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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY,
NAGRODY ROZDANE
Oczyszczacze powietrza oraz projektory multimedialne ufundowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. trafiły do przedszkoli z Bytomia i Radzionkowa.
We wtorek, 10 grudnia 2019 r. w Bytomskim Centrum Kultury odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie organizowanym przez PEC Sp. z o.o. pn.: „Ciepło systemowe likwiduje
smog” skierowanego do przedszkoli z Bytomia i Radzionkowa.
Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie i przesłanie filmu dotyczącego walki z niską emisją. Honorowy patronat nad
konkursem objęli prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor.
W konkursie wzięło udział jedenaście przedszkoli, siedem z Bytomia i cztery z Radzionkowa. Nadesłane prace były bardzo
ciekawe, a ich poziom był wyrównany i ukazał wysoki stopień
świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców obydwu miast.
Nagrody główne (oczyszczacze powietrza) trafiły do przedszkoli nr 14, 21 („Niezapominajka”) i 32 w Bytomiu oraz
nr 3 („Skrzat”) w Radzionkowie. Wyróżnienia (projektory multimedialne) otrzymało przedszkole nr 9 im. Juliana Tuwima
w Bytomiu oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Ptasi Raj” z Radzionkowa, które również otrzymało dodatkowe
wyróżnienie – Nagrodę Prezesa PEC Sp. z o. o.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, przede
wszystkim nauczycielom i dzieciom za udział w naszym konkursie.
Bartosz Jeszka,
Joanna Bryk

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
składam serdeczne życzenia
wielu radosnych chwil spędzonych przy wigilijnym stole,
a w nadchodzącym Nowym Roku pomyślności
i powodzenia w realizacji wszystkich planów
Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Henryk Dolewka
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KLUCZOWE REMONTY I INWESTYCJE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. stale podnosi jakość świadczonych usług. Służą temu
m.in. sukcesywnie prowadzone prace remontowo-inwestycyjne.
– Na mijający 2019 rok zaplanowaliśmy przeprowadzenie 32 zadań remontowych. Do tej pory udało się już przeprowadzić 29
z nich, pozostałe są w trakcie realizacji – wyjaśnia Wanda Augustyniak, kierownik Działu Technicznego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – W ramach przeprowadzonych
prac wyremontowaliśmy sieci i zewnętrzną instalację odbiorczą,
a także zrealizowaliśmy remonty: armatury ciepłowniczej, sieci
w zakresie izolacji termicznych oraz odżużlaczy i armatury w Ciepłowni Radzionków. Przeprowadziliśmy także konserwację terenów zielonych wzdłuż sieci magistralnych. Koszt wykonanych
prac to około 2,8 miliona złotych – dodaje.
Modernizując sieć ciepłowniczą, PEC Sp. z o.o. nie zapomina o przeprowadzeniu remontów obiektów budowlanych.
W 2019 roku wyremontowano pięć budynków. Prace obejmowały m.in. naprawę dachów, stolarki okiennej, elewacji zewnętrznej oraz wykonanie elewacji przeciwwilgociowej. Poza
tym odnowiono cztery podpory sieci ciepłowniczych napowietrznych. Dodatkowo wyremontowano składowisko żużla,
nisze odmulaczy oraz ścianę budynku głównego Ciepłowni
Radzionków.
Wszystkie zrealizowane prace miały na celu poprawę stanu
technicznego sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i obiektów budowlanych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.
Mijający rok był dla przedsiębiorstwa bardzo udany pod
względem podejmowanych działań inwestycyjnych.

– Do sieci ciepłowniczej przyłączonych zostało 39 nowych węzłów cieplnych, na łączną moc 4,535 MW – mówi Wanda Augustyniak. – W 2019 roku zlikwidowano trzy grupowe węzły cieplne
oraz przebudowano zewnętrzną instalację odbiorczą i zabudowano 44 indywidualne węzły cieplne u naszych odbiorców. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane ze środków własnych
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Aktualnie jesteśmy na etapie zatwierdzania
planu remontów i inwestycji na przyszły rok – podkreśla.

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o.o.: 32 388 73 00/01
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]: 32 388 73 02/03
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 materiałowa, sprawy terenowo-prawne.

32 388 73 54

Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, usługi w zakresie automatyki
i informatyki.

32 388 73 55

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

32 388 73 14

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. Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, usuwanie awarii.

32 388 72 75

AUTOMATYKI
I INFORMATYKI
INWESTYCJI
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CIEPŁO SYSTEMOWE
OGRZEJE MURY PAŁACU
Pod koniec roku zakończy się inwestycja polegająca na rewitalizacji oraz odbudowie Pałacu Thiele Wincklerów w Bytomiu
Miechowicach przy ul. Dzierżonia.

Ciepło systemowe wypełni wnętrza odnowionych murów zamku, który pełnić
będzie rolę kulturalną. W skali miasta jest to obiekt wyjątkowy, a więc również
dla samego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest to szczególny odbiorca.
Dzięki zabudowanemu wymiennikowi dwufunkcyjnemu PEC Sp. z o.o. dostarczy
ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania a także wentylacji. Całość inwestycji,
polegającej na budowie przyłącza oraz węzła cieplnego, PEC Sp. z o.o. sfinansuje
ze środków własnych. Głęboko wierzymy, że odnowiony obiekt stanie się wspaniałą wizytówką miasta, zaś odwiedzający będą w komfortowych warunkach
spedzać czas w jego wnętrzach.

NOWA
TARYFA
DLA CIEPŁA
Z dniem 1 grudnia 2019 r.
w rozliczeniach z odbiorcami obowiązuje nowa taryfa
dla ciepła Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Bytomiu.
Taryfa została zatwierdzona decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.43.2019.CW z dnia
6.11.2019 r. na okres 12 miesięcy
od dnia jej wprowadzenia do stosowania i ogłoszona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki
– Ciepło” Nr 274 w dniu 7.11.2019 r.
Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy
– Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej
niż 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od dnia jej opublikowania.
Średni wzrost cen i stawek opłat
za ciepło w skali przedsiębiorstwa
wynosi 5,98%, a w poszczególnych
grupach odbiorców kształtuje się
w przedziale od 2,96% do + 6,90%.
Wzrost cen i stawek opłat za usługi
przesyłowe ciepła zawartych w taryfie wynika m.in. ze wzrostu cen węgla, uprawnień do emisji CO2, inwestycji modernizacyjnych (budowa
sieci ciepłowniczych, indywidualnych węzłów cieplnych), które skutkują wzrostem amortyzacji oraz podatkiem od nieruchomości.

NOWA STRONA
Dostępna jest już nowa wersja strony internetowej
www.pec.bytom.pl. Znajdziecie na niej Państwo
wiele nowych zakładek i funkcjonalności.
Jednym z nowych elementów jest zakładka „alarm smogowy”,
pokazujący aktualny stan powietrza w Bytomiu i w Radzionkowie. Dostępny jest też kalkulator, pozwalający określić szacunkowe koszty ogrzewania. By być na bieżąco z działaniami podejmowanymi przez PEC Sp. z o.o. zachęcamy też do śledzenia
działu „aktualności”. Na stronie znaleźć można również poradnik, w którym zamieszczono informacje o tym, jak efektywniej
korzystać z ciepła systemowego.
Nr 47 • grudzień 2019
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O CIEPLE I SMOGU W PRZEDSZKOLACH
I SZKOŁACH
Od 2013 roku PEC Sp. z o.o. prowadzi zajęcia edukacyjne w przedszkolach, a od 2018 roku również
w szkołach podstawowych. Lekcje prowadzone są na terenie Bytomia i Radzionkowa.

Czym jest ciepło, jak powstaje, jak je oszczędzać? Dlaczego
zimą niebo jest szare? Co zrobić, aby ograniczyć występowanie
zjawiska niskiej emisji? Na te i inne pytania dzieci otrzymują odpowiedź w trakcie „Lekcji Ciepła” – ekologiczno-edukacyjnego
programu realizowanego przez pracowników PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. Kampania promocyjna prowadzona jest przez dostawców
Ciepła Systemowego na terenie całej Polski.
Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z 12 najlepszych programów na rzecz poszanowania energii w Europie
w 2019 roku. Jako jeden z trzech, otrzymał wyróżnienie w kategorii „Youth”. Ponadto, „Lekcje Ciepła” otrzymały srebrny medal
w krajowym konkursie Power of Content Marketing Awards. Patronat honorowy nad projektem objęły Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska. Na terenie Bytomia program wspierany
jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.
PEC prowadzi zajęcia dla najstarszych grup przedszkolaków oraz
w pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie Bytomia
i Radzionkowa. W trakcie spotkań dzieci nie tylko poznają zagadnienia dotyczące ciepła i smogu dzięki m.in. wysłuchaniu bajki, ale również biorą udział w różnego rodzaju zabawach. Tylko

w 2019 roku skorzystało z tych zajęć ok. 650 dzieci. Dla klas 4-5
dostępne są specjalnie dostosowane scenariusze lekcyjne, dzięki
którym nauczyciele samodzielnie prowadzą zajęcia.
Od 2013 roku w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych
inwestycji realizowanych przez PEC Sp. z o.o., a dofinansowanych
ze środków UE, Spółka prowadzi m.in. „Spotkania z PEC-em”.
Obecnie połączone są z „Lekcjami Ciepła”. W trakcie spotkań
dzieci oprócz informacji przekazywanych w ramach „Lekcji”, dowiadują się również o korzyściach wynikających ze realizowanych
zadań inwestycyjnych.
Przedszkola oraz szkoły podstawowe z terenu Bytomia
i Radzionkowa zainteresowane przeprowadzeniem zajęć przez
PEC Sp. z o.o. lub otrzymaniem scenariuszy do samodzielnego
prowadzenia lekcji w klasach 4-5 zapraszamy do kontaktu mailowego: marketing@pec.bytom.pl lub pod nr tel.: 32 3887 367,
32 3887 387.
Dziękujemy wszystkim placówkom biorącym udział w naszych
zajęciach za wspólnie spędzony czas.
Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl
Joanna Bryk
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UNIJNE INWESTYCJE
Od 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu nieustannie realizuje projekty dofinansowane z UE w ramach POIiŚ 2014-2020. W tym czasie Spółka zawarła cztery umowy, w których unijne
dotacje z Funduszu Spójności (FS) wyniosą łącznie ok. 66,7 mln zł. Planowane koszty tych inwestycji to
ogółem ponad 177 mln zł.
W 2019 roku wybudowano łącznie ok. 6 km sieci ciepłowniczych oraz 70 szt. w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych, a także zlikwidowano 3 grupowe węzły cieplne. Aktualnie
PEC realizuje trzy projekty dofinansowane z FS. Pierwszy z nich to:
„Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015-2020”. W ramach inwestycji w 2019 roku zbudowano
zostało 45 szt. indywidualnych węzłów, ok. 4,3 km sieci oraz zlikwidowano 3 grupowe węzły cieplne. Prace prowadzone były w dzielnicach Bytomia: Miechowicach, Łagiewnikach i Szombierkach. Projekt
zakończy się w przyszłym roku.
Od początku 2019 roku realizowana jest inwestycja pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji
na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”. Przedsięwzięcie
prowadzone będzie do 2022 roku. W 2019 roku zbudowano 25 szt.
indywidualnych węzłów cieplnych i ok. 1,7 km sieci ciepłowniczych.
W ramach tego projektu w bieżącym roku m.in. przeprowadzono
zadanie pn.: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Szpitala
Specjalistycznego nr 2 przy ul. Batorego 15 w Bytomiu.” Wartość tylko tej inwestycji to ponad 3 mln zł. Zakres zadania obejmował: budowę nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 0,5 km oraz
budowę 9 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. Na terenie Szpitala
zamontowano trzy rodzaje węzłów, tj.: jednofunkcyjne (c.o.), dwufunkcyjne (c.o. i c.w.u.) oraz trójfunkcyjne (c.o., c.w.u. i wentylacja).
Łączna moc zainstalowanych węzłów to 3,858 MW. Realizacja tego
zadania umożliwiła przeprowadzenie likwidacji szpitalnej kotłowni,
która w ciągu roku spalała ok. 960 ton węgla. Docierają do nas sygnały od okolicznych mieszkańców, którzy już odczuwają poprawę
jakości powietrza.

CO2 o ok. 4 037 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłów o ok. 19 Mg/rok,
bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu
niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu
w podłączonych budynkach.
Kolejną, realizowaną od 2019 roku, inwestycją jest: „Modernizacja
Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta
Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”.
Aktualnie trwają prace projektowe i przygotowawcze. Inwestycja zakończy się w 2022 r. Najważniejsze korzyści to ograniczenie zużycia
energii pierwotnej o 135 996 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych o 20 584 Mg/rok.
W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców dotyczące możliwości nowych podłączeń, a tym samym ograniczenia występowania
zjawiska smogu Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z FS dla
projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom
w latach 2020-2021”. Obecnie trwa ocena merytoryczna II stopnia.
Warto przypomnieć, że tylko od 2017 roku łącznie wybudowano ok. 19,6 km sieci ciepłowniczych oraz 267 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych, które w dużej mierze zastąpiły paleniska węglowe, a tym samym przyczyniły się do ograniczenia
występowania niskiej emisji.
Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl

Joanna Bryk

Podstawowe efekty realizacji obydwu ww. projektów to: zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 40 233 GJ/rok, uniknięte emisje

Szpital nr 2 w Bytomiu – węzeł trójfunkcyjny
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Szpital nr 2 w Bytomiu – nieczynna kotłownia
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SEGREGACJA ŚMIECI
WCIĄŻ SPRAWIA KŁOPOTY
Jakie śmieci wrzucać do którego pojemnika, czy myć opakowania przed wyrzuceniem – z badań wynika, że nie jesteśmy do końca pewni. Według ekspertów
wiedza dotycząca segregacji odpadów
jest zbyt ogólna i powierzchowna. I potwierdzają, że konieczna jest edukacja,
między innymi, że nie płuczemy pojemników, a szyba w tym przypadku to nie
szkło.
Sortowanie odpadów deklaruje tylko
66 proc. Polaków – wynika z badania
ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Może to mieć
związek z niską świadomością na temat
selekcji śmieci. Tylko 15% respondentów
potrafiłoby poprawnie posegregować
przykładowe artykuły podczas wyrzucania.
Edukacja ekologiczna w Polsce wymaga
kolejnych inicjatyw i akcji uświadamiających – uważają eksperci. Do wyzwań
w tym zakresie należy kwestia selekcji
odpadów. Pojedyncze wybory składają
się na sumę działań przyczyniających się
do poprawy środowiska lub – przeciw-

nie – jego degradacji. Potrzebne są więc
aktywności zwiększające ekologiczną
świadomość Polaków – mówi Marzena
Strzelczak, dyrektor generalna Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Jej zdaniem
potwierdzeniem potrzeby popularyzacji
wiedzy z zakresu ochrony środowiska
jest zagadnienie właściwie segregowanych odpadów.
Badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum
Odpowiedzialnego Biznesu dowodzą,
że jedynie 15% badanych odpowiedziało
poprawnie na wszystkie pytania odnoszące się do selekcji śmieci (do którego
pojemnika wyrzucić zużytą chusteczkę
higieniczną, karton po soku i tłusty papierek po maśle). Pytania dotyczyły też
konieczności mycia opakowań metali
i tworzyw sztucznych przed wyrzuceniem. Łącznie aż 75% osób nie wiedziało,
że nie należy płukać tego typu odpadów.
– Wszyscy wiemy, ile jest pojemników i jakie mają kolory i mniej więcej wiemy, jak
odpady należy segregować, ale wydaje
się, że nasza wiedza dotycząca segregacji
odpadów jest zbyt ogólna i powierzchowna – uważa Jakub Tyczkowski, prezes
Zarządu Rekopol.

Jak przypomina, pojemniki do segregacji często oznakowane są tylko nazwą surowca głównego, który należy tam wrzucać. Np. na żółtym pojemniku jest często
napis „plastik”, podczas kiedy wrzucamy
tam nie tylko plastik, ale i metale, aluminium i opakowania wielomateriałowe.
Dobrym przykładem jest również szkło.
Dla przeciętnej osoby szkłem jest szklanka, szyba, lustro, butelka i kubek, bo szkło
to szkło. Mało kto z nas wie, że do szkła
wrzucamy tylko słoik i butelkę.
Problemem są też różnorodne wielomateriałowe opakowania, z którymi konsument nie wie, co robić – czy wyrzucić
do odpadów zmieszanych, czy dzielić
na części. Do poprawy tego stanu rzeczy
mogłyby się przyczynić wyraźne informacje na pojemnikach – co dokładnie
można do nich segregować, a czego nie
oraz oznakowanie opakowań – do którego pojemnika można je wrzucić.
Źródło:
www.prawo.pl

Poznajmy się
Mariusz Susek jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu na kierunku zarządzanie jakością i technologią. Z PEC Bytom Sp. z o.o. związany jest
od 1994 r.
– Przez wiele lat pracowałem jako kierowca – monter w Zakałdzie Obsugi Klienta nr 1 obejmującym obszar Radzionkowa i Bytomia. Od prawie roku pracuję w bytomskiej siedzibie
PEC, gdzie powierzono mi nowe obowiązki, do których należy m.in.przygotowywanie kart pracy, rozliczanie czasu pracy,
remontów bieżących i kapitalnych. Zajmuję się również pilnowaniem bieżących zadań wykonywanych przez pracowników
– mówi. – Pracując w PEC Sp. z o.o. od ponad 25 lat, zdążyłem
dobrze poznać załogę. Panuje tutaj świetna, rodzinna atmosfera – dodaje.
W wolnym czasie pan Mariusz oddaje się majsterkowaniu,
a gdy tylko czas pozwala wyrusza w góry.
– Uwielbiam chodzić po górach, szczególnie po Beskidach
i Tatrach. Gdy tylko pogoda dopisuje, wyruszamy z rodziną
na górskie szlaki – mówi.
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KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW
Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Zakładowa Organizacja Związkowa w Bytomiu
W ostatnim czasie przetacza się medialna
burza dotycząca proponowanych przez
rząd nowych rozwiązań w zakresie korzystania ze zwolnień lekarskich tzw. L4.
Poniżej przytaczamy oficjalne stanowisko
OPZZ w tym temacie.
Oświadczenie Kierownictwa OPZZ
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie zasad przyznawania zasiłków chorobowych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych krytycznie ocenia propozycję rządu przewidującą wprowadzenie
wydłużenia okresu oczekiwania na prawo
do zasiłku chorobowego.
Nie do przyjęcia jest zaprezentowane
przez rząd uzasadnienie, wprowadzające
odpowiedzialność zbiorową pracowników
za nieskuteczność w uszczelnianiu systemu wypłat zasiłków chorobowych.
Zgodnie z przekazem medialnym, rząd już
przygotował projekt ustawy regulujący
zasiłki chorobowe. Zgodnie z nim, prawo
do zasiłku chorobowego będzie możliwe dopiero po 90, a nie jak dotychczas
30 dniach od rozpoczęcia pracy. Dla samozatrudnionych będzie to aż 180 dni! Ponadto, po zakończeniu choroby, prawo do nowego zasiłku będzie przysługiwało po 90
dniach od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy. Nowa zasada ma objąć
wszystkie rodzaje zasiłków, w tym także
macierzyński. OPZZ z oburzeniem przyjmuje te zapowiedzi. Podważają one sens
ubezpieczeń społecznych, jako elementu
budowania bezpieczeństwa socjalnego
pracownic i pracowników. Przypominamy,
że świadczenie chorobowe jest opłacane
z obowiązkowych wpłat pracowników,
pomniejszających ich wynagrodzenie. Naszym zdaniem propozycja rządu nie spełni
swojej roli zagwarantowania pracownikom
dochodów w okresie choroby. Dotknie
to szczególnie chorych długotrwale, przewlekle czy onkologicznie.
W ocenie OPZZ jest to fiskalizacja systemu
kosztem ochrony ubezpieczeniowej. Narusza to konstytucyjną zasadę zawartą w art.
67 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącej że:

„Obywatel ma prawo do zabezpieczenia
społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo
(…) ”. Uważamy, że jest to kolejny projekt
rządu poszukujący pieniędzy na realizację
obietnic wyborczych kosztem osób pracujących. Rząd szuka oszczędności w kieszeniach pracujących, a to oni wypracowują
dochód narodowy i w największym stopniu są źródłem wzrostu gospodarczego.
OPZZ apeluje do rządu o wycofanie się
z tej propozycji.
Kolejnym gorącym tematem jest zniesienie limitu trzydziestokrotności składek
na FUS.
Stanowisko Kierownictwa OPZZ
w sprawie zniesienia
limitu trzydziestokrotności
składek na
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Poselski projekt zniesienia limitu trzydziestokrotności jest kontynuacją złych zasad
stanowienia prawa. Projekt ten powstał
poza dialogiem społecznym. Ponadto
twórcy projektu całkowicie pominęli konsultacje w ramach Rady Dialogu Społecznego, podważając tym samym sens jej
istnienia. Zasada bardzo szybkiego stanowienia prawa, w ważnych dla pracowników
sprawach, bez konsultacji społecznych jest
dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nie do przyjęcia.
OPZZ postulowało o dokonanie, w Radzie
Dialogu Społecznego, przeglądu systemu
ubezpieczeń społecznych i przygotowanie
spójnych, kompleksowych zmian prawa.
Niestety tak się nie stało. W Sejmie trwają
tymczasem prace nad dwoma projektami
ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych, pierwszy reguluje zniesienie limitu
trzydziestokrotności, drugi utworzenie
Funduszu Solidarnościowego. Jednocześnie zapowiedziano dwie kolejne zmiany – tzw. mały ZUS oraz likwidację. OFE.
W ocenie OPZZ jednoznacznie świadczy
to o braku koncepcji rządu na uporządkowanie i poprawę systemu. Projekt dotyczący Funduszu Solidarnościowego również
nie był przedmiotem konsultacji w RDS.

Żadna z proponowanych zmian nie jest
jednoznacznie korzystna dla pracujących.
To oni, kosztem swoich wynagrodzeń,
tworzą fundusze w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. Nie realizuje
się jednocześnie postulowanych przez
OPZZ zmian przyjaznych pracownikom:
emerytury ze względu na staż pracy i ustanowienie niewygasającego charakteru
emerytur pomostowych.
Należy pamiętać, że zniesienie trzydziestokrotności ma bardziej złożone konsekwencje. W najbliższych latach zwiększy
przychody do FUS, ale już w następnych
spowoduje wzrost wydatków. Trudno jednoznacznie przewidzieć, czy przychody
je zrekompensują. Dodatkowo, przyjęcie
ustawy zmniejszy wpłaty do Narodowego Funduszu Zdrowia o ponad 500 mln zł
rocznie. To ważne w kontekście złej kondycji publicznej ochrony zdrowia.
Uważamy, że w ten sposób nie można
prowadzić polityki publicznej, która wymaga szerokiego poparcia społecznego.
Bez pogłębionych konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz bez rzetelnych wyliczeń nie
wprowadza się zmian, tak istotnych dla
ładu społeczno-gospodarczego. Reformowanie systemu emerytalnego pod bieżące
potrzeby nie sprzyja budowaniu zaufania
i poczucia bezpieczeństwa socjalnego Polek i Polaków. Odbija się także negatywnie
na funkcjonowaniu całego systemu ubezpieczeń społecznych.

Korzystając z okazji, że jest to ostatnie wydanie tegorocznego Biuletynu, pragniemy
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie, aby
przyniosły Państwu mnóstwo niezapomnianych, radosnych chwil.
Zarząd Zakładowej Organizacji
Związkowej Ciepłowników

Opracowanie i skład
Wydawnictwo KA
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