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W myśl aktualnych przepisów, o rozpoczęciu i zakończeniu ogrzewania bu-
dynku decyduje Klient. To Państwo, za pośrednictwem swoich przedstawicie-
li,  zlecacie naszemu przedsiębiorstwu podjęcie związanych z tym czynności. 
Podkreślamy ten fakt, ponieważ chociaż ciągle przekazujemy tę informację, 
to w dalszym ciągu spotykamy się z niedoinformowaniem skutkującym nie-
kiedy opóźnieniami w rozpoczęciu dostawy ciepła. Nasze przedsiębiorstwo 
służy oczywiście pomocą w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu i zakoń-
czeniu sezonu grzewczego. Każdorazowo, na życzenie Klienta, pomożemy 
przeanalizować prognozy temperatur powietrza zewnętrznego oraz zapro-
ponujemy optymalny pod względem kosztów moment uruchomienia i za-
kończenia dostawy ciepła.

Wspólne ustalenie terminów uruchomienia i zakończenia sezonu grzewcze-
go pozwala na racjonalne ustalenie momentu uruchomienia bądź zatrzyma-
nia źródła ciepła i możliwie szybką reakcję ze strony wytwórcy ciepła.

Terminy uruchamiania dostawy ciepła
Przypominamy, że zgodnie z umową sprzedaży ciepła, wznowienie dostar-
czania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji w przypadku węzłów indywi-
dualnych powinno nastąpić nie później niż: w ciągu 24 godzin od złożenia 
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 grupo-
wego węzła cieplnego Sprzedawca rozpocznie lub zakończy dostawę ciepła 
do tych instalacji, gdy wnioski Odbiorców o rozpoczęcie (zakończenie) sezo-
nu grzewczego obejmą instalacje, których suma zamówionych mocy ciepl-
nych będzie większa od 50% sumy mocy zamówionych dla wszystkich insta-
lacji centralnego ogrzewania i wentylacji, zasilanych z tego węzła lub w miarę 
możliwości technicznych i organizacyjnych.

Ciąg dalszy na str. 2

Zakupiona sieć ciepłownicza liczy 6 577 m, nato-
miast zewnętrzna instalacja odbiorcza ma dłu-
gość 876 m. Dodatkowo, przedsiębiorstwo wzbo-
gaciło się o 32 węzły cieplne.
– Zakupiona sieć ciepłownicza zasila odbiorców 
z ulic: Królowej Jadwigi, Kochanowskiego, Witcza-
ka, Chorzowskiej, Siemianowickiej, Zabrzańskiej, 
Łagiewnickiej, Kilara, Tuwima. Dostarczamy cie-
pło m.in. do Opery Śląskiej, Teatru Tańca i Ruchu 
Rozbark, poradni lekarskich, Stacji Epidemiologicz-
nej, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, bu-
dynków biurowych i mieszkalnych – mówi Seba-
stian Klębowski, Kierownik Działu Technicznego 
PEC Sp. z o.o.

Infrastruktura ciepłownicza RSC Sp. z o.o. jest za-
silana obecnie z bytomskiego systemu ciepłowni-
czego. Układ sieciowy jest włączony do magistrali 

południowej. Stwarza to możliwość integracji 
infrastruktury ciepłowniczej RSC Sp. z o.o. z by-
tomskim systemem ciepłowniczym poprzez po-
łączenie w układy pierścieniowe. Ich powstanie 
stworzy możliwość racjonalnej eksploatacji po-
szerzonego systemu ciepłowniczego.

– Nabycie infrastruktury technicznej RSC Sp. z o.o. po-
zwoli nam dotrzeć do nowych klientów. Szacujemy, 
że rozszerzenie rynku ciepła będzie możliwe o około 
19 MW – mówi Sebastian Klębowski. – Majątek, 
który zakupiliśmy, jest w pełni sprawny i bezawaryjnie 
dostarcza ciepło. Niemniej, część odcinków sieci wy-
maga przebudowy i modernizacji. Dlatego już w tym 
roku rozpoczniemy prace, które kontynuowane będą 
w kolejnych latach. Mają one na celu usprawnienie 
systemu dostarczania ciepła – zaznacza.
W planach jest m.in. wykonanie połączeń pier-

ścieniowych sieci ciepłowniczych bytomskiego 
systemu ciepłowniczego z systemem nabytym 
od RSC Sp. z o.o., wymiana wyeksploatowanych 
sieci ciepłowniczych, naprawa izolacji termicznej 
rurociągów napowietrznych oraz modernizacja 
węzłów cieplnych poprzez montaż automatyki 
węzłów cieplnych wraz z ich monitoringiem.

– Prace pozwolą nam na zdalne monitorowanie 
pracy sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych 
ze stanowiska Dyspozytora Mocy. Będziemy mieli 
też wgląd do sieci, dzięki czemu będziemy mogli 
szybciej reagować, jeśli pojawią się jakieś awarie. 
Połączenie układów sieciowych magistrali północ-
nej i południowej sprawi, że będziemy mogli przesy-
łać ciepło dwukierunkowo, co w przypadku awarii, 
remontu, zapewni ciągłość pracy systemu – mówi 
Sebastian Klębowski.

CZAS NA CIEPŁO

ZAKUP INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zakupiło od Rejonowej Spółki Ciepłow-
niczej Sp. z o.o. infrastrukturę techniczną: sieci ciepłownicze, zewnętrzne instalacje 
odbiorcze, grupowe i indywidualne węzły cieplne oraz budynek stacji pomiarowej. 
Umowa zawarta została 22 czerwca br.

Coraz krótsze i chłodniejsze dni są zwiastunem nieuchronnie zbliżającej się zimy. W związku z tym przypominamy kilka 
zasad związanych z rozpoczynającym się sezonem grzewczym.

Sebastian Klębowski
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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

Przygotowanie instalacji odbiorczej
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że przed 
złożeniem wniosku o rozpoczęcie sezonu grzew-
czego, odbiorca zobowiązany jest przygotować 
do odbioru ciepła swoją instalację odbiorczą, 
o czym pisemnie zobowiązany jest powiadomić 
nasze przedsiębiorstwo.

Poniżej ponownie przytoczymy parę ważnych 
informacji związanych z uruchomieniem i zakoń-
czeniem dostawy ciepła, które mamy nadzieję, 
pozwolą na wyeliminowanie jakichkolwiek zakłó-
ceń na tym etapie dostawy ciepła.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 
w pierwszych dniach września każdego roku, je-
żeli występuje taka konieczność, następuje uzu-
pełnienie wody sieciowej w zewnętrznej instalacji 
odbiorczej. Na tym etapie wszystkie przyłącza 
c.o do budynków powinny być zamknięte (przez 
służby techniczne zarządców budynków) na  za-
worach znajdujących się w pomieszczeniach 
z układami pomiarowymi. Następnie zarządcy 
budynków powinni poinformować odpowiedni 
Zakład Obsługi Klienta o stanie wody sieciowej 
w instalacjach c.o. Jeżeli istnieje potrzeba uzupeł-
nienia instalacji c.o., nasi pracownicy, po otrzy-
maniu wcześniejszego formalnego zgłoszenia, 
umożliwią uzupełnienie czynnika grzewczego 
we wcześniej zgłoszonych budynkach. Zarządca 
budynku zgłaszając uruchomienie sezonu grzew-

czego jest zobowiązany do otwarcia zaworów 
w budynkach w celu odbioru czynnika grzewcze-
go. Odbiorca ciepła wykonując prace na instalacji 
c.o w budynkach jest zobowiązany każdorazowo 
poinformować dostawcę ciepła o ewentualnym 
odcięciu budynku od zewnętrznej instalacji od-
biorczej, o tym czy nastąpi „zrzucenie zładu” oraz 
czasie trwania prac na instalacji c.o lub c.w.u. Skła-
dając pismo o zakończeniu sezonu grzewczego 
Zarządca budynku zobowiązany jest do odcięcia 
budynku od zewnętrznej instalacji odbiorczej po-
przez zamknięcie zaworów znajdujących się w po-
mieszczeniach z układami pomiarowymi.

Koszty dodatkowych zleceń rozpoczęcia i za-
kończenia sezonu grzewczego
Zalecamy, aby rozpoczęcie i zakończenie sezo-
nu grzewczego nie następowało w momentach 
chwilowego ochłodzenia lub ocieplenia, gdyż 
wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosz-
tów zarówno przez Odbiorcę, jak i przez Dostawcę 
ciepła. Zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży 
ciepła, Odbiorca, za każde ponowne uruchomie-
nie dostawy ciepła, zostanie obciążony kwotą 
60 zł netto.

Podsumowując, zachęcamy Państwa do bieżącego kontaktu 
z Dyspozycją Mocy tel. 32 388 73 02 lub Działem Marketingu 
i Analiz (tel. 32 388 73 65),  który pomoże Wam w wyborze 
optymalnego momentu uruchomienia dostawy ciepła.

CZAS NA CIEPŁO POZNAJMY SIĘ

Irena Badura z Przedsię-
biorstwem Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. zwią-
zana jest od 2009 roku.

– Jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Środo-
wiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
na kierunku Inżynieria Środowiska. W PEC Sp. z o.o. 
na początku pracowałam w Zakładzie Remonto-
wym, który w późniejszym czasie został wydzielo-
ny ze struktur przedsiębiorstwa i przekształcił się 
w Spółkę STS Inżynieria Sp. z o.o. Dzięki temu, że 
nowa Spółka realizowała m.in. zadania remontowe 
i inwestycyjne dla PEC Sp. z o.o. miałam stały kon-
takt z moimi koleżankami i kolegami – opowiada.
– W 2018 roku wróciłam do PEC Sp. z o.o. Obecnie 
pracuję w Dziale Inwestycji na stanowisku Specja-
listy ds. technicznych, gdzie zajmuję się sprawami 
związanymi z szeroko pojętym przygotowaniem 
i realizacją inwestycji, a także załatwianiem spraw 
terenowo-formalnych. Trafiłam do zgranego 
i otwartego zespołu, co pozwala mi na zdobywa-
nie kolejnych umiejętności, zwłaszcza w kwestii 
Funduszy Europejskich i zamówień publicznych – 
podkreśla.

Prywatnie pani Irena jest szczęśliwą żoną i mamą.
– Wolny czas spędzam z rodziną. Lubię wycieczki ro-
werowe oraz spacery z najbliższymi – mówi.
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EBOK, CZYLI JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Naszych odbiorców zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). To przyjazne i nowo-
czesne rozwiązanie technologiczne, dające wgląd w szeroki zakres danych o każdej porze dnia i nocy, przez siedem dni 
w tygodniu. Usługa jest bezpłatna.

System eBOK (ebok.pec.bytom.pl) umożliwia natychmiastowy dostęp 
do wystawionych faktur, a powiadomienia o ich wystawieniu dostarczane 
są drogą elektroniczną oraz docelowo poprzez system powiadomień sms. 
Nasza usługa to jednak nie tylko e-faktura, ale cały pakiet dodatkowych 
profitów, z których można korzystać całkowicie bezpłatnie.
Jedynym warunkiem utworzenia konta w eBOK jest wypełnienie, podpisa-
nie i odesłanie na adres naszego przedsiębiorstwa zgody na otrzymywanie 
faktury elektronicznej – e-faktury (druk oraz regulamin dostępny na stronie 
www). To jedyny element rejestracji konta, który należy wykonać w sposób 
tradycyjny, ponieważ kolejną korespondencję, po zweryfikowaniu konta, 
prowadzić będzie można już poprzez eBOK. Pod numerem telefonu 32 388 
73 67 udzielimy Państwu szczegółowych informacji oraz pomożemy w pro-
cesie rejestracji.
Wyrażając zgodę na e-fakturę nie tylko dbacie Państwo o środowisko, ale 
jednocześnie możecie korzystać z wielu przywilejów, takich jak:

 3 dostęp do wszystkich faktur w jednym miejscu,
 3 faktury można pobrać w formacie umożliwiającym import do własnych 

programów księgowych lub pdf, w razie potrzeby drukować, magazyno-
wać dodatkowo na własnych nośnikach itd.,

 3 dostęp do skanów umów, aneksów, zleceń, informacji o mocy, po-
wierzchni, grupie taryfowej oraz punktach rozliczeniowych wraz z histo-
rią zmian,

 3 dostęp do informacji o odczytach liczników, stanach przyjmowanych 
do rozliczeń, rozliczeń awaryjnych, datach legalizacji układów pomia-
rowych itd.,

 3 dostęp do temperatur zewnętrznych, dziennych, miesięcznych, okreso-
wych itp., możliwość składania za pomocą eBOK wniosków, prowadzenia 
korespondencji itp., wiele kont dostępu z podziałem np. na administra-
cje i odpowiednimi uprawnieniami ograniczonymi według wskazania 
klienta,

 3 powiadomienia na wskazany adres mailowy oraz sms na wskazany nu-
mer telefonu,

 3 dostęp do modułu analiz, pozwalającego na tworzenie wykresów po-
równujących np. sprzedaż lub zużycie ciepła również na wybranych 
punktach pomiarowych w roku lub rok do roku z rozbiciem na poszcze-
gólne miesiące. Moduł analiz będzie stale rozbudowywany z uwzględ-
nieniem potrzeb Odbiorcy.

SPRAWOZDANIA SKŁADANE NA PODSTAWIE 
USTAWY O ODPADACH

Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (dalej u.o.) 
przewidywała utworzenie w ciągu trzech lat 
od wejścia jej w życie Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
(BDO). Przepisy ustawy o odpadach przewidywały 
także docelowo składanie sprawozdań w zakresie 
produktów objętych rozszerzoną odpowiedzial-
nością producenta, gospodarowania opakowa-
niami oraz odpadami za pośrednictwem BDO.

W okresie przejściowym utrzymane zostało 
składanie sprawozdań na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem wejścia w życie 
ustawy o odpadach (na podstawie art. 237 u.o.). 
Z czasem, wskutek zmian ustaw dotyczących 
rozszerzonej odpowiedzialności producentów, 
dotychczasowe sprawozdania w tym zakresie 
okazały się niedostosowane do nowych regulacji 
i na podstawie kolejno dodawanych przepisów 
przejściowych art. 237a-237f u.o. zostały wprowa-
dzone nowe sprawozdania dotyczące opakowań 
i gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz go-
spodarowania zużytym sprzętem.

Terminy utworzenia BDO były wielokrotnie prze-
suwane. Ostatecznie BDO zaczęła funkcjonować 
od 24.01.2018 r. i początkowo obejmowała tylko 
rejestr podmiotów, o którym mowa w art. 49 u.o. 
Moduły ewidencji odpadów i sprawozdawczości 
zaczęły funkcjonować od 1.01.2020 r. i od tej daty 
nie ma możliwości złożenia sprawozdań w inny 
sposób niż poprzez BDO.

Rodzaje sprawozdań i obowiązani do składania
Ustawa o odpadach wprowadziła trzy rodzaje spra-
wozdań:
1. Roczne sprawozdanie o produktach, opako-
waniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 
powstającymi, o którym mowa w art. 73 u.o.
2. Roczne sprawozdanie organizacji odzysku sprzę-
tu elektronicznego i elektronicznego, o którym 
mowa w art. 74a u.o.
3. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpa-
dach i o gospodarowaniu odpadami, o którym 
mowa w art. 75 u.o.
Za pośrednictwem BDO są składane nie tylko spra-
wozdania, o których mowa w ustawie o odpadach, 
ale również sprawozdania, o których mowa w usta-
wie z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach – dalej u.u.c.p.g.

Termin składania sprawozdań
Sprawozdania, o których mowa w ustawie o odpa-
dach, należy składać w terminie do 15 marca za po-
przedni rok kalendarzowy. Organem właściwym dla 
sprawozdań jest marszałek województwa wskazany 
w art. 76 ust. 1u.o. Podmiot kończący działalność 
w trakcie roku jest obowiązany złożyć omawiane 
sprawozdania w terminie siedmiu dni od dnia za-
przestania wykonywania tej działalności (art. 76 ust. 
3 u.o.).
Przy składaniu sprawozdań za 2019 r. obowiązują 
terminy wynikające z przepisów przejściowych. 
Pierwotnie termin z 15.03.2020 r. został przesunięty 
na 30.06.2020 r. Ostateczny termin złożenia spra-
wozdań za 2019 r. dla podmiotów obowiązanych 

do sporządzenia sprawozdań, o których mowa 
w art. 73, 74a, 75 ust. 2 pkt 4 i 5 u.o., to 11.09.2020 r.  
Pozostałe podmioty obowiązane do sporządzenia 
sprawozdań, o których mowa w art. 75 u.o., składa-
ją je w terminie do 31.10.2020 r.

Postępowanie w przypadku awarii systemu BDO
W przypadku awarii systemu BDO, uniemożliwia-
jącej złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 
73, 74a i 75 u.o., w terminie ustawowym, podmioty 
obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie 
po ustaniu awarii (76 ust. 2A u.o.). Warunkiem jest 
zamieszczenie przez administratora BDO komu-
nikatu o czasie trwania awarii na jego stronie BIP 
oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej 
dostęp do indywidualnego konta w BDO, o ile jest 
to technicznie możliwe. Nie są awarią indywidualne 
problemy podmiotu z zalogowaniem się na swoje 
konto lub wypełnieniem formularza.

Przedawnienie składania sprawozdań
Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedaw-
nia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, za który sprawozdania należało 
sporządzić.

Sankcje
Nieskładanie sprawozdań wbrew obowiązkowi, 
o którym mowa w art. 76 u.o., stanowi wykroczenie 
zagrożone karą grzywny (art. 180a u.o.).

Źródło:
Wolters Kluwer
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INFORMACJA I PROMOCJA
W CZASIE PANDEMII

Spółka od początku realizacji projektów dofinansowanych z Unii 
Europejskiej prowadzi ich kampanie informacyjno-promocyjne. 
Ze względu na panującą pandemię m.in. zostały odwołane lub prze-
niesione na inny termin spotkania w przedszkolach i szkołach oraz 
eventy w czasie festynów.

Mimo ograniczeń, w lipcu br., udało się 
przeprowadzić dwa spotkania informa-
cyjne z mieszkańcami Śródmieścia oraz 
Szombierek. Omawiane zagadnienia do-
tyczyły planowanych nowych podłączeń 
dofinansowanych z UE mających na celu 
likwidację niskiej emisji.

Dostosowując się do panujących okolicz-
ności zmieniliśmy charakter działań pro-
mocyjnych. W głównej mierze skoncentro-
waliśmy się na przekazywaniu informacji 
poprzez media, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Internetu. Zwiększyła się często-
tliwość postów m.in. na kontach PEC na FB 
i Instagramie oraz na www Spółki.

Ze względu na ograniczony kontakt 
z mieszkańcami, rozpoczęliśmy prze-
kaz bezpośredni w postaci wywieszania 
w budynkach plakatów informacyjnych nt. 
zakresu i harmonogramu realizacji inwe-

stycji. Informacje zamieszczane są w naj-
bliższym otoczeniu prowadzonych prac.

Pomimo istniejącej sytuacji, nie zapomi-
namy o najmłodszych mieszkańcach By-
tomia i Radzionkowa. Zapraszamy na By-
tomski Alarm Smogowy i Radzionkowski 
Alarm Smogowy, gdzie publikujemy dla 
nich cykl PEC DZIECIOM. W jego ramach 
przez wakacje publikowaliśmy w odcin-
kach książeczkę edukacyjną pt.: „Czerwony 
Kapturek w mieście” – edycja PEC (czyta) 
DZIECIOM.

Aktualnie działania informacyjno-pro-
mocyjne realizowane są głównie poprzez 
www.pec.bytom.pl, konta PEC na FB 
i Instagramie, na których na bieżąco prze-
kazujemy najważniejsze wiadomości. 
W dalszym ciągu prowadzimy też akcję 

wywieszania plakatów.
Joanna Bryk

Stoisko informacyjno-promocyjne PEC Sp. z o.o.
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KOLEJNY ROK INWESTYCJI
W ciągu ostatnich czterech lat, korzystając ze środków unijnych, Spółka wybudowała łącznie ponad 25 km sieci ciepłow-
niczych oraz około 300 indywidualnych węzłów cieplnych, które w sporej mierze zastąpiły paleniska węglowe, przyczy-
niając się do ograniczenia występowania zjawiska niskiej emisji. 

W 2020 roku zbudowano ok. 6 km sieci ciepłow-
niczych oraz 34 węzły cieplne w ramach aktualnie 
prowadzonych trzech projektów z zakresu 
poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia 
istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. 

Pierwszy z nich to: „Modernizacja gospodarki 
cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015-
2020”. To już czwarty rok realizacji tej inwestycji.
Od ubiegłego roku prowadzone jest zadanie pn.: 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz 
z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta 
Bytom w latach 2019-2023”. Realizacja projektu 
przewidziana jest do 2022 roku.
W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców 
dotyczące możliwości nowych podłączeń, Spółka 
wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności dla kolejnej inwestycji 
przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza. 
Mowa tu o projekcie pn.: „Likwidacja niskiej 

emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-
2021”, którego realizacja zaplanowana jest na lata 
2020-2021.

Podstawowe efekty realizacji trzech ww. projektów 
to:
• zmniejszenie zużycia energii końcowej ok. 

48 372 GJ/rok – co pozwoliłoby ogrzać rocznie 
około 900 domków jednorodzinnych,

• uniknięte emisje CO2 ok. 4 657 Mg/rok – daje 
to rocznie około 2 300 ton niespalonego węgla,

• zmniejszenie emisji pyłów ok.: 27 Mg/rok,
• bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego,
• ograniczenie poziomu niskiej emisji,
• wyeliminowanie zagrożenia występowania 

czadu w podłączonych budynkach.

Dzięki podjętym działaniom w okresie od 2017 r. 
do końca 2022 r. łącznie zbudowanych zostanie 
ok. 343 szt. węzłów cieplnych oraz ok. 29 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 sąsia-
dujących bezpośrednio z naszymi zrealizowanymi 
inwestycjami, którzy już odczuwają poprawę 
jakości powietrza. Dziękujemy wszystkim, którzy 
razem z nami prowadzą działania przyczyniające 
się do ograniczenia występowania zjawiska smo-
gu. Ze względu na uciążliwość prowadzonych prac 
ziemnych, pragniemy przeprosić za utrudnienia 
i podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość.

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

Joanna Bryk
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DBAJ O ZDROWIE, MONITORUJ STAN POWIETRZA
Sezon grzewczy za pasem, niebawem nadejdą chłodniejsze dni, a razem z nimi w Bytomiu i Radzionkowie zaczniemy 
obserwować zjawisko niskiej emisji, spowodowane przez spaliny powstałe w lokalnych kotłowniach oraz domowych 
paleniskach opalanych drewnem oraz węglem.

Smog jest jednym z największych pro-
blemów okresu jesienno-zimowego 
śląskich miast. Nasze przedsiębiorstwo 
od zeszłego sezonu grzewczego dys-
ponuje narzędziem, za pośrednictwem 
którego na naszej stronie internetowej 
publikowane są aktualizowane dane 
dotyczące stanu powietrza w Bytomiu 
i Radzionkowie.

Publikowane na naszej stronie inter-
netowej dane oparte są o wskazania 
punktów pomiarowych oraz eko-
słupków.

Ponadto na kontach Bytomskiego i Radzionkowskiego Alarmu Smogowego na Facebooku oraz Insta-
gramie udostępniane są oprócz danych dotyczących smogu, informacje dotyczące zaleceń pomagają-
cych zaplanować aktywność w danym dniu.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco zarówno naszej strony internetowej https://pec.bytom.pl/aktualnosci/alarm-smogowy, jak i kont Bytomskiego
 i Radzionkowskiego Alarmu Smogowego w mediach społecznościowych.

Bartosz Jeszka
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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

Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom i pra-
cownikom nadal żyje się ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pra-
cujących. Realizacja oczekiwań społecznych jest odsuwana z kadencji 
na kadencję kolejnych ekip rządowych. Co więcej, nie doczekaliśmy się 
spełnienia wielu postulatów, formułowanych już podczas sierpniowego 
przełomu w 1980 roku, jak choćby:

• zagwarantowania prawa do strajku dla wszystkich pracujących,
• zagwarantowania wzrostu płac równolegle do wzrostu cen i spadku 

wartości pieniądza,
• wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwali-

fikacji, a nie przynależności partyjnej,
• wprowadzenia emerytury ze względu na staż pracy,
• poprawienia warunków pracy ochrony zdrowia,
• zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach 

dla dzieci,
• dostępności mieszkań.

Te i inne postulaty dotyczyły praw i wolności konstytucyjnych, pracow-
niczych i związkowych, ograniczenia przywilejów władzy oraz poprawy 
warunków socjalno-bytowych społeczeństwa. Część z nich siłą rzeczy 
straciła na ważności, część naszym zdaniem jest w 2020 roku wciąż ak-
tualna. Naszym obowiązkiem jest dopisać także nowe postulaty, których 
realizacji oczekuje dzisiaj społeczeństwo!

Czas zatem na nowe otwarcie i przypomnienie najważniejszych postu-
latów i oczekiwań pracowników. Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych od lat formułuje te oczekiwania, do których należą:

• coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje 
ze związkami zawodowymi;

• gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytu-
cjach publicznych;

• wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% media-
ny, bez wliczania do niej dodatków;

• likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej;
• umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczenio-

wym (kobiety po 35 latach, a mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego 
przejścia na emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru 

emerytur pomostowych;
• likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia, zatrudnienie 

tylko na podstawie stosunku pracy;
• sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą wolną od po-

datku i wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu;
• wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50% ostatniego wyna-

grodzenia;
• poprawa dostępności do ochrony zdrowia;
• dostępność mieszkań;
• wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni;
• 35-godzinny tydzień pracy i dwie wolne niedziele dla pracujących 

w niedziele;
• wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy;
• zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, 

prawo związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego 
i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i wa-
runki pracy w danym przedsiębiorstwie;

• zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej 
Inspekcji Pracy;

• społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy 
i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

• większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami po-
przez rozszerzanie udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach 
nadzorczych;

• skrócenie czasu postępowań w sądach pracy;
• prawo do odliczania od podatku składki związkowej;
• prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków 

zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli 
wynika to z oczekiwań pracowników oraz do prowadzenia polityki 
informacyjnej na terenie zakładu pracy;

• dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz insty-
tucjach publicznych na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności 
partyjnej.

Listy postulatów pracowniczych zostaną przekazane rządzącym 
i organizacjom pracodawców.

KZZC OPZZ

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

21 POSTULATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO
POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH



NOWA INFRASTRUKTURA, NOWE MOŻLIWOŚCI
Zakup majątku Rejonowej Spółki Ciepłowniczej rozszerzył możliwości przedsiębiorstwa dotyczące możliwości likwidacji źródeł 
niskiej emisji, trujących mieszkańców Bytomia. 

Obecnie przedsiębiorstwo posiada infrastrukturę ciepłowniczą, umożliwiającą dostawę ciepła systemowego do budynków w obrębie 
ulic: Dojazd, Rostka, Zamenhofa, Karola Miarki w Bytomiu (mapka powyżej).

Jeżeli jesteś lokatorem lub właścicielem mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej z rejonu ulic: Tuwima, Schenka, Głowackiego, zapytaj swojego 
zarządcę o możliwość podłączenia ciepła systemowego do Twojego budynku.

Jeśli Twoja Wspólnota chce być zasilana ciepłem systemowym:
• poproś by Twój Zarządca skierował się do naszego przedsiębiorstwa z zapytaniem o możliwość podłączenia,
• w razie zaistnienia technicznych warunków przyłączenia złóżcie wniosek oraz podejmijcie stosowną uchwałę z deklaracją woli odbioru ciepła systemo-

wego,
• podpiszcie umowę przyłączeniową,
• cieszcie się bezpiecznym, ekologicznym ciepłem systemowym

Więcej informacji na stronie www.pec.bytom.pl i pod nr tel. 32 388 73 65


