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PRESTIŻOWE
WYRÓŻNIENIE

Ekolaur 2021 w kategorii: Całokształt działalności na 
rzecz ochrony środowiska

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

życzę
radości i zdrowia oraz przeżycia tych wyjątkowych chwil

w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Niech zbliżający się Nowy Rok
przyniesie spełnienie wszystkich marzeń i realizację życiowych celów.

Henryk Dolewka 
Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu od lat 
prowadzi działania zmierzające do poprawy stanu powietrza na terenie By-
tomia i Radzionkowa.
Przez prowadzoną na przestrzeni lat modernizację oraz likwidację palenisk 
lokalnych poprzez podłączenia nowych obiektów do miejskiego systemu 
ciepłowniczego, PEC skutecznie ogranicza emisję CO2 oraz pyłów zawieszo-
nych, wydatnie walczy też ze zjawiskiem smogu.

Na poprawę środowiska wpłynęły również dwa zrealizowane przez PEC 
Sp. z o.o. projekty unijne. Pierwszy z nich to „Modernizacja gospodarki ciepl-
nej dla gmin: Bytom i Radzionków”, współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2007-2013. Drugi „Wdrażanie programu ograniczania 
niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”.

O zrealizowanych i planowanych przez PEC działaniach proekologicznych 
rozmawiamy z Prezesem Zarządu, Dyrektorem Spółki Henrykiem Dolewką.

Ciąg dalszy na str. 3
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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 72 30

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

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

– Na mijający 2021 rok zaplanowaliśmy 
przeprowadzenie 30 zadań remonto-
wych. Do tej pory udało się już zrealizować 
18  z nich, a osiem jest w trakcie realizacji – 
wyjaśnia Sebastian Klębowski, kierownik 
Działu Technicznego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – W ramach 
przeprowadzonych prac, wyremontowano 
łącznie 592,1 m sieci ciepłowniczej, przepro-
wadzono remont dwóch komór ciepłowni-
czych w zakresie wymiany izolacji termicznej 
rurociągów oraz prac uszczelniająco-kon-
serwujących strop i ściany komór. Wykonano 
także remont podpór fundamentowych kon-
strukcji stalowej oraz rur osłonowych nad 
torowiskiem w rejonie ul. Miedziowej w Ra-
dzionkowie, a także zabezpieczono przed 
utratą właściwości izolacyjnych 662  m.b. 
izolacji termicznej Magistrali Południowej, 
zaopatrującej w energię cieplną dzielnice: 
Szombierki, Łagiewniki, Rozbark i częścio-
wo Centrum. Koszt przeprowadzonych prac 
to około 3,6 miliona złotych – dodaje.

Modernizując sieć ciepłowniczą PEC 
Sp.  z o.o. nie zapomina o przeprowadze-
niu remontów obiektów budowlanych. 
W 2021  roku przeprowadzono remont 
dwóch obiektów w zakresie prac uszczel-
niająco-konserwujących dachu, a także 
remont ośmiu pomieszczeń węzłów ciepl-
nych. Prace obejmowały m.in. remont, 
stolarki okiennej, elewacji wewnętrznej, 
instalacji odwodnienia pomieszczeń, a tak-
że wymianę drzwi. Poza tym wykonano 
pomiary stanu izolacji i systematycznie 
usuwano zawilgocenia izolacji termicznej 
rurociągów preizolowanych na terenie Cen-
trum Bytomia, Karbia, Arki Bożka i Szom-
bierek. Na terenie Ciepłowni Radzionków 
wykonano remont skośnego taśmociągu 
odżużlania, remont pomp obiegowych, 
kotłowych i stabilizująco-uzupełniających, 
remont filtrów workowych kotła WR 12N, 
remont lewego odżużlacza kotła WR 29, 
a także remont częściowy powierzchni 
składowiska miału i żużla.

Wszystkie zrealizowane prace miały 
na celu poprawę stanu technicznego sie-
ci ciepłowniczej, węzłów cieplnych oraz 
obiektów budowlanych. Dzięki temu dla 
odbiorców ciepła systemowego zmniejsza 
się ryzyko wystąpienia awarii, a mieszkań-
cy z pewnością zauważą poprawę estetyki 
obiektów PEC Bytom.

Mijający rok był dla przedsiębiorstwa bar-
dzo udany pod względem podejmowa-
nych działań inwestycyjnych.
– Do sieci ciepłowniczej przyłączonych zo-
stało 13 nowych obiektów na łączną moc 
1,458 MW – mówi Sebastian Klębowski. 
– W 2021 roku zabudowano także u naszych 
odbiorców 21 nowych węzłów cieplnych. 
Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane 
ze środków własnych oraz przy wsparciu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

PLANUJEMY – REALIZUJEMY
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nieustannie podnosi jakość świadczonych usług. Słu-
żą temu m.in. sukcesywnie prowadzone prace remontowo-modernizacyjne i działania inwestycyjne.

sieć przed modernizacją (na terenie EC 
Szombierki)
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POZNAJMY SIĘ

Andrzej Krejpcio 
z Przedsiębiorstwem Ener-
getyki Cieplnej związany jest 
od 1991 roku.

Początkowo pracował na stano-
wisku montera sieci cieplnych 
na byłej kotłowni przy ul. Łokiet-
ka w Bytomiu, a od 1999 r. jako 
palacz kotłów przemysłowych 
na kotłowni Tagor w Radzion-
kowie. Po likwidacji kotłowni 
w 2003 r. pracował na tym sa-
mym stanowisku na Ciepłowni 
Radzionków. Od stycznia br. zo-
stał przeniesiony na stanowisko 
dyspozytora mocy PEC Sp. z o.o. 
W dyspozytorni obowiązuje pra-
ca czterobrygadowa w systemie 
trzyzmianowym. Oprócz pana 
Andrzeja pracuje tam trzech dys-
pozytorów stałych.

Do obowiązków pana Andrzeja 
należy kierowanie z pozycji ekra-
nów komputera pracą sieci cie-
płowniczych, a w szczególności 
kontrola i regulacja pracy sieci, 
podgląd na magistralę bytomską 
oraz Ciepłownię Radzionków, 
którą steruje PEC Sp. z o.o.
– Oprócz tego przyjmujemy wszel-
kie zgłoszenia, interwencje, reagu-
jemy na awarie i kontrolujemy 
przebieg prac związanych z ich 
usuwaniem. Prowadzimy raporty 
i rejestry awarii, gdzie wpisujemy 
wszystkie skargi i zażalenia miesz-
kańców zgłoszone telefonicznie – 
wyjaśnia.

Pan Andrzej mieszka w Radzion-
kowie z żoną i córką.
– W wolnym czasie lubię wędko-
wać, niezależnie od pory roku, 
a także pływać – dodaje.

Henryk Dolewka

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE

Panie Prezesie, jaki był zakres projektów, za których realizację PEC Sp. z o.o. otrzymał w tym 
roku statuetkę Ekolaur w kategorii: całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska?

Projekt „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków”, współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013, obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej oraz zewnętrznej instalacji od-
biorczej na łącznej długości 36,5 km oraz modernizację i budowę 169 nowoczesnych indywidualnych 
węzłów cieplnych. Głównym celem projektu było zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie 
przesyłania i dystrybucji ciepła. W latach 2017-2018 zrealizowany został projekt „Wdrażanie programu 
ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom - uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”, współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim. Projekt obejmował budowę nowych sieci cie-
płowniczych o łącznej długości 5 km oraz budowę 54 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych.

Na jaką kwotę opiewały oba zrealizowane przez PEC projekty?

Całkowita wartość projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków” wy-
niosła 84,6 mln zł, a kwota dofinansowania 49,4 mln zł. Z kolei wartość projektu „Wdrażanie programu 
ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom - uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej” wyniosła 
16 mln zł, a kwota dofinansowania 8 mln zł.

W jaki sposób zrealizowane w ostatnich latach projekty dofinansowane z Unii Europejskiej 
wpłynęły na poprawę jakości środowiska?

Przede wszystkim udało nam się ograniczyć emisję pyłów zawieszonych o ok. 18 Mg rocznie, a unik-
nięta emisja CO2 w skali roku wyniosła ok 4,6 tys. Mg.

Jakie działania PEC planuje podjąć, aby dostosować się do zmieniających się warunków 
technicznych i wymagań środowiskowych?

W tym roku wraz z prezydentem miasta Bytomia Mariuszem Wołoszem oraz przedstawicielami By-
tomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA podpisa-
liśmy porozumienie dotyczące stworzenia klastra energii. Klaster energii to porozumienie działających 
lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją 
energii. Efektem współpracy członków klastra ma być stworzenie samowystarczalnego systemu 
energetycznego. Powołany zespół przeprowadził także konsultacje eksperckie w zakresie prawnym, 
technicznym oraz organizacyjnym, a opracowany i zatwierdzony model klastra będzie bazą do dal-
szych prac nad finalnym projektem Umowy Klastra Energii. Całość przedsięwzięcia koordynowana 
jest przez nasze Przedsiębiorstwo.

Rozmowa
z Henrykiem Dolewką,
Prezesem Zarządu,
Dyrektorem Spółki PEC Sp. z o.o.

Andrzej Krejpcio

Podpisanie 
porozumienia 
dotyczącego 
stworzenia klastra 
energii. 



UNIJNE WSPARCIE INWESTYCJI
PEC Sp. z o.o. w Bytomiu od 2011 roku realizuje projekty dofinansowane z UE. Zadania dotyczą po-
prawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

W tym okresie, dzięki dotacjom 
z Funduszu Spójności (FS), wybudowa-
no łącznie 511 indywidualnych węzłów 
cieplnych i zmodernizowano oraz zbu-
dowano 66 km sieci ciepłowniczych. Tyl-
ko w 2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020 
wykonano 36 węzłów cieplnych oraz 
zmodernizowano i zbudowano 3,3 km 
sieci ciepłowniczych. Obecnie trwają 
prace związane z zakończeniem zadań, 
których zakres dotyczył m.in. nowych 
podłączeń bezpośrednio obejmujących 
1 250 Bytomian.

Aktualnie PEC Sp. z o.o. realizuje trzy 
projekty, tj.: „Modernizacja gospodarki 
cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 
– 2015-2020”, „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej 
emisji na terenie miasta Bytom w latach 
2019-2023” oraz „Likwidacja niskiej emi-
sji na terenie miasta Bytom w latach 
2020-2021”. Główne korzyści projektów 
to zmniejszenie zużycia energii końco-
wej o 48 372 GJ/rok, tj. roczne ogrzanie 
900 domków i uniknięte emisje CO2 
o 4 657 Mg/rok, tj. 2 300 ton/rok niespa-
lonego węgla, zmniejszenie emisji py-
łów, bezpieczne dostawy Ciepła Syste-
mowego, ograniczenie poziomu niskiej 
emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia 
występowania czadu w podłączonych 
budynkach.

Docierają do nas sygnały od mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio 
z naszymi zakończonymi już inwestycjami, którzy, dzięki likwidacji palenisk 
węglowych, odczuwają znaczną poprawę jakości powietrza. Dziękujemy 
wszystkim, wspólnie z nami prowadzącym działania przyczyniające się 
do ograniczenia występowania zjawiska smogu. Ze względu na uciążliwość 
prowadzonych prac ziemnych, pragniemy podziękować mieszkańcom 
za wyrozumiałość.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na www.pec.bytom.pl.

Joanna Bryk

Sieć przed modernizacją (na terenie EC Szombierki).

Sieć po modernizacji (na terenie EC Szombierki).
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TYSIĘCZNY WĘZEŁ CIEPLNY
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oddało uroczyście 30 listopada 2021 r. do użytku 
tysięczny węzeł cieplny. Mieści się on w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Popiełuszki 9 
w Bytomiu.

Uroczystego otwarcia dokonali wspól-
nie Prezydent Miasta Bytomia Mariusz 
Wołosz, Burmistrz Radzionkowa Ga-
briel Tobor oraz Prezes Zarządu PEC 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu – Hen-
ryk Dolewka.

Tysięczny węzeł cieplny zabudowa-
ny przez PEC jest symbolem walki 
z niską emisją, ograniczenia emisji CO2 
oraz pyłów zawieszonych. Jak wynika 
z przeprowadzonych przez nas analiz 
przyłączyliśmy do tej pory ok. 37 tys. 
mieszkań w Bytomiu i ok. 2,2 tys. w Ra-
dzionkowie. W latach 2000-2020 zreali-
zowaliśmy inwestycje i przeprowadzili-
śmy prace remontowe na łączną kwotę 
ok. 315 mln zł. Zakończone i prowadzo-
ne przez nas projekty unijne przekłada-
ją się na ograniczenie emisji pyłów za-
wieszonych o ok. 8-18 ton rocznie oraz 
CO2 o ok. 4,6 tys. ton rocznie. Uroczyste oddanie do użytku tysięcznego węzła cieplnego.

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. 

Do tej pory na realizację podłączeń pozyskaliśmy 88,8 mln zł ze środków unijnych, a całkowity koszt wszystkich zrealizo-
wanych i realizowanych projektów wynosi 172,3 mln zł.

W 2022 r. planujemy kontynuację programu likwidacji kotłowni lokalnych oraz palenisk węglowych, poprzez podłączanie kolejnych 
budynków do miejskiego systemu ciepłowniczego. Zamierzamy również prowadzić dalszą modernizację istniejącej już infrastruk-
tury ciepłowniczej.
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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

Opracowanie i skład 

Wydawnictwo KA

ul. Opolska 23c
42-600 Tarnowskie Góry 
www.kasc.pl
Druk Mikopol

NOWA ODSŁONA KAMPANII 
„20 STOPNI DLA KLIMATU”

14 listopada, w dniu czystego powietrza, rozpoczęła się kolejna edycja kampanii nakłaniającej do niemarnowania 
ciepła, realizowana pod hasłem „20 stopni dla klimatu”. W kampanii realizowane są działania w social mediach oraz sta-
cjach radiowych. Przekaz kampanii ma na celu budowanie świadomości konsumentów w zakresie zmian zachodzących 
w branży w ramach transformacji energetycznej. Jednocześnie zaprasza wszystkich, którzy gotowi są zmienić swoje 
nawyki, do bycia częścią tej zmiany. Kampania realizowana jest w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Nie marnuj ciepła
Nie trzeba marznąć, żeby korzystać z ciepła rozsądniej. Wystarczy za-
stosować te same metody, które sprawdzają się przy używaniu wody 
czy prądu. Korzystaj z ciepła wtedy, kiedy jest ci ono potrzebne. A gdy 
nie korzystasz, ograniczaj zużycie. W pustym pomieszczeniu, w któ-
rym nikt nie przebywa, nie ma potrzeby nadmiernego ogrzewania. 
Wydaje się to całkiem rozsądne, jednak – jak pokazują badania, więk-
szość z nas przegrzewa mieszkania. Tymczasem okazuje się, że ob-
niżenie temperatury w mieszkaniach ma dobry wpływ na zdrowie – 
co potwierdzają eksperci z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. 
Pozwala także obniżyć nasze rachunki – jeden stopień mniej to niższe 
zużycie ciepła o około 5-8 proc. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
że nie marnując ciepła oszczędzamy środowisko.

Zmieniaj nawyki
Wystarczy zwracać uwagę, by przed wyjściem z pomieszczenia lekko 
przykręcić ogrzewanie. W nieużywanym pokoju w zupełności wy-
starczy temperatura 18 stopni. Pamiętajmy o tym, zanim wyjdziemy 
z domu, pracy lub nim wyjedziemy na kilka dni w podróż. A co, jeśli 
przebywamy w pokoju? Wtedy korzystajmy z ciepła tak, jak tego po-
trzebujemy, jednak bądźmy czujni. Widząc otwarte okna lub drzwi, 
przez które niepotrzebnie ulatuje ciepło, reagujmy. Wywietrzmy 
krótko i intensywnie pomieszczenie przy zakręconym kaloryferze, 
by po chwili znów cieszyć się ciepłem w zdrowej atmosferze.

Ogrzewaj rozsądnie
Polskie Towarzystwo Alergologiczne potwierdza, że najzdrowsza 
temperatura dla człowieka to 20 stopni. Architekci i projektanci 
uważają ten próg za najlepszy dla stanu ścian budynku. Taką tem-
peraturę podają producenci grzejników, jako oczekiwaną w po-
mieszczeniu i mając ją na względzie dobieramy grzejniki do po-
mieszczeń. Choć jest to wskazywana w wielu źródłach odpowiednia 
temperatura warto poszukać własnego komfortu. Dzięki zmianie 
średniej temperatury w pomieszczeniu tylko o stopień wiele może-
my zyskać. Jednak niemarnowanie to także oszczędność na rachun-
kach - zmniejszając temperaturę o jeden stopień zużywamy około 
5-8 proc. ciepła mniej. A co stanie się gdybyśmy zrobili to we wszyst-
kich mieszkaniach w Polsce?

Miasta bez smogu
Dzięki inwestycjom w systemy ciepłownicze i dostawom ciepła sys-
temowego ograniczamy emisję szkodliwych substancji w miastach. 
Produkcja ciepła systemowego to 140-krotnie mniej rakotwórcze-
go bezno (a) pirenu i ponad 40-krotnie mniej pyłów zawieszonych 
w porównaniu do indywidualnego ogrzewania węglowego. To real-
ny efekt w postaci czystszego powietrza wokół nas.

żródło: www.20stopni.pl

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA
Grudniowe faktury za ciepło zawierać będą nowe stawki cen i opłat 
ponieważ z dniem 1 grudnia 2021 r. w rozliczeniach z odbiorcami obo-
wiązuje nowa taryfa dla ciepła.
Taryfa została zatwierdzona na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowa-
dzenia do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr  OKA.4210.67.2021.RZ z dnia 19.10.2021 r. i ogłoszona w „Biuletynie 
Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 370 (1100) w dniu 
19.10.2021 r.
Zatwierdzone ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podsta-
wie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności ciepłowniczej, 
co skrupulatnie badał przed zatwierdzeniem Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki.
Główny wpływ na wielkość cen i stawek opłat ujętych w taryfie miał 
drastyczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2. W krótkim okresie 
ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły z poziomu 33 euro/tonę do 87 
euro/tonę obecnie i ciągle rosną. Wpływ na taryfę miały również inwe-

stycje modernizacyjne (budowa sieci ciepłowniczych, indywidualnych 
węzłów cieplnych), które to skutkują wzrostem amortyzacji oraz podat-
kiem od nieruchomości.
Ważny wpływ na wzrost taryfy ma również sukcesywne zmniejszanie 
zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców.
Średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło w skali przedsiębiorstwa 
wynosi 9,16%, jednak jest on zróżnicowany w zależności od grupy ta-
ryfowej.
Dla odbiorców należących do grupy: A1, A2, A3, A4 taryfa dla ciepła wy-
twórcy Fortum Silesia SA, obejmująca większość opłat, pozostaje bez 
zmian. W związku z powyższym w rachunku ciągnionym z cenami wy-
twórcy ciepła opłaty ogółem w grupach A wzrastają o 2,59%.
Dla odbiorców zasilanych z Ciepłowni Radzionków należących do grup 
taryfowych B1, B2, B3, gdzie taryfa nie była podnoszona wcześniej jak 
w grupie A, nowe ceny wzrastają o 9,14% w stosunku do taryfy ostatnio 
stosowanej.
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ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

W związku ze zbliżającymi się świętami wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia, które 
mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i, w zależności od źródła dofinansowania, opodatkowane bądź nie.

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

1. Świadczenia finansowane ze środków 
obrotowych pracodawcy
Nagrody pieniężne, talony, paczki świą-
teczne – katalog dodatkowych świadczeń 
na święta może być szeroki. Przy ich finan-
sowaniu, ze źródeł pracodawcy, nie obo-
wiązują kryteria określone w ustawie o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
czyli ich przyznawania nie należy uzależ-
niać od kryteriów socjalnych, to jest sytu-
acji życiowej, rodzinnej bądź materialnej 
pracownika. Wszyscy pracownicy powinni 
otrzymać świadczenie tej samej wartości. 
Świadczenia te podlegają oskładkowaniu 
i opodatkowaniu.

2. ZFŚS w czasie pandemii
Zgodnie z art. 52l ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych podwyższono 
limity zwolnień przedmiotowych:

• z 1000 zł do 3000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w okresie od 2020 r. 
do końca roku podatkowego, w któ-
rym odwołano stan epidemii ogło-
szony z powodu COVID-19, zapo-
móg, o których mowa w art. 21 ust. 
1 pkt 9a, tj. zapomóg innych niż 
wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26, 
wypłacanych z funduszy zakładowej 
lub międzyzakładowej organizacji 
związkowej pracownikom należą-
cym do tej organizacji,

• z 6000 zł do 10 000 zł w odnie-
sieniu do uzyskanych w okresie 
od 2020 r. do końca roku podat-
kowego, w którym odwołano stan 
epidemii ogłoszony z powodu 
COVID-19, zapomóg, o których 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. 
zapomóg otrzymanych w przypadku 
indywidualnych zdarzeń losowych, 
klęsk żywiołowych, długotrwałej 
choroby lub śmierci, sfinansowanych 
z innych źródeł niż fundusz socjalny, 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych (ZFŚS), funduszy związ-
ków zawodowych lub zgodnie 
z odrębnymi przepisami,

• z 1000 zł do 2000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w okresie od 2020 r. 
do końca roku podatkowego, w któ-
rym odwołano stan epidemii ogło-
szony z powodu COVID-19, świad-
czeń, o których mowa w art. 21 ust. 
1 pkt 67, tj. świadczeń rzeczowych 

(niebędących bonami, talonami 
lub innymi znakami uprawniający-
mi do ich wymiany na towary lub 
usługi) oraz świadczeń pieniężnych, 
otrzymanych przez pracownika 
w związku z finansowaniem dzia-
łalności socjalnej, o której mowa 
w przepisach o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych, sfinanso-
wanych w całości ze środków ZFŚS;

• z 2000 zł do 3000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w okresie od 2020 r. 
do końca roku podatkowego, w któ-
rym odwołano stan epidemii ogło-
szony z powodu COVID-19, dopłat 
do zorganizowanego wypoczynku 
dzieci i młodzieży do lat 18, sfi-
nansowanych ze źródeł innych niż 
fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

3. Świadczenia finansowane ze środków za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych

a) Świadczenia w formie zapomóg pie-
niężnych wypłacanych każdemu pracow-
nikowi, który złoży wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej i oświadczenie o do-
chodach. Kwota zapomogi uzależniona 
będzie od wysokości dochodu przypada-
jącego na członka rodziny.
b) Zapomoga z uwagi na wystąpienie 
zdarzenia losowego
Oczywiście przepisy nie wykluczają przy-
znania zapomogi również przed świę-
tami. Przez pojęcie „zapomoga” należy 
rozumieć bezzwrotną pomoc finansową 
udzielaną osobom fizycznym zwykle 
w związku ze zdarzeniem losowym. Jest 
to świadczenie jednorazowe, mające 
na celu wsparcie finansowe osoby, która 
z różnych przyczyn znalazła się w trudnej 
sytuacji życiowej.
Dlatego też ustawodawca zwalnia 
od podatku dochodowego zapomogi 
otrzymane w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci.
c) Bony nie są zwolnione z podatku
Ulga podatkowa nie obejmuje bonów, 
talonów czy też innych znaków upraw-
niających do ich wymiany na towary lub 
usługi, nawet jeśli ich koszt pokryty jest 
ze środków ZFŚS. Bony nie są bowiem ani 
powszechnie akceptowanym środkiem 
płatniczym, ani też świadczeniem o cha-
rakterze rzeczowym.

d) Paczki świąteczne lub karty przedpła-
cone
Alternatywą dla bonów są ciągle 
popularne wśród pracodawców paczki 
świąteczne lub karty przedpłacone.
Z technicznego punktu widzenia karta 
przedpłacona jest bardzo zbliżona 
do karty debetowej, transakcje są autory-
zowane do wysokości salda na spe-
cjalnym technicznym rachunku, który 
pracodawca „zasila” przed użyciem karty. 
Pracownik otrzymuje więc takie świad-
czenie, jak gdyby dostał zwykły przelew 
na konto albo gotówkę. I podobnie jak 
w przypadku gotówki, do kwoty 2000 zł 
nie trzeba płacić od karty podatku.
Paczki należą do świadczeń rzeczowych, 
których wartość stanowi przychód 
pracownika ze stosunku pracy (na pod-
stawie art. 12 ust. 1 updof). Przychody 
z tego tytułu korzystają ze zwolnienia 
od podatku, do wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym kwoty 2000 zł, 
jeżeli w całości sfinansowane zostały 
ze środków ZFŚS lub funduszy związków 
zawodowych.
Wartość paczek finansowanych ze środ-
ków ZFŚS nie stanowi natomiast – nieza-
leżnie od wartości – podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne.
Podstawowa zasada dysponowania środ-
kami funduszu została określona w art. 
8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. Zasada ta stanowi, 
że przyznawanie ulgowych świadczeń 
i wysokość dopłat z funduszu powinno 
być uzależnione od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby korzysta-
jącej z funduszu. Nie ma w tym zakresie 
wyjątków. Nawet regulamin zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych nie 
może zmienić tej zasady.

***
Z okazji zbliżających się świąt życzymy Wam zadowolenia 

i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie 
i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje 
własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, 

pomyślnością i szczęściem.

Zarząd KZZC ZOZ Bytom




