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PEC dużą wagę przykłada do rozwoju swojego rynku. Jakie 
działania ostatnio zostały podjęte w tym zakresie?

Spółka, jako firma komunalna, w swoich działaniach skupia się 
na zapewnieniu mieszkańcom Bytomia i Radzionkowa bezpiecznych 
dostaw Ciepła Systemowego. Oprócz prowadzonych na szeroką 
skalę wieloletnich inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej, 
w ostatnim czasie zakupiliśmy majątek ciepłowniczy Rejonowej 
Spółki Ciepłowniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

W jakich dzielnicach Bytomia znajduje się zakupiona infra-
struktura?

Sieci ciepłownicze (ok. 7,5 km) oraz węzły cieplne (32 szt.) znajdują 
się na Rozbarku w rejonie ulic: Tuwima, Kilara, Chorzowskiej, Witcza-
ka; w Centrum w rejonie ulic: Katowickiej, Józefczaka, Miarki, Rostka, 
Moniuszki, Placu Sikorskiego oraz na Zamłyniu.

Jaka jest struktura nowych odbiorców?

Naszymi klientami, oprócz mieszkańców, staną się znane jednostki 
użyteczności publicznej, między innymi: Opera Śląska, Bytomski Te-
atr Tańca i Ruchu ROZBARK, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II 
Stopnia, IV Liceum Ogólnokształcące.

Jakie korzyści dla nowych odbiorców, mieszkańców i dla PEC-
-u niesie powiększenie infrastruktury?

Zakup majątku dla przedsiębiorstwa oznacza przede wszystkim po-
większenie rynku zbytu oraz możliwość rozwoju zasobów ciepłow-
niczych. Dla nowych odbiorców to zmniejszenie opłaty przesyłowej, 
unowocześnienie infrastruktury i bezpieczne dostawy ciepła, a dla 
wszystkich mieszkańców możliwość nowych podłączeń, dzięki któ-
rym będzie można ograniczyć poziom niskiej emisji.

Rozmawiała:
Joanna Bryk

NOWA KADENCJA RADY NADZORCZEJ
W związku z kończącą się trzyletnią ka-
dencją członków Rady Nadzorczej wy-
branej przez pracowników PEC Sp. z o.o. 
w dniu 22 maja br. odbyły się kolejne wy-
bory. W siódmej już kadencji Rady Nad-
zorczej PEC Sp. z o.o. reprezentować 
będą: Roman Poloczek i Wojciech Dulak. 
– Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Jest 
to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, 
że będziemy mogli reprezentować załogę na-
szego przedsiębiorstwa. Jest to również duże 

zobowiązanie, dlatego też dołożymy wszel-
kich starań, aby powierzoną nam funkcję wy-
konywać z najwyższą starannością, dbając 
zarówno o interes spółki, jak i pracowników, 
co niekiedy bywa trudne, ale realne do osią-
gnięcia – mówią zgodnie Roman Poloczek 
i Wojciech Dulak.

Roman Poloczek funkcję członka Rady Nad-
zorczej będzie pełnił już czwartą kadencję. 
Pracuje w PEC Sp. z o.o. od kwietnia 2000 r. 

w Zakładzie Obsługi Klienta nr 2 na stanowi-
sku elektromontera – montera AKPiA. Od 14 
lat pełni funkcję przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” w PEC Sp. z o.o.

Wojciech Dulak funkcję członka Rady Nad-
zorczej będzie pełnił drugi raz. Z przedsię-
biorstwem związany jest od października 
1992 r. do listopada 2008 r., a następnie 
od maja 2014 r. Obecnie pracuje w Dziale 
Inwestycji na stanowisku kierownika działu.

ZAKUP MAJĄTKU CIEPŁOWNICZEGO
TO SZANSA ROZWOJU

Rozmowa ze Sławomirem Kamińskim,
Dyrektorem ds. Technicznych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
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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 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 14

ZAKŁAD
CIEPŁOWNICZY

Zakres działania obejmuje teren centrum Bytomia, Stroszka, Ra-
dzionkowa, Miechowic, Karbia, Szombierek, Łagiewnik i os. Arki 
Bożka. Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, usuwanie 
awarii.

32 388 73 04

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o.o.: 32 388 73 00/01  

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]: 32 388 73 02/03

DOFINANSOWANIE 
DO BUDOWY

WEWNĘTRZNYCH 
INSTALACJI C.O. W roku 2021 dostarczymy             

do budynków z rejonu ulicy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
skutecznie walczy ze smogiem, likwiduje zagrożenie 

czadem dostarczając ekologiczne, bezpieczne, 
zapewniające wygodę odbiorcom ciepło systemowe.

w w w . s t o p n i s k i e j e m i s j i . pl

REALIZUJEMY PROGRAM 
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Artura w Radzionkowie
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. skutecznie 

walczy ze smogiem,
likwiduje zagrożenie czadem 

dostarczając ekologiczne, 
bezpieczne, zapewniające
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ciepło systemowe.
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Program pozwala na otrzymanie dotacji celowej na wykonanie instalacji wewnętrznych (c.o.) w lo-
kalach mieszkalnych w budynkach przyłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacja wynosi 
do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3 600 zł brutto na lokal mieszkalny i może 
się o nią starać osoba fizyczna będąca najemcą, właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu miesz-
kalnego. 
Termin składania wniosków został przedłużony do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do skorzystania z tego rodzaju pomocy finansowej przy przyłączaniu budynków miesz-
kalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Szczegółowych informacji udziela:

Operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Bytom: 
firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
pod nr tel.: 570 700 606; 794 243 787; 600 243 782

www.niskaemisja.ekoscan.pl

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O.

Informujemy, że nadal istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do wymiany systemów 
ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom.

1,3 mln zł na wymianę węglowego ogrzewania w mieście
230 inwestycji do zrealizowania

dotacje nawet do 7,2 tys. zł
finansowanie przyłączeń do miejskiej nitki ciepłowniczej  i nie tylko

Wnioski należy składać:
w Punkcie Obsługi Klienta PONE (Urząd Miejski w Bytomiu, pokój nr 213)

w czwartek od godziny 8.00 do godziny 15.00 (przerwa 13.45-14.00)
Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania limitu

Więcej informacji: tel. 570 700 606, 792 243 029, 794 243 787, 600 243 782
lub na stronach internetowych: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytom oraz www.bytom.pl/pone
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PROMOCJA PRZED I W CZASIE PANDEMII
Spółka od początku realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej prowadzi ich kampanie infor-
macyjno-promocyjne. Działania obejmują m.in.: tablice informacyjne, pamiątkowe, informacje prasowe
i w Internecie, eventy oraz spotkania edukacyjne w przedszkolach i szkołach. Zajęcia prowadzone są łącznie 
z „Lekcjami Ciepła” – kampanią promocyjną Ciepła Systemowego.

W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się 36 lekcji, w których wzię-
ło udział ok. 800 dzieci z bytomskich i radzionkowskich placówek 
oświatowych. W trakcie spotkań dzieci poznały: elementy infrastruk-
tury ciepłowniczej, metody wytwarzania i sposoby oszczędzania 
ciepła, dowiedziały się, co to jest zjawisko niskiej emisji oraz jak moż-
na ograniczyć jego występowanie, a także uczestniczyły w różnego 
rodzaju konkursach. Pracownicy PEC Sp. z o.o. prowadzili zajęcia 
w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach 
szkół podstawowych na terenie Bytomia i Radzionkowa. Dla klas 4-5 
dostępne są specjalnie dostosowane scenariusze lekcyjne, dzięki 
którym nauczyciele samodzielnie prowadzą zajęcia.

Ze względu na panującą pandemię zostały zawieszone spotkania 
z dziećmi i z dorosłymi mieszkańcami (np. eventy w czasie festynów). 
Od przyszłego roku szkolnego, jeśli tylko będzie to możliwe, planu-
jemy powrót zajęć. Prowadzenie lekcji zależne będzie od sytuacji 
epidemiologicznej.

Przedszkola oraz szkoły podstawowe z terenu Bytomia i Radzionko-
wa zainteresowane przeprowadzeniem zajęć przez PEC Sp. z o.o. lub 
otrzymaniem scenariuszy do samodzielnego przeprowadzenia zajęć 
w klasach 4-5 zapraszamy do kontaktu mailowego: marketing@pec.
bytom.pl lub pod nr tel.: 32 3887 367, 32 3887 387.

Pomimo istniejącej sytuacji, nie zapominamy o najmłodszych miesz-
kańcach Bytomia i Radzionkowa. Zapraszamy na Bytomski Alarm 
Smogowy i Radzionkowski Alarm Smogowy, gdzie publikujemy dla 
nich cykl PEC DZIECIOM.

Aktualnie działania informacyjno-promocyjne prowadzone są głównie 
poprzez www.pec.bytom.pl oraz konta PEC Sp. z o.o. na FB i Instagramie, 
na których na bieżąco przekazujemy najważniejsze wiadomości.

Joanna Bryk
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UNIJNE INWESTYCJE W 2020 ROKU
Od 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje projekty dofinansowane
z UE w ramach POIiŚ 2014 – 2020 ze środków Funduszu Spójności (FS). W tym czasie łącznie wybudowano 
ok. 19,6 km sieci ciepłowniczych oraz 267 indywidualnych węzłów cieplnych, które w dużej mierze zastąpiły 
paleniska węglowe, a tym samym przyczyniły się do ograniczenia występowania zjawiska niskiej emisji.

W 2020 roku zostanie zbudowanych ok. 6 km sieci ciepłowniczych 
oraz 34 węzły cieplne. Prace prowadzone są w: Śródmieściu, Łagiew-
nikach, Szombierkach, Karbiu, Miechowicach i Rozbarku.

Aktualnie PEC Sp. z.o. realizuje trzy projekty z zakresu poprawy ja-
kości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury cie-
płowniczej. Pierwszy z nich to: „Modernizacja gospodarki cieplnej 
dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015-2020”. To już czwarty i za-
razem ostatni rok realizacji tej inwestycji. W 2020 roku zaplanowana 
jest budowa 11 szt. indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 4,2 km 
sieci ciepłowniczych.

Od ubiegłego roku prowadzona jest inwestycja pn.: „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie 
miasta Bytom w latach 2019-2023”. Przedsięwzięcie prowadzone 
będzie do 2022 r. W bieżącym roku zaplanowano budowę 18 szt. 
indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 1,7 km sieci ciepłowni-
czych.
W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców dotyczące możli-
wości nowych podłączeń, Spółka wystąpiła z wnioskiem i otrzymała 
dofinansowanie z FS do kolejnej inwestycji przyczyniającej się do po-
prawy jakości powietrza. Mowa tu o projekcie pn.: „Likwidacja ni-
skiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”. W 2020 
roku zaplanowana jest budowa 5 szt. indywidualnych węzłów ciepl-
nych oraz ok. 0,3 km sieci ciepłowniczych.

Podstawowe efekty realizacji trzech ww. projektów to: zmniejszenie 
zużycia energii końcowej ok.: 48 372 GJ/rok, uniknięte emisje CO2 ok.: 
4 657 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłów ok.: 27 Mg/rok, bezpieczne 
dostawy Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji 
oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączo-
nych budynkach.

W latach 2021-2022 zaplanowanych do budowy jest ok. 41 szt. indy-
widualnych węzłów cieplnych oraz ok. 4 km sieci ciepłowniczych. 
Dzięki podjętym działaniom w okresie od roku 2017 do końca roku 
2022 łącznie zbudowanych zostanie ok. 343 szt. węzłów cieplnych 
oraz ok. 28 km sieci ciepłowniczych. Da to wymierny efekt w postaci 
redukcji emisji pyłów do środowiska, która wyniesie ok. 45 Mg/ rok.

Docierają do nas sygnały od mieszkańców sąsiadujących bezpośred-
nio z naszymi zrealizowanymi inwestycjami, którzy już odczuwają 
poprawę jakości powietrza. Dziękujemy wszystkim, którzy razem 
z nami prowadzą działania przyczyniające się do ograniczenia wy-
stępowania zjawiska smogu.

Bieżące informacje znajdują się na kontach PEC na FB i Instagramie 
oraz na stronie www.pec.bytom.pl

Joanna Bryk



6 Nr 49 • czerwiec2020

Renata Luty w PEC Sp. z o.o. pracuje od półtora roku 
na stanowisku Inspektora ds. statystyki w Dziale Mar-
ketingu i Analiz.
– Z wykształcenia jestem magistrem marketingu i zarzą-
dzania o specjalności marketingowe zarządzanie firmą. 
Podyplomowo ukończyłam Prawo Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. Posiadam trzydziestoletnie doświadcze-
nie zawodowe zdobyte w pracy biurowej w różnych 
branżach i na różnych stanowiskach pracy od referenta 
do kierownika – mówi. – W PEC Sp. z o.o. moja praca 
polega w głównej mierze na opracowywaniu różnorod-

nych analiz i sprawozdań statystycznych zarówno dla 
potrzeb wewnętrznych firmy, jak i podmiotów zewnętrz-
nych.
 
Prywatnie pani Renata jest szczęśliwą żoną i spełnioną 
matką. Ma dorosłego syna.
– Lubię podróżować, oddawać się lenistwu, obejrzeć do-
bry film, a przede wszystkim lubię spędzać czas w gronie 
rodzinnym i w gronie zaufanych przyjaciół – opowiada.Renata Luty

W dniu 16 maja weszła w życie (z pewnymi wyjątka-
mi) ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W ob-
szarze przepisów z zakresu prawa ochrony środowi-
ska wprowadziła ona kilka istotnych zmian.

Więcej czasu na realizację obowiązków sprawozdawczych
Wydłużono terminy na złożenie sprawozdań za 2019 r., o których 
mowa w przepisach:

1. ustawy z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach:

a. do 31 sierpnia 2020 r. – w przypadku rocznych spra-
wozdań podmiotów odbierających odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(z wyłączeniem gminy), a także innych podmiotów zbiera-
jących odpady komunalne oraz podmiotów zbierających 
odpady komunalne przyjmujących odpady komunalne 
od innego zbierającego odpady komunalne,

b. do 31 października 2020 r. – w przypadku rocznego 
sprawozdania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi,

c. do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku rocznego sprawoz-
dania marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
a. do 11 września 2020 r. – w przypadku rocznych spra-
wozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu 
odpadami z nich powstającymi (art. 73 u.o.) oraz rocz-
nych sprawozdań składanych przez organizacje odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 74a u.o.), jak 
również rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach 
i o gospodarowaniu odpadami składanych przez przed-

siębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów 
oraz prowadzących strzępiarkę, o której mowa w ustawie 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 75 
ust. 2 pkt 4 i 5 u.o.);

b. do 31 października 2020 r. – w przypadku rocznych 
sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodaro-
waniu odpadami (art. 75 u.o.) – poza wskazanymi wyżej 
wyjątkami.

Zmianie uległ także termin na sporządzenie przez wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) analizy stanu gospodarki odpadami ko-
munalnymi za 2019 r. – zgodnie ze zmienionymi przepisami nale-
ży ją wykonać do 30 listopada 2020 r.

Zmiany w zakresie BDO
W ustawie o odpadach uchylono art. 236a ust. 3, który dotyczył 
obowiązku wprowadzenia do BDO dokumentów ewidencji od-
padów sporządzonych w formie papierowej. Dodano zaś przepis 
art. 236b u.o. uprawniający podmioty wskazane w art. 50 ust. 1 
i art. 51 ust. 1 u.o. do prowadzenia ewidencji odpadów w formie 
papierowej (zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 236a ust. 1 
u.o.) przed uzyskaniem wpisu do rejestru. Jednocześnie wskazane 
podmioty zwolniono z obowiązku umieszczania numeru rejestro-
wego na dokumentach, których wzory wskazane są w załączni-
kach nr 5a-5g do ustawy o odpadach, tj. na:

 » karcie przekazania odpadów,
 » karcie przekazania odpadów komunalnych,
 » karcie ewidencji odpadów,
 » karcie ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
 » karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego,
 » karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 » karcie ewidencji odpadów niebezpiecznych.

W odniesieniu do tych spośród wskazanych wyżej podmiotów, 
które złożyły wniosek o wpis do rejestru, do dnia 31 grudnia 
2020 r. nie mają zastosowania przepisy art. 50 ust. 2 i 3 u.o. (ze-
zwalające na rozpoczęcie i prowadzenie działalności po uzyska-
niu wpisu do BDO) oraz przepis art. 194 ust. 1 pkt 5 u.o.

SKUTKI TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.0
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

POZNAJMY SIĘPOZNAJMY SIĘ
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Opracowanie i skład 

Wydawnictwo KA

ul. Opolska 23c, 
42-600 Tarnowskie Góry 
www.kasc.pl
Druk Mikopol tel. 32 289 82 75

W chwili obecnej ważą się losy dodatku so-
lidarnościowego, który został przyjęty przez 
Sejm i skierowany do Senatu. Poniżej przed-
stawiamy stanowisko OPZZ w tej sprawie.

Oświadczenie OPZZ
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie dodatku solidarnościowego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-
wodowych negatywnie ocenia prezydencką 
inicjatywę dodatku solidarnościowego, jak 
i zasady jego przyznawania. Projekt ustawy 
w tej sprawie został skierowany do Sejmu 
w dniu 3 czerwca, a w kolejnym zaplanowa-
no jego pierwsze czytanie w parlamencie! Tak 
skandalicznie błyskawiczny tryb procedowa-
nia, bez przewidzianych w trybie ustawowym 
konsultacji społecznych, jest nie do zaakcepto-
wania przez OPZZ.

Dodatek solidarnościowy ma być świadcze-
niem przyznawanym maksymalnie na 3 mie-
siące, a jego wysokość ma wynosić 1400 zł 
miesięcznie. Przypominamy, że osobom pra-
cującym na własny rachunek czy na umowach 
cywilnoprawnych rząd przyznał w tarczach 
antykryzysowych znacznie wyższą kwotę 
2080 zł, jako rekompensatę za utracone docho-
dy. To od wynagrodzeń pracowników zatrud-
nionych na umowę o pracę odprowadzane 
są składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych w wy-
sokości prawie 2,5 procent ich wynagrodzeń 
a w zamian otrzymują oni niższe świadczenia! 
Rocznie suma składek na te fundusze wynosi 
około 14 miliardów złotych!

Zasiłki przyznawane są z funduszy tworzo-
nych z odpisów od wynagrodzeń pracowni-
ków. To są nasze pracownicze pieniądze!

Stanowisko
Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowia OPZZ

Grupa posłów Koalicyjnego Klubu Parlamen-
tarnego Lewicy złożyła w Sejmie projekt usta-
wy o świadczeniu kryzysowym, który zakłada 
podwyższenie zasiłków dla osób bezrobotnych 
oraz wprowadzenie dodatkowego świadczenia 

pieniężnego na czas początkowej fazy kryzysu 
gospodarczego wywołanego pandemią koro-
nawirusa – świadczenia kryzysowego. Ogólno-
polskie Porozumienie Związków Zawodowych 
wydało w sprawie tego projektu opinię o na-
stępującej treści:

„Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-
wodowych od wielu lat postuluje wprowa-
dzenie rozwiązań poprawiających sytuację 
materialną osób bezrobotnych, domagając 
się zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych 
do poziomu przewidzianego Konwencją nr 
168 Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli 
do poziomu co najmniej 50 proc. ostatniego 
wynagrodzenia.
Przedłożony w ramach konsultacji społecznych 
poselski projekt ustawy o świadczeniu kryzy-
sowym zakłada, że zasiłek dla bezrobotnych 
(w ustawie określany świadczeniem gwaran-
towanym) będzie wynosił 50 proc. ostatnio 
pobieranego wynagrodzenia, przy czym nie 
może być on niższy niż 70 proc. minimalne-
go wynagrodzenia za pracę obowiązującego 
na dzień wypłaty świadczenia gwaranto-
wanego i wyższy, niż 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym 
tę datę. Projektodawcy proponują ponadto 
wprowadzenie dodatkowego świadczenia 
pieniężnego na czas początkowej fazy kry-
zysu – świadczenia kryzysowego. Miesięczna 
kwota świadczenia kryzysowego ma wynosić 
80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Projekt stanowi, że świadczenie bę-
dzie przysługiwać przez okres 3 miesięcy.

OPZZ stoi na stanowisku, że w obliczu pan-
demii nie można dopuścić do radykalnego 
ubożenia polskich gospodarstw domowych, 
w związku z czym wyraża pozytywną opinię 
wobec propozycji wprowadzenia tak świad-
czenia gwarantowanego, jak i świadczenia 
kryzysowego. Zaproponowane rozwiązania 
wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom.

Konieczność zwiększenia zasiłku dla bezrobot-
nych jest uzasadniona tym, że obecnie obo-
wiązująca wysokość świadczenia jest rażąco ni-
ska np. zasiłek dla osób ze stażem pracy do 5 lat 

wynosi jedynie 603,17 zł netto przez pierwsze 
trzy miesiące, a więc mniej niż oficjalna granica 
ubóstwa tj. 701 zł. Zasiłek dla bezrobotnych 
stanowi 22,5 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia przy stażu pracy powyżej 20 lat i zale-
dwie 13 proc. przeciętnego wynagrodzenia 
przy stażu pracy do 5 lat.
Świadczenie dla bezrobotnych w Polsce na-
leży do jednego z najniższych w Unii Euro-
pejskiej, w której regułą jest powiązanie zasiłku 
dla bezrobotnych z wynagrodzeniem otrzymy-
wanym przed utratą zatrudnienia.
W większości państw członkowskich świadcze-
nie to wynosi w pierwszych miesiącach pobie-
rania świadczenia nie mniej niż 50 proc. wy-
nagrodzenia z okresu poprzedzającego utratę 
pracy, np.:

 – we Francji zasiłek dla bezrobotnych nie 
może być niższy niż 57,4 proc. wynagro-
dzenia, a maksymalnie wynosi 75 proc. 
wynagrodzenia;

 – w Czechach zasiłek dla bezrobotnych 
wynosi 65 proc. wynagrodzenia, ale nie 
więcej, niż 0,58 proc. płacy przeciętnej 
w kraju w poprzednim roku;

 – w Belgii zasiłek dla bezrobotnych wynosi 
60 proc. wynagrodzenia, ale nie więcej, 
niż 2 671,37 euro miesięcznie;

 – w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych 
stanowi 60 proc. bądź 67 proc. wynagro-
dzenia;

 – w Hiszpanii zasiłek dla bezrobotnych 
wynosi 70 proc. wynagrodzenia;

 – w Luksemburgu zasiłek dla bezrobotnych 
wynosi 80 proc. wynagrodzenia, ale nie 
więcej, niż 250 proc. płacy minimalnej, 
czyli 5 177,75 euro miesięcznie;

 – w Danii zasiłek dla bezrobotnych wynosi 
90 proc. wynagrodzenia, ale nie więcej, 
niż 2 528,09 euro miesięcznie. 

Należy podkreślić, że zasiłek dla bezrobot-
nych jest wypłacany z Funduszu Pracy, który 
osoby zatrudnione zasilają ze swoich wyna-
grodzeń. Fundusz ten to swoista forma ubez-
pieczenia na wypadek utraty pracy. W obliczu 
znaczącej redukcji dochodów i bezrobocia 
pracownicy powinni mieć prawo do otrzy-
mywania z Funduszu godnych świadczeń”. 

Zarząd ZOZ Bytom

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



Po zakończonym sezonie grzewczym Bytomski i Radzionkowski Alarm Smogowy funkcjonują nadal,
dostarczając mieszkańcom obu miast informacji związanych z:

BYTOMSKI I RADZIONKOWSKI
ALARM SMOGOWY

edukacją najmłodszych w cyklu „PEC DZIECIOM”, nawiązując do 
prowadzonych przed pandemią przez pracowników 
przedsiębiorstwa Lekcji Ciepła

Zachęcamy do śledzenia kont
Bytomskiego i Radzionkowskiego Alarmu Smogowego w social mediach

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia, polubienia i udostępniania wpisów publikowanych na 
kontach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na Facebooku i Instagramie

oraz obserwacji aktualności na stronie internetowej

ochroną środowiska i zachowaniami 
proekologicznymi

lokalną prognozą pogody, komunikaty okraszone ciekawymi zdję-
ciami przyrody  pomagają zaplanować aktywność


