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26 lutego br. w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uro-
czysta gala 25-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tar-
nowskich Górach.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci świata biznesu 
oraz polityki powiatu tarnogórskiego oraz sąsiednich gmin. 
W trakcie gali Kapituła Złotej Gracji Biznesu i Kruszca Biz-
nesu przyznała nagrody pięciu firmom. Prestiżowy Kruszec 
Biznesu z Diamentem odebrał Henryk Dolewka – Prezes 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bytomiu. Nagroda Kruszec Biznesu jest jedynym w swoim 
rodzaju wyróżnieniem tarnogórskiej IPH, honorującym naj-

Kruszec Biznesu z Diamentem 
dla bytomskiego PEC Sp. z o.o.

lepsze firmy regionu, które w minionym roku odniosły sukces 
rynkowy i mogą poszczycić się dobrymi wynikami finanso-
wymi. Najwyższym stopniem tego wyróżnienia jest Kruszec 
Biznesu z Diamentem, który otrzymało nasze Przedsiębior-
stwo. Prestiżową statuetkę mogą otrzymać jedynie te firmy, 
które w poprzednich edycjach otrzymały „Kruszec Biznesu” 
oraz mają mocną i ugruntowaną pozycję na rynku i co wię-
cej prezentują wysoki poziom usług.
Na część artystyczną gali złożyły się występy artystów Opery 
Śląskiej. Wydarzenie z dużą dawką elegancji i humoru popro-
wadził Krzysztof Respondek.

Wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

życzę 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki
Henryk Dolewka
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– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. od lat prowadzi zakrojone 
na szeroką skalę projekty inwestycyjne. 
Nie inaczej będzie i w tym roku…
– Zgadza się. Zgodnie z przygotowa-
nym planem remontów i inwestycji 
na 2019 rok, który 28 listopada 2018 
roku został zatwierdzony przez Zarząd 
Spółki, w najbliższych miesiącach re-
alizowane będą zadania inwestycyj-
ne związane z przyłączeniem do sieci 
ciepłowniczej nowych odbiorców. 
Będą to budynki mieszkalne w Bytomiu 

przy ul. Podgórnej, Chopina, Cichej, 
Dzierżonia i Strzelców Bytomskich, 
oraz w Radzionkowie przy ul. Artu-
ra, Placu Okrzei, Kużaja i Sikorskiego. 
Do sieci ciepłowniczej zostaną również 
podłączone pawilony handlowe przy 
ul. Narutowicza budowane na terenach 
historycznego już stadionu „Ruchu” 
Radzionków. Trwają już prace projek-
towe. Budowa nowych przyłączy pla-
nowana jest na okres od marca do wrze-
śnia 2019 roku. Wart odnotowania jest 
fakt rozpoczęcia prac projektowych 
przyłączenia do sieci ciepłowniczej ob-
jętego programem Rewitalizacji Pałacu 
Tiele-Wincklerów w Miechowicach. 
Z końcem tego roku Ciepło systemowe 
ogrzeje mury tego wspaniałego obiektu 
po 200 latach od wybudowania.

– Jakie jeszcze inwestycje zrealizowa-
ne zostaną w 2019 roku?
– Planowana jest także zabudowa no-
wych węzłów cieplnych w budynkach 
przy ul. Popiełuszki 7, 7b oraz Konsty-
tucji 90j w Bytomiu oraz w budynku 
przy ul. Artura 12a w Radzionko-

wie. Do budynku przy ul. Artura 12a 
w Radzionkowie zostanie wykonane 
przyłącze sieci ciepłowniczej. Łącz-
ny koszt wszystkich inwestycji to 5,1 
mln zł. Część z nich, tych związa-
nych z przyłączeniem nowych budyn-
ków w Radzionkowie przy ul. Artura, 
Placu Okrzei, Kużaja i Sikorskiego, 
współfinansowana będzie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w ramach realizacji Pro-
gramu Niskiej Emisji. Dotyczy to tych 
obiektów, których właściciele rezygnu-
ją z pieców węglowych na rzecz ciepła 
systemowego. Łącznie na tym obszarze 
powstanie 11 nowych węzłów ciepl-
nych. Pozostałe zadania inwestycyjne 
zostaną sfinansowane ze środków wła-
snych przedsiębiorstwa.
Pragnę podkreślić, że te największe in-
westycje z dofinansowaniem środków 
z UE w ramach Programu Operacyjn-
go Infrastruktura i Środowisko będą re-
alizowane pod nadzorem Działu Inwe-
stycji PEC Sp. z o.o. w Bytomiu.

O planowanych inwestycjach i remontach, które PEC Sp. z o.o. przeprowadzi w tym roku, rozma-
wiamy ze Sławomirem Kamińskim, kierownikiem Działu Technicznego PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

NOWE INWESTYCJE

Ciąg dalszy na str. 4

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 materia-
łowa, sprawy terenowo-prawne. 32 388 73 54

AUTOMATYKI
I INFORMATYKI

Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, usługi w zakresie automatyki 
i informatyki. 32 388 73 55

INWESTYCJI

Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych dofinansowanych 
z funduszy unijnych. Zagadnienia techniczne, finansowe, organizacyj-
ne, informacyjno-promocyjne, przetargi, zamówienia, umowy związa-
ne 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, usu-
wanie 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
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Na zły stan powietrza wpływa wykorzystywanie paliw sta-
łych do produkcji ciepła lub podgrzewania wody w do-
mach. Wiele osób spala węgiel, biomasę oraz odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, które mają 
różny skład, a spalane w instalacjach nieprzystosowanych 
do tego mogą niszczyć zdrowie i życie ludzkie oraz śro-
dowisko. Spalanie odpadów jest też niezgodne z przepi-
sami ustawy o odpadach. Według Polskiego Alarmu Smo-
gowego 80 proc. gmin nie prowadzi skutecznych kontroli 
palenisk. Jak wynika z raportu organizacji, najgorzej jest 
w gminach wiejskich, gdzie średnio wystawia się pół man-
datu rocznie za spalanie odpadów.

Polski Alarm Smogowy radzi, żeby w przypadku podej-
rzenia, że w jakimś gospodarstwie domowym spalane 
są śmieci, dzwonić do straży miejskiej i zawiadomić o po-
dejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na spa-
laniu odpadów. Trzeba podać miejsce i czas zdarzenia. 
Podstawą prawną jest ustawa o odpadach. Symptomem 
jest charakterystyczny zapach palonego plastiku lub czar-
ny czy zabarwiony dym z komina. Według organizacji 
straż miejska musi przeprowadzić czynności wyjaśnia-
jące. Straż nie może odmówić podjęcia czynności wyja-
śniających, ale jeśli nie dostała upoważnienia od władz 
zwierzchnich, to jej działania będą bardzo ograniczone.
Podstawą do nałożenia grzywny, również w drodze man-
datu, za naruszenie tzw. uchwały antysmogowej jest 
art. 334 Prawa ochrony środowiska. Natomiast w przy-
padku spalania odpadów jest to art. 191 ustawy o odpa-
dach. Na podstawie upoważnień prezydenta strażnicy 
mogą między innymi wchodzić do domów, dokonywać 
kontroli pieców i kotłów w zakresie stosowania przepisów 
o ochronie środowiska, sprawdzając, jakie paliwa są uży-
wane do ogrzewania domów, a w szczególności czy w pa-
leniskach domowych nie dochodzi do spalania odpadów, 
co jest zabronione. Podczas kontroli strażnicy przeprowa-
dzają rozmowy, informują o obowiązujących przepisach 
w zakresie ochrony przyrody, w szczególności dotyczą-
cych zakazu spalania odpadów w piecach, o zapisach 
uchwały antysmogowej i wynikających z niej zakazach 
oraz przekazują materiały edukacyjne.

Gdy nie ma straży gminnej to do czynności kontrolnych 
upoważniony jest urzędnik zajmujący się ochroną środo-
wiska. Urzędnik jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczo-
znawcą i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części. Ma prawo przepro-
wadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych. Może też żądać pisemnych lub 

ustnych informacji oraz wzywać i przesłuchiwać osoby.
Są to więc uprawnienia takie same, jakie posiadają straż-
nicy gminni. Różnica polega m.in. na tym, że gmina nie 
wystawia mandatów karnych, bo nie ma takich kompe-
tencji. Większość interwencji dokonywana jest w wyniku 
zgłoszeń przez mieszkańców.

Zakaz czy ograniczenie używania określonych paliw 
lub instalacji jako źródła ciepła w domach jednorodzin-
nych oznacza konieczność zmiany sposobu ogrzewania. 
Samo wprowadzenie zakazu może okazać się rozwiąza-
niem niewystarczającym, gdy nie będzie towarzyszyło mu 
wsparcie, przeważnie finansowe. Program „Czyste Powie-
trze” umożliwia wsparcie finansowe na wymianę starych 
pieców i kotłów domowych na paliwo stałe oraz na ter-
momodernizację budynków jednorodzinnych. O pienią-
dze mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicie-
lami domów jednorodzinnych i osoby posiadające zgodę 
na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. W bu-
dynkach istniejących wsparcie kierowane będzie na wy-
mianę starego pieca na nowe źródło ciepła, dla budynków 
nowo budowanych – na zakup i montaż nowego ekolo-
gicznego źródła ciepła.

Do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu 
„Czyste Powietrze” przyjmują Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe 
ze względu na położenie nieruchomości objętej wnio-
skiem o dofinansowanie.

źródło: www.prawo.pl

Urząd może skontrolować, 
czym palimy w piecu

Kontrolą  domowych  pieców  zajmuje  się  straż  miejska,  a  tam,  gdzie  jej  nie  ma  –  wyznaczony 
urzędnik. Przedstawiciele władzy mogą wejść do domu, przesłuchać domowników i pobrać próbki 
z kotła. Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem. 
Kary za palenie czym popadnie są znaczne.
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17 grudnia 2018 r. między Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Byto-
miu została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków 
POIiŚ 2014-2020, w ramach Działania 1.7 Kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 
– Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wyso-
kosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w woje-
wództwie śląskim dla projektu pn.: „Modernizacja Ciepłowni 
Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji 
wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia 
w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”.

Dotacja z Funduszu Spójności (FS) wyniesie ponad 31 mln zł. 
Przewidywany całkowity koszt projektu to ok. 100 mln zł. Re-
alizacja zadania planowana jest w latach 2019-2022.
Zakres rzeczowy to:
 • rozbudowa Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracyjny,
• budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 5 km,
• rozbudowa pompowni sieciowej w Ciepłowni Radzionków.
Prace prowadzone będą na terenie Bytomia, Radzionkowa 
i Piekar Śląskich. 

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie stopnia wyko-
rzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elek-
trycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 
na obszarze realizacji projektu.

Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć:
• ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok,
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: 20 584 Mg/rok.

– Oprócz inwestycji, PEC Sp. z o.o. co roku realizuje również 
wiele zadań remontowych…
– Tegoroczne plany obejmują remonty sieci ciepłowniczej. 
Prace będą prowadzone przy ul. Reptowskiej i Braci Śnia-
deckich. Oprócz tego zaplanowaliśmy remont armatury 
w komorze ciepłowniczej Magistrali Północ w rejonie ul. 
Wrocławskiej, oraz na odczepie do CH Atrium Plejada w By-
tomiu. W rejonie dworca kolejowego Bytom Bobrek zostanie 
wykonany remont izolacji termicznej sieci ciepłowniczej. 
Lata eksploatacji sieci ciepłowniczych preizolowanych, które 
w PEC Bytom pojawiły się z początkiem lat dziewięćdzie-
siątych, również zmuszają nas do przeprowadzenia prac 
naprawczych. Zarejestrowaliśmy nieprawidłowe wskazania 
systemu nadzoru rurociągów preizolowanych, dlatego w tym 
roku zostaną wytypowane miejsca występowania zawilgoceń 
i przerw instalacji alarmującej o stanach awaryjnych. Po prze-

NOWE INWESTYCJE
Ciąg dalszy ze str. 2

prowadzeniu wnikliwej analizy zostaną przeprowadzone ko-
nieczne prace naprawcze.
Dodatkowo zrealizujemy remont podpór stalowych wraz 
ze stopami betonowymi sieci ciepłowniczej przy ul. Elektrow-
nia, remont dachu stacji zasuw przy ul. Sikorskiego, Pod Li-
pami i przy ul. Długiej oraz remont dachu grupowego węzła 
cieplnego przy ul. Kolejowej 27a. W Ciepłowni Radzionków 
zaplanowane jest wykonanie remontu odżużlaczy kotła WR8, 
remont skośnej taśmy odżużlania, remont armatury i rurocią-
gów w stacji uzdatniania wody, remont niszy odmulaczy, 
remont powierzchni składowiska żużla, a także oświetlenia 
ciągu odżużlania. Jak co roku, odbędą się też prace konser-
wacyjne aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz 
rozdzielni elektrycznych. Łączny koszt zaplanowanych prac 
remontowych to około 1,65 mln zł. Środki pochodzić będą 
z budżetu naszego przedsiębiorstwa.

Unia dofinansuje inwestycję 
w Ciepłowni Radzionków

Warto przypomnieć, że jest to trzeci projekt dofinansowany 
przez UE realizowany przez PEC Sp. z o.o. w ostatnich dwóch 
latach. Ogółem od 2017 roku uzyskaliśmy dofinansowanie 
z POIiŚ w kwocie ok. 56 mln zł.
Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl

Joanna Bryk
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Spotkania odbyły się w ramach kampanii programu Ciepło 
Systemowe, do którego należy Spółka. Zajęcia są częścią 
projektu edukacyjno-ekologicznego, który powstał z myślą 
o uczniach szkół podstawowych. Inicjatywa realizowana jest 
na terenie całej Polski przez dostawców ciepła systemowe-
go. „Lekcje ciepła” są częścią działań podejmowanych przez 
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i odbywają się pod 
honorowym patronatem Ministerstwa Energii. Ponadto, zakres 
i cel zajęć zostały objęte honorowym patronatem Minister-
stwa Środowiska.
W trakcie zajęć dzieci poznają m.in.: źródła energii, przyczy-
ny występowania zjawiska niskiej emisji oraz dowiadują się 
w jaki sposób można oszczędzać ciepło, a także biorą udział 
w różnego rodzaju zabawach.
Na zajęcia zapraszamy uczniów klas pierwszych szkół pod-
stawowych z terenu Bytomia i Radzionkowa. Dodatkowych 
wyjaśnień udziela koordynator projektu PEC Sp. z o.o. pod 
nr. tel.: 32 3887 387. Dziękujemy bardzo dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Bytomiu, nauczycielom oraz przede 
wszystkim dzieciom za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy 
na fotorelację.

Joanna Bryk

Lekcja Ciepła Systemowego 
w SP nr 45 w Bytomiu

W dniach 24-25 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu pracownicy PEC Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bytomiu przeprowadzili „Lekcje ciepła”.
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Zgodnie z przepisami o tym, kiedy zakończyć ogrzewanie 
budynku decyduje Klient. W tym celu wystarczy złożyć pi-
semny wniosek do naszego Przedsiębiorstwa, a nasi pracow-
nicy podejmą odpowiednie czynności. Jeśli mają Państwo 
wątpliwości w podjęciu decyzji, to przedstawiciele naszego 
przedsiębiorstwa służą pomocą w podejmowaniu decyzji 
o zakończeniu sezonu grzewczego. Wspólne ustalenie ter-
minów uruchomienia i zakończenia sezonu grzewczego po-
zwala na racjonalne ustalenie momentu uruchomienia bądź 
zatrzymania źródła ciepła i możliwie szybką reakcję ze strony 
wytwórcy ciepła.

TERMINY ZAKOŃCZENIA SEZONU GRZEWCZEGO
Zgodnie z umową sprzedaży ciepła, zakończenie dostar-
czania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji w przypadku 
węzłów indywidualnych powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu 24 godzin od złożenia pisemnego wniosku przez 
Odbiorcę, gdy jego realizacja wypada w dniu roboczym, lub 
w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych, gdy jego 
realizacja wypada w dniu wolnym. W przypadku zasilania 
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji z grupowego 
węzła cieplnego Sprzedawca rozpocznie lub zakończy dosta-
wę ciepła do tych instalacji, gdy wnioski Odbiorców o zakoń-
czenie sezonu grzewczego obejmą instalacje, których suma 
zamówionych mocy cieplnych będzie większa od 50% sumy 
mocy zamówionych dla wszystkich instalacji centralnego 
ogrzewania i wentylacji, zasilanych z tego węzła lub w miarę 
możliwości technicznych i organizacyjnych.

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ODBIORCZEJ
Składając pismo o zakończeniu sezonu grzewczego, Zarząd-

ca budynku zobowiązany jest do odcięcia budynku od ze-
wnętrznej instalacji odbiorczej poprzez zamknięcie zaworów 
znajdujących się w pomieszczeniach z układami pomiarowy-
mi. Zarządca budynku winien również powiadamiać nasze 
przedsiębiorstwo o prowadzonych na instalacji w budynku 
pracach wymagających spuszczenia wody z instalacji. Wów-
czas na tę okoliczność zostanie przygotowana notatka okre-
ślająca ilość spuszczonego czynnika grzewczego oraz uzgod-
niony zostanie sposób i termin uzupełnienia zładu. Wszystkie 
prace związane z zakończeniem sezonu grzewczego powin-
ny być prowadzone w uzgodnieniu ze służbami technicznymi 
naszego przedsiębiorstwa. Przypominamy o całodobowym 
telefonie dyspozycji mocy: 32 388 73 02.

KOSZTY DODATKOWYCH ZLECEŃ ROZPOCZĘCIA 
I ZAKOŃCZENIA SEZONU GRZEWCZEGO
Zalecamy, aby zakończenie sezonu grzewczego nie nastę-
powało w momentach chwilowego ocieplenia, gdyż wiąże 
się to z poniesieniem dodatkowych kosztów zarówno przez 
Odbiorcę, jak i przez Dostawcę ciepła. Nasze węzły cieplne, 
zarówno grupowe, jak i indywidualne wyposażone są w au-
tomatykę pogodową, która dba o odpowiednie parametry 
czynnika grzewczego w zależności od temperatury zewnętrz-
nej. Zatem im cieplej za oknem, tym chłodniejsze kaloryfery 
w Waszych mieszkaniach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kon-
taktu z naszym przedsiębiorstwem:
Dział Marketingu i Analiz tel. 32 3887 365 
Zakład Obsługi Klienta nr 1 tel. 32 3887 304 
Zakład Obsługi Klienta nr 2 tel. 32 3887 275

WIOSNA ZA OKNAMI, CZYLI CZAS ZAKOŃCZYĆ 
SEZON GRZEWCZY

Coraz cieplejsze dni, budząca się do życia przyroda, to znak, że wiosna zagościła już u nas 
na dobre. To jednocześnie czas, w którym kończy się sezon grzewczy.

Bartosz Jeszka ukończył studia na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydzia-
le Nauk Społecznych. Następnie podjął pracę w branży 
handlowej, a od 2014 r. zatrudniony jest w PEC Sp. z o.o. 
– Początkowo pracowałem w Zakładzie Obsługi Klienta nr 
2, gdzie pomagałem w pracach związanych z odczytem 
wskazań liczników ciepła, a także pracach związanych z na-
prawą i konserwacją aparatury kontrolno-pomiarowej. Po-
magałem też przy montowaniu aparatury zdalnego odczytu 
danych i zapoznawałem sie z tajnikami programu KOM-ME-
DIA w zakresie wprowadzania danych odczytanych z licz-
ników ciepła. Po kilku miesiącach przeszedłem do Działu 
Marketingu i Analiz – opowiada Bartosz Jeszka. – Aktualnie 
zajmuję się nowymi przyłączeniami i sprawami marketingu. 
Do moich obowiązków należy też koordynacja Elektronicz-
nego Biura Klienta w zakresie doradztwa klientom. e-BOK 

to bowiem nie tylko faktury, ale 
też wiele innych funkcji, które 
pomagają korzystać z usług PEC 
Sp. z o.o. Ponadto, wspólnie 
z koleżanką z Działu Inwestycji 
prowadzimy promocję PEC-u, 
polegającą między innymi na or-
ganizacji zajęć w przedszkolach 
i szkołach oraz bierzemy udział 
w różnego rodzaju festynach – 
dodaje.
Prywatnie pan Bartosz jest szczęśliwym mężem i ojcem uro-
czej półtorarocznej córki.
– W ubiegłym roku kupiłem działkę rekreacyjną i w tym roku 
zamierzam poświęcić się pracom ogrodowym, oczywiście 
jeśli czas pozwoli, bo najważniejsze jest dla mnie spędzanie 
czasu z rodziną – podkreśla. 

Poznajmy się
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KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW
Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Zakładowa Organizacja Związkowa w Bytomiu

Czytelnikom biuletynu „Przyjazne Ciepło” chcemy przy-
pomnieć kilka informacji o Krajowym Związku Zawodo-
wym Ciepłowników, ponieważ stosunkowo rzadko pisze się 
o KZZC na łamach biuletynu.

Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników z siedzibą w Byd-
goszczy jest ogólnokrajową organizacją związkową działającą 
w branży ciepłowniczej. KZZC jest zrzeszony w Ogólnopol-
skim Porozumieniu Związków Zawodowych (OPZZ), a Prze-
wodniczący KZZC jest członkiem Rady OPZZ.

Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników powstał 
w 1983 r. jako Federacja Związków Zawodowych Pracow-
ników Energetyki Cieplnej. Zrzesza około 3 tys. członków, 
zorganizowanych w zakładowych i międzyzakładowych or-
ganizacjach związkowych w 107 zakładach energetyki ciepl-
nej z terenu całego kraju. Naczelnym celem KZZC jest obrona 
praw, godności zawodowej i interesów swych członków i ich 
rodzin, dążenie do stałego wzrostu ich bytu materialnego, po-
ziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych.

W dniu 24 października 2018 roku odbyły się wybory nowe-
go zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej w Bytomiu 
na kolejną już X kadencję 2018-2022. Z udziału w wyborach 
zarządu zrezygnował jej wieloletni przewodniczący, kolega 
Tadeusz Buczowski. W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy 
koledze Tadeuszowi za bezinteresowną, sumienną i owocną 
pracę na rzecz Związku, jego członków i wszystkich pracow-
ników PEC Bytom oraz STS Inżynieria. Mamy nadzieję, że da-
lej będzie nas wspierał swoim ogromnym doświadczeniem 
i wiedzą oraz aktywnie działał w strukturach Związku.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nową przewodniczą-
cą została koleżanka Sylwia Bec, a jej zastępcą został kolega 
Marek Wężyk. Skład Zarządu uzupełnił kolega Mariusz Ba-
ran jako sekretarz. Dodatkowo wybrano komisję rewizyjną, 
w skład której weszli: koleżanka Barbara Różycka oraz kolega 
Michał Sznajder.
Warto wspomnieć, że Zakładowa Organizacja Związkowa 
w Bytomiu liczy obecnie 22 członków.W tym miejscu chcemy 
serdecznie zaprosić wszystkich pracowników PEC Sp. z o.o., 
niezrzeszonych w żadnym Związku, do zasilenia naszych sze-
regów. W tym celu prosimy o kontakt z przewodniczącą ZOZ.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 1 stycznia 2019 

roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 
maja 1991 roku o związkach zawodowych. Nowe regulacje 
wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród 
których na szczególną uwagę zasługują:
– rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonują-
ce pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (m.in. umowa 
zlecenie, umowa o dzieło)
– podwyższenie progów tzw. reprezentatywności zakładowej,
– wprowadzenie zasady, iż: dana osoba może być uwzględ-
niona na rzecz uprawnień tylko jednej – wskazanej przez 
tą osobę – zakładowej organizacji związkowej,
– wprowadzenie szczegółowych zapisów dotyczących nie-
równego traktowania pracownika z powodu przynależności 
związkowej,
– wprowadzenie zapisu, iż: na rzecz uprawnień zakła-
dowej organizacji związkowej, oprócz pracowników, 
będą zaliczane również inne osoby wykonujące pracę 
zarobkową pod warunkiem, iż osoby te świadczą pra-
cę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy. 
To jednak tylko część wprowadzonych zmian. Zainteresowa-
nych odsyłamy do zapisów znowelizowanej ustawy o związ-
kach zawodowych.

Ponieważ Wielkanoc zbliża się do nas wielkimi krokami, 
to już dziś wszystkim członkom naszego Związku, pracowni-
kom PEC Sp. z o.o., Zarządowi Spółki, jak też wszystkim sym-
patykom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:

Zarząd Zakładowej Organizacji
Związkowej w Bytomiu




