ul. Siemiradzkiego.

ciepłe spotkania z mieszkańcami
W maju i w czerwcu br. odbyły się trzy informacyjno-promocyjne spotkania z mieszkańcami 
Bytomia. 

W trakcie eventów dorosłym przy-
bliżyliśmy zakres rzeczowy oraz 
obszar realizacji projektów pn.: 
„Modernizacja gospodarki ciepl-
nej dla gmin: Bytom i Radzionków 
– 2015-2020” i „Wdrażanie pro-
gramu ograniczania niskiej emisji 
przez PEC Bytom – uciepłownienie 
zabudowy wielorodzinnej”. Ponad-
to omówiliśmy możliwości nowych 
podłączeń w ramach kolejnego 
projektu przygotowywanego przez 
Spółkę, którego realizacja przewi-
dziana jest od 2019 roku.

Dzieci natomiast brały udział 
w różnego rodzaju konkursach pla-
stycznych i sportowych. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się 
bańki mydlane XXL. 
W strefie technicznej zebrani mogli: 

zobaczyć zaprezentowane elemen-
ty infrastruktury ciepłowniczej, po-
znać metody wytwarzania ciepła, 
a także sposoby jego oszczędzania, 
dowiedzieć się co to jest zjawisko 
niskiej emisji oraz jak można ogra-
niczyć jego występowanie.

Dziękujemy bardzo Dyrekcji, 
wszystkim osobom odwiedzającym 
nasze stoisko firmowe oraz przede 
wszystkim dzieciom za wspólnie 
spędzony czas.

Zapraszamy na fotorelację.

Więcej informacji:
www.pec.bytom.pl

Joanna Bryk
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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 mate-
riałowa, sprawy terenowo-prawne. 32 388 73 54

AUTOMATYKI 
I INFORMATYKI

Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, usługi w zakresie automaty-
ki i informatyki. 32 388 73 55

INWESTYCJI

Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych dofinanso-
wanych z funduszy unijnych. Zagadnienia techniczne, finansowe, 
organizacyjne, informacyjno-promocyjne, przetargi,  zamówienia, 
umowy związane z realizacją projektów.

32 388 73 52

ZAKŁAD OBSŁUGI 
KLIENTA NR I

Zakres działania obejmuje teren centrum Bytomia, Stroszka oraz 
Radzionkowa. Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, 
usuwanie awarii.

32 388 73 04

ZAKŁAD OBSŁUGI 
KLIENTA NR II

Zakres działania obejmuje teren Miechowic, Karbia, Szombierek, 
Łagiewnik i os. Arki Bożka. 32 388 72 75

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o.o.: 32 388 73 00/01  
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]: 32 388 73 02/03

Grzegorz Praszkowski jest ab-
solwentem Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Energetyki na kie-
runkach Mechanika i Budowa 
Maszyn oraz Inżynieria Środo-
wiska, a także studiów podyplo-
mowych w zakresie audytingu 
energetycznego w budownictwie 
na potrzeby termomodernizacji 
oraz oceny energetycznej budyn-
ków. W PEC Sp. z o.o. pracuje 
od ubiegłego roku.
– Pracę zacząłem zaraz po stu-
diach, najpierw w PPUH „ENCo” 
Sp. z o.o. w 1999 roku i od tego 
czasu jestem związany z bran-
żą ciepłowniczą. W poprzednim 
miejscu pracowałem jako ener-
getyk, gdzie zajmowałem się 

między innymi gospodarką ciepl-
no-energetyczną, sprawami tech-
nicznymi oraz ochroną środo-
wiska. W PEC Sp. z o.o. pracuję 
na stanowisku specjalisty ds. tech-
nicznych w Dziale Marketingu 
i Analiz. Do moich obowiązków 
należy między innymi pozyski-
wanie nowych odbiorców ciepła, 
określanie warunków przyłącze-
nia, rozwój rynku ciepła, kontakty 
z klientami. Część czasu spędzam 
także w terenie sprawdzając 
możliwości przyłączenia nowych 
odbiorców i na spotkaniach, 
na których przedstawiamy wraz 
z kolegami z działu zalety ciepła 
systemowego. Praca w dziale nie 
jest monotonna, zawsze coś się 
dzieje, a dzięki fajnemu zespoło-

wi ludzi szybko się w nim zado-
mowiłem – opowiada. – W wol-
nych chwilach lubię pojeździć 
na rowerze i wyskoczyć z żoną 
w góry, a zimą do poduszki po-
czytać skandynawskie kryminały 
– dodaje.

Poznajmy się
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Z żyCIA ORgAnIZACjI

Związek Zawodowy „Solidarność” w 2018 r. wybiera wła-
dze związkowe, począwszy od najniższego szczebla, czyli 
Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związko-
wych poprzez Sekcje, Sekretariaty, Regiony aż po Komisję 
Krajową i jej Przewodniczącego.

W poprzednim wydaniu biuletynu informowałem o wybo-
rach MOZ NSZZ „Solidarność” PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. 
Wybrani z naszej organizacji w wyborach przedstawiciele 
do Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa zyskali również po-
parcie i zostali Delegatami na Krajową Sekcję Ciepłownic-
twa oraz Delegatami do Regionalnego Sekretariatu Służb 
Publicznych. W wyżej wymienionych strukturach będzie-
my reprezentowani przez kol. Romana Poloczka i kol. 
Adama Smutka.

Bardzo istotną kwestią było zebranie organizacji związko-
wych NSZZ „Solidarność” skupionych przy biurze tereno-
wym Miasta Bytomia. Podjęto jednogłośnie decyzję o re-
aktywowaniu Terenowej Sekcji Problemowej w Bytomiu.

7 czerwca br. odbyły się wybory, w wyniku których Prze-
wodniczącą Terenowej Sekcji Problemowej w Bytomiu 
została kol. Joanna Lukosek, a w skład sześcioosobowej 
Rady Sekcji został wybrany Przewodniczący MOZ NSZZ 
„Solidarność” PEC sp. z o.o. w Bytomiu Roman Poloczek.

Terenowa Sekcja Problemowa w swoim założeniu ma być 
łącznikiem między mieszkańcami miasta Bytomia, Radny-
mi i Zarządem Gminy. W jej kompetencji pozostaje – jak 
sama nazwa wskazuje – odnoszenie się w wszelakich spra-
wach spornych nurtujących mieszkańców.
TSP wyraża stanowiska, opiniuje, współpracuje z Gminą 
w tak strategicznych dla mieszkańców kwestiach, jak dzia-
łalność Spółek Komunalnych oraz jednostek podległych 
gminie. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi mieszkańców. 
W swoim działaniu chcemy być konstruktywni. Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” w Bytomiu otwiera się dla 
mieszkańców.

***

Dzięki uprzejmości NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej 
w Bytomiu i jej Przewodniczącego kol. Mirka Sobonia 
otrzymaliśmy zaproszenia do Parku Rozrywki Legendia 
w Chorzowie. Uczestniczyliśmy również w zawodach 
wędkarskich na Grocie.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
udostępnił dla osób zrzeszonych w Związku Zawodowym 
„Solidarność” możliwość nabycia wejściówek w promo-
cyjnych cenach do Parku Rozrywki „Energylandia” w Zato-
rze oraz miasteczka westernowego „TwinPigs” w Żorach.

NSZZ „Solidarność” rozpoczyna programy rabatowe dla 
swoich członków. Podstawą korzystania z przygotowa-
nych ofert jest posiadanie elektronicznej legitymacji związ-
kowej.

W Spółkach, które obejmujemy swoim zasięgiem działa-
nia, większość z osób zrzeszonych w MOZ NSZZ „Solidar-
ność” PEC Sp. z o. o. Bytom otrzymała już elektroniczne le-
gitymacje związkowe, na podstawie których m.in. można 
otrzymać rabaty w wyznaczonych ośrodkach wypoczyn-
kowych na wyjazdy urlopowe.

Nasi związkowcy są również w posiadaniu elektronicz-
nych kart rabatowych Lotos Biznes, uprawniających 
do tańszego tankowania paliwa na stacjach Lotosu. Po-
dejmowane działania przez Komisję Krajową i Region Ślą-
sko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” mają na celu nie tylko 
częściową rekompensatę składki związkowej, ale również 
pokazują, iż działalność związkowa może mieć szerszy 
aspekt, co tym bardziej powinno promować nasz związek 
wśród młodszych pracowników. Jesienią oferta rabatowa 
będzie sukcesywnie rozszerzana.

W związku z planowanym wprowadzeniem przez rząd 
funkcjonowania Pracowniczych Programów Kapitałowych 
od przyszłego roku, począwszy od sierpnia 2018 r. NSZZ 
„Solidarność” rozpocznie wśród pracowników zrzeszo-
nych w związku akcję informacyjną. Będziemy starali się 
rzetelnie przedstawić wszystkie aspekty programu w rozbi-
ciu na poszczególne grupy wiekowe.

***

W Spółkach, które obejmujemy swoim zasięgiem, zakoń-
czyliśmy w pierwszym kwartale negocjacje płacowe. Pod-
pisaliśmy porozumienia płacowe, mając na uwadze dobrą 
koniunkturę, która sprzyja pracownikowi, ale jednocześnie 
promuje osoby z większym zaangażowaniem, umiejętno-
ściami i kwalifikacjami.

***

Powoli wkraczamy w czas urlopów, życzę zatem by każdy 
miał czas na wypoczynek i regenerację sił. Niech spełnią 
się marzenia tych dalszych i bliższych rodzinnych wyjaz-
dów. Wspomnienia i pamiątkowe filmy, czy zdjęcia po-
zwolą jesienią wrócić do letniego wypoczynku.

Roman Poloczek
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej

NSZZ „Solidarność” PEC sp. z o.o. Bytom



 
 

Dołącz do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
 

W latach 2019-2020 realizowane będą na terenie Bytomia podłączenia do miejskiego 
systemu ciepłowniczego budynków w rejonie ulic: 
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 Zabrzaoska 
 Małachowskiego 
 Hallera 
 Obywatelska 
 Grota Roweckiego 
 Powstaoców Warszawskich 
 Krakowska 

 

 Didura 
 Olejniczaka 
 Batorego 
 Składowa 
 Romanowskiego 
 Zielioskiego 
 Świętochłowicka 

To ostatni moment na zgłoszenie swojego budynku 
 i wzięcie udziału w projekcie podłączeo 

 i walki z niską emisją 

Zachęcamy również do zgłaszania budynków z pozostałych rejonów. 

Nie czekaj! Zadzwoo 32 388 73 68; 32 388 73 65; 32 388 73 96 


