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INWESTYCJE TO KONIECZNOŚĆ

Został Pan powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko 
Prezesa PEC Sp. z o.o. Od kiedy związany jest Pan z branżą 
ciepłowniczą? Jak wyglądały początki Pana pracy w Przedsię-
biorstwie?

Z ciepłownictwem związany jestem od 2000 roku, kiedy podjąłem pra-
cę w PEC Sp. z o.o. jako pomocnik montera automatyki. W kolejnych la-
tach przeszedłem przez stanowiska dozoru od mistrza, kierownika Za-
kładu Cieplnego, w 2015 r. kierownika Działu Technicznego, a w 2019 r. 
zostałem powołany na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych. Powie-
rzenie mi funkcji prezesa zarządu PEC Sp. z o.o. uważam za ogromny 
zaszczyt i dowód zaufania właścicieli naszej spółki – władz Bytomia 
i Radzionkowa. Pracując w Przedsiębiorstwie zdobywałem wiedzę cie-
płowniczą, ale także podnosiłem swoje kwalifikacje. Ukończyłem inży-
nierię produkcji i zarządzanie zespołami pracowniczymi na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończyłem także Wydział 
Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej na kierunku insta-
lacje sanitarne. Obecnie podjąłem studia menedżerskie na Akademii 
WSB w Dąbrowie Górniczej, aby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie 
nowoczesnego zarządzania i efektywnie wykorzystać ją w kierowaniu 
Spółką.

Więc w jakim kierunku zamierza Pan rozwijać PEC Sp. z o.o.?

Przed nami duże wyzwania. Największym będzie zmiana sposobu 
zasilania Ciepłowni Radzionków z paliwa jakim jest węgiel kamienny. 
Pomimo, że jesteśmy na Górnym Śląsku i „gruby” były obecne w na-
szej historii od zawsze, to w dzisiejszej perspektywie odejście od węgla 
jest nieuniknione. Mimo że nasza ciepłownia technicznie może praco-
wać jeszcze 10-15 lat, ekonomicznie będzie to coraz mniej opłacalne, 

a w konsekwencji trudne do akceptacji społecznie. Wszystko przez ro-
snące ceny węgla oraz spekulacyjne opłaty za uprawnienia do emisji 
CO2. Ponadto, standardy środowiskowe, unijne dyrektywy związane 
z koniecznością ograniczenia emisji CO2 sprawiają, że czeka nas zmia-
na rewolucyjna lub dywersyfikacja źródeł energii i dostaw surowców 
energetycznych. Jednym z rozwiązań, które musimy brać pod uwagę, 
jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komu-
nalnych. To trudny projekt, ale wpisuje się w politykę energetyczną UE 
i co bardzo ważne – jest traktowany jako źródło OZE, a przy tym jest 
to projekt najbardziej opłacalny dla odbiorców ciepła. Jesteśmy na eta-
pie koncepcyjnym i analizujemy różne scenariusze, ale ten projekt staje 
się coraz bardziej przejrzysty. To bardzo obszerny i złożony temat, więc 
zapraszam na rozmowę za dwa, trzy miesiące, jak już podjęte zostaną 
decyzje inicjujące.

Jakie jeszcze wyzwania czekają PEC Sp. z o.o. w najbliższych 
latach?

Likwidacja niskiej emisji to kolejne ważne zadanie, przed którym sto-
imy. Coraz więcej mieszkańców ma świadomość znaczenia walki 
o czyste powietrze. Od lat prowadzimy inwestycje związane z likwida-
cją starych, nieefektywnych pieców węglowych na rzecz podłączenia 
do miejskiego systemu ciepłowniczego, co znacznie przyczynia się 
do ograniczenia występowania niskiej emisji. Zrealizowaliśmy wiele 
projektów unijnych związanych z unowocześnieniem naszej infra-
struktury ciepłowniczej. Wykorzystaliśmy szansę i dziś możemy reali-
zować kolejne inwestycje, nie martwiąc się o stan sieci ciepłowniczej, 
która jest w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście jesteśmy świadomi, 
że na inwestycje konieczne są środki finansowe i bez dofinansowania 
realizacji będzie dużo mniej. Przygotowujemy się na kolejne rozdania 
środków unijnych, a tam z pewnością znajdą się programy wpisujące 
się w nasze potrzeby i tak jak było to przez poprzednie lata, mając od-
powiednie doświadczenie i kadry, wykorzystamy zewnętrzne środki fi-
nansowe dla dobra mieszkańców i środowiska likwidując niską emisję.

Czy zamierza Pan wprowadzić jakieś zmiany w strukturze 
organizacyjnej Spółki?

PEC Sp. z o.o. w dzisiejszym dynamicznym świecie odpowiada na zmia-
ny technologiczne zmianami w organizacji. Mamy wyspecjalizowane 
kadry pracowników na stanowiskach robotniczych i inżynierskich. 
Wraz z rozwojem firmy, wprowadzania nowych technologii, systemów 
informatycznych, podnoszenia poziomu automatyzacji, wprowadza-
nia kolejnego etapu inteligentnych sieci ciepłowniczych potrzebu-
jemy nowych pracowników, dlatego zachęcam techników i inżynie-
rów, którzy chcą rozpocząć i kontynuować karierę w nowoczesnym 
przedsiębiorstwie do aplikowania o pracę. Dajemy perspektywy roz-
woju zarówno na stanowiskach robotniczych, jak również inżynierom 
w pionie technicznym. Mam świadomość, że największym kapitałem 
Przedsiębiorstwa są pracownicy, więc wprowadzane zmiany będą 
miały charakter przede wszystkim ewolucyjny.

Rozmowa
ze Sławomirem Kamińskim
Prezesem Zarządu, Dyrektorem
Spółki PEC Sp. z o.o.

Ciąg dalszy na str. 2
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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

AKTUALNA SYTUACJA
W ENERGETYCE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Byto-
miu jest aktualnie w trakcie opracowania wniosku o zatwierdzenie 
taryfy dla ciepła, która obowiązywać będzie od 1 grudnia 2022 r.

Pragniemy poinformować, iż niestabilna 
sytuacja w kraju i Europie będąca skutkiem 
pandemii oraz agresji Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę będzie skutkować wzrostem 
cen ciepła oraz jego przesyłu. Nastąpiło 
pogorszenie prowadzenia warunków dzia-
łalności gospodarczej w naszym kraju, 
a inflacja w maju br. wyniosła prawie 14%. 
Czynniki te wpływają na wzrost cen nośni-
ków energii.
Brak węgla na rynku polskim skutkuje dra-
stycznym wzrostem jego ceny. Sytuacja 
zmienia się z każdym dniem. Ceny miału 
węglowego wzrosły ponad 200% w stosun-
ku do cen po jakich nasza Spółka kupowa-
ła w I kwartale br. Drastycznie rosną ceny 
energii elektrycznej, które w kontraktach 
na 2023 r. sięgają ponad 1000 zł/MWh, tj. 
ponad trzykrotny wzrost. Wzrastają rów-
nież ceny uprawnień do emisji CO2  – śred-

nia z 30 ostatnich sesji to około 85 euro 
za tonę. Dla porównania w ostatnio za-
twierdzonej zmianie taryfy cena wynosiła 
65 euro za tonę, co daje wzrost kosztu za-
kupu uprawnień do emisji CO2 o około 30%.
Przedstawiamy Państwu tylko najistotniej-
sze zmiany, które skutkują wzrostem kosz-
tów. Podkreślamy, że wzrost w mniejszym 
lub większym stopniu nastąpi w każdej po-
zycji kosztowej będącej podstawą do kal-
kulacji taryfy.

W tak trudnej sytuacji gospodarczej, nasze 
Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, 
by wzrost kosztów był jak najniższy, przy 
jednoczesnym zapewnieniu niezawodno-
ści i ciągłości dostaw ciepła zachowując 
standardy jakościowe.

Maria Kasperczyk

W jakiej kondycji znajduje się PEC 
Sp. z o.o.?

Poprzedni rok zakończony został dodat-
nim wynikiem finansowym, zgodnie z pla-
nem. Choć sytuacja Przedsiębiorstwa jest 
dobra, cały czas staramy się śledzić ryzy-
ka, które bierzemy pod uwagę przy pla-
nowaniu inwestycji. Jednym z powodów 
do niepokoju jest napięta sytuacja geopo-
lityczna, która wiąże się ze wzrostami cen 
paliwa czy energii elektrycznej. Do tego 
dochodzi wzrost cen emisji CO2. Dlatego 
tak jak wspomniałem na początku, będzie-
my dążyć do większego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. W ostatnich 
miesiącach oddaliśmy do użytku insta-
lację fotowoltaiczną o mocy 50kW, która 
będzie wytwarzać energię elektryczną 
na nasze potrzeby, ale to nie koniec, pla-
nujemy kolejne takie inwestycje, które po-
zwolą obniżyć koszty związane z zakupem 
energii elektrycznej. Tak więc planujemy, 
poszukujemy źródeł dofinansowania, in-
westujemy i skupiamy się na zapewnieniu 
mieszkańcom Bytomia i Radzionkowa bez-
piecznych dostaw Ciepła Systemowego.

Rozmawiał: ŁK

Dokończenie ze str 1. 
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TO KONIECZNOŚĆ
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Dyrektorem ds. technicznych
został Wojciech Dulak.

Swoją karierę w Spółce rozpoczął w 1992 r. 
jako maszynista pomp i urządzeń grzew-
czych, następnie pracował jako palacz, spa-
wacz, inspektor ds. automatyki, dyspozytor. 
Od 2009 r. przez pięć lat pracował w STS 
Inżynieria Sp. z o.o. jako kierownik budowy. 
W 2014 r. wrócił do PEC Sp. z o.o. na stano-
wisko inspektora nadzoru, a w 2019 r. został 
kierownikiem Działu Inwestycji, w którym 
pracował do 5 czerwca 2022 r.

ZMIANY KADROWE

W ślad za zmianą Prezesa Spółki, nastąpiły również zmiany na stanowiskach dyrektorsko kierowni-
czych w PEC Sp. z o.o.

Stanowisko kierownika Działu Inwestycji 
przejął Sebastian Klębowski.

Pracę w PEC Sp. z o.o. rozpoczął w 1999 r. 
na stanowisku inspektora ds. technicznych. 
Po siedmiu latach został mistrzem w Za-
kładzie Obsługi Klienta nr 1, a od kwietnia 
2006 r. był kierownikiem Działu Techniczne-
go. W listopadzie 2015 r. przejął kierownic-
two w Zakładzie Obsługi Klienta nr 4, a pod 
koniec lutego wrócił na stanowisko kierow-
nika Działu Technicznego, które piastował 
do 5 czerwca br.

Stanowisko kierownika Działu Technicznego 
przejął Mikołaj Podyma.

Pracę w PEC Sp. z o.o. rozpoczął w kwietniu 
2013 r. na stanowisku pomocnika monte-
ra AKPiA w Zakładzie Obsługi Klienta nr 2. 
Od kwietnia 2014 r. był pomocnikiem mon-
tera sieci i urządzeń grzewczych, a po pół 
roku został monterem sieci i urządzeń grzew-
czych w Zakładzie Remontowym. Po prawie 
czterech latach pracy w terenie przejął sta-
nowisko inspektora ds. technicznych w Dzia-
le Technicznym, a następnie, po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych, został inspekto-
rem nadzoru ds. budowlanych – specjalistą 
ds. technicznych. Pracował na tym stanowi-
sku do 6 czerwca 2022 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zasłużonego 
awansu i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

FORTUM SILESIA SA WPROWADZA
PODWYŻKI CEN CIEPŁA DOSTARCZANEGO

DO BYTOMIA
Od 1 lipca Fortum Silesia SA wprowadza nową taryfę dla ciepła, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Podwyżka cen ciepła dotyczy części mieszkańców Bytomia, którym Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dostarcza ciepło wytworzone w ciepłowniach w Zabrzu i Mie-
chowicach.

Nowa taryfa będzie obowiązywać klientów grupy A; A1, A2, A3, A4, 
czyli m.in. odbiorców ciepła systemowego ze Śródmieścia, Rozbarku, 
Miechowic, Łagiewnik, Szombierek oraz Karbia.

Dla klientów grupy B; B1, B2, B3, czyli mieszkańców Stroszka i osie-
dla gen. Ziętka, dla których ciepło wytwarza ciepłownia PEC Sp. z o.o. 
w Radzionkowie, ceny ciepła i stawki przesyłowe nie ulegają zmianie.

Zgodnie z taryfą, od 1 lipca 2022 r. opłaty za ciepło dostarczane przez 
Fortum Silesia SA dla odbiorców grup A wzrosną średnio o około 
32,7%. Z uwagi na wysoki wzrost taryfy wytwórcy ciepła, dostawca 
ciepła – PEC Sp. z o.o. nie zwiększy stawek przesyłowych dla ciepła za-
wartych w taryfie PEC Sp. z o.o. dla grup A.

Nowa taryfa zatwierdzona przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dostawca ciepła systemowego dla Bytomia i Radzionkowa – PEC Sp. 
z o.o. nie ma wpływu na wzrost cen obcego źródła, nie uczestniczy 
w sporządzaniu taryfy przez Fortum Silesia SA, nie ma także wglądu 
do ewidencji kosztów, przychodów, wielkości technicznych przedsię-
biorstwa. Zgodnie z zapisami ustawy Prawa Energetycznego, nową 
taryfę sporządza przedsiębiorstwo energetyczne posiadające konce-
sję – w tym wypadku Fortum Silesia SA. Taryfa zostaje zatwierdzona 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po zbadaniu wniosku ta-
ryfowego.
Nowa taryfa Fortum Silesia SA dla ciepła będzie obowiązywać od 1 lip-
ca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Taryfa dostępna jest pod linkiem:
http://bip.ure.gov.pl/download/3/15072/FortumSilesia.pdf



MIESZKAŃCY ŚWIĘTOWALI Z PEC!
Za nami huczne obchody Dni Bytomia i Dni Radzionkowa. Po dwóch latach przerwy spowodowanych 
pandemią COVID-19, gminy wróciły do organizacji tych wyjątkowych imprez plenerowych, które 
przyciągają prawdziwe tłumy mieszkańców.

XIV Dni Radzionkowa, Dni Bytomia 2022

DNI PEŁNE ZABAWY
W tym roku Dni Radzionkowa odbyły się po raz czternasty. W dniach 
10-12 czerwca na scenie Eko-Rynku dla mieszkańców wystąpili m.in. 
Grubson – raper i wokalista, zespół Brathanki, który porwał publicz-
ność do zabawy przebojami „Gdzie ten który powie mi”, „Siebie dam 
po ślubie”, „W kinie w Lublinie kochaj mnie”, „Za wielkim morzem ty”. 
Niedzielne świętowanie to m.in. koncert „Tribute to Zbigniew Wodecki” 
w wykonaniu Koncertowej Orkiestry Dętej „Power of Winds” i Mateusza 
Gancarczyka oraz występ Kabaretu Rak. Krzysztof Hanke i Krzysztof Re-
spondek przygotowali specjalny program dla mieszkańców Radzion-
kowa.

Dni Bytomia odbyły się w dniach 24-26 czerwca. Bytomianie pod-
czas pierwszego dnia mogli posłuchać twórczości artystów z Ukra-

Na stoisku PEC Sp. z o.o. na najmłodszych czekało wiele atrakcji.
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Pracownicy PEC Sp. z o.o. chętnie udzielali informacji o Cieple Systemowym.

iny, a także grupy Kozak System. W drugim 
dniu wystąpił zespół Żywica – jeden z lau-
reatów Przeglądu Zespołów Muzycznych 
„BYTOM LIVE MUSIC” 2020, a także Lon-
g&Junior, Mirami i popularny w całej Polsce 
DJ C-Bool. Gwiazdą ostatniego dnia była 
Patrycja Markowska, a przed jej występem 
na scenie pojawił się drugi z laureatów 
Przeglądu Zespołów Muzycznych „BYTOM 
LIVE MUSIC” 2020 Pure Desire, O.S.T.R. oraz 
Blue Cafe.

NASZE STOISKA
Oprócz atrakcji artystycznych na miesza-
kańców Radzionkowa i Bytomia czekało 
też m.in. stoisko naszego Przedsiębiorstwa.

Chętni mogli zasięgnąć informacji o cie-
ple systemowym, a także działalności PEC 
Sp. z o.o. Przedstawiciele naszego Przed-
siębiorstwa byli obecni podczas dni obu 
miast, służyli informacją dotyczącą prowa-
dzonych przez nas w tym roku inwestycji, 
odpowiadali na pytania dotyczące możli-
wości przyłączenia. Przygotowaliśmy tak-
że wiele niespodzianek dla najmłodszych, 
m.in. wyjątkowe kolorowanki, a dla najbar-
dziej aktywnych młodych artystów czekały 
atrakcyjne gadżety.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Zakres inwestycji w 2022 roku obejmie: budowę 4 indywidualnych 
węzłów cieplnych oraz modernizację i budowę ok. 1,2 km sieci cie-
płowniczej. Pierwsze umowy z wykonawcami zostaną zawarte 
w pierwszej połowie lipca br.

Prace prowadzone będą na terenie Śródmieścia, Łagiewnik i Mie-
chowic. Dzięki realizacji zadań, m.in. zostanie zlikwidowana lokalna 
kotłownia przy ul. Korfantego. Przedsięwzięcia prowadzone są w ra-
mach projektów: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z li-
kwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023” 

UNIJNE INWESTYCJE PECU W 2022 ROKU
Od 2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje projekty dofinansowa-
ne z UE w ramach POIiŚ 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności (FS). 

oraz „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-
2021”, których zakończenie przewidziane jest w przyszłym roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami prowadzą działania 
przyczyniające się do ograniczenia występowania zjawiska smogu. 
Ze względu na uciążliwość prowadzonych prac ziemnych, pragniemy 
przeprosić za utrudnienia i podziękować mieszkańcom za wyrozu-
miałość. Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na www.pec.
bytom.pl

Joanna Bryk
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Opracowanie i skład 

Wydawnictwo KA

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

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. W zamian za uiszczenie tej opłaty mieszkańcy otrzymują od 
gminy świadczenie wzajemne w formie usługi, jaką jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych.

Gminy mają obowiązek zorganizowania odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, mimo charakteru ekwiwalentności za wykonane czynności, 
nie stanowi jednak ceny za świadczenie usługi. Jest to należność 
publiczno-prawna. Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świad-
czeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Źródłem obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (u.u.c.p.g). Opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest świadczeniem pieniężnym o charakte-
rze przymusowym. Wpływy z tego tytułu należą do dochodów pu-
blicznych, które są przeznaczane na realizację celów publicznych. 
Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty nie mają swobody 
kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności wyso-
kości opłaty. Ponadto opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi jest daniną publiczną.

Rada gminy (oraz w niektórych przypadkach związek międzygmin-
ny) może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
postanowić także o odbieraniu odpadów od właścicieli nierucho-
mości, na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. Wówczas systemem gminnym objęte zostają również 
tego rodzaju nieruchomości, co oznacza, że ich właściciele stają się 
zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W rezultacie opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy oraz wyjątkowo właściciele nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne.

W ramach funkcjonowania systemu gminnego na wójcie, burmi-
strzu lub prezydencie miasta oraz zarządzie związku międzygmin-

nego ciąży obowiązek udzielenia zamówienia publicznego na od-
bieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo 
zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych 
odpadów. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c 
u.u.c.p.g. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może udzielić za-
mówienia publicznego w trybie przetargu łącznie na odbieranie 
odpadów z nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 u.u-
.c.p.g., albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospoda-
rowanie tych odpadów.

W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości przeprowadza 
się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów. Podział gmi-
ny na sektory może być dokonany, jeśli gmina liczy pow. 10.000 
mieszkańców, zaś kryteriami podziału są: liczba mieszkańców, gę-
stość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsłu-
gi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana po-
tocznie „opłatą śmieciową”, stanowi dochód gminy, co pozostaje 
w spójności z tym, że gmina uprawniona jest do samodzielnego 
określania jej wysokości. Gmina nie może jednak uzyskiwać dodat-
kowych dochodów z pobieranych opłat, tj. takich, które przewyż-
szają koszty obsługi systemu.

Źródło:
Wolters Kluwe
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O PŁACY MINIMALNEJ
OPZZ z zaskoczeniem stwierdza, że wysokość płacy minimalnej, którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. jest niższa 
niż wzrost wymagany obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o 33,30 zł.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, 
zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. mini-
malna płaca ma wynosić 3383 zł, a od 1 lip-
ca 2023 r. – 3450 zł. OPZZ z zaskoczeniem 
stwierdza, że wysokość płacy minimalnej, 
którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. 
jest niższa niż wzrost wymagany obowią-
zującą ustawą o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę - o 33,30 zł. To o 0,97% mniej 
niż ustawowe minimum. Ostatecznie, ale 
dopiero od 1 lipca 2023 r., płaca minimal-
na ma być wyższa od ustawowego mini-
mum, jednak zaledwie o 33,70 zł (czyli o 
0,98%).

Propozycja rządu nie stanowi adekwatnej 
odpowiedzi na oczekiwania pracowników 

i rosnące koszty utrzymania, ale także na 
sytuację na rynku pracy. Nie taka jest rów-
nież intencja ustawy o płacy minimalnej, 
aby w przypadku prognozowanej na przy-
szły rok inflacji, co najmniej 5% - wzrost 
płacy minimalnej był mniej korzystny dla 
najniżej zarabiających niż gdyby progno-
zowany wzrost inflacji był poniżej 5%.

OPZZ przypomina, że strona związkowa 
Rady Dialogu Społecznego zaproponowa-
ła, aby wzrost minimalnego wynagrodze-
nia za pracę wynosił od 1 stycznia 2023 r. 
nie mniej niż 16,28% (o 490 zł) do kwoty 
nie mniej 3500 zł, a od 1 lipca 2023 r. nie 
mniej niż 7,15% (o 250 zł) do kwoty nie 
mniej niż 3750 zł. Propozycja ta pozostaje 
aktualna, bowiem jesteśmy przekonani, 
że stanowi rozważną reakcję m.in. na pro-

gnozowany przez rząd wzrost PKB i infla-
cję. Spełnia zarazem intencję ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę – m.in. 
poprzez utrzymanie siły nabywczej płacy 
najmniej zarabiających.

Do 15 czerwca br. rząd ma ustawowy 
obowiązek przedstawić Radzie Dialogu 
Społecznego propozycję wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
minimalnej stawki godzinowej na 2023 r. 
Oczekujemy rzeczowego dialogu w spra-
wie wysokości płacy minimalnej na 2023 
r. na forum Rady Dialogu Społecznego. 
Jest to właściwe forum do porozumienia 
w sprawie ostatecznej wysokości płacy 
minimalnej na 2023 r.

Marcin Goj

POZNAJMY SIĘ
Marcin Goj z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 
związany jest od 2007 r.
– Skończyłem technikum w Zespole Szkół Technicznych 
w Bytomiu-Szombierkach o profilu automatyka prze-
mysłowa. Obecnie jestem studentem czwartego roku 
na wydziale elektrycznym Politechniki Śląskiej. Zanim 
trafiłem do PEC-u pracowałem w różnych miejscach, 
zdobywając pierwsze zawodowe doświadczenia. 
W przedsiębiorstwie pracuję od 2007 r. Zaczynałem na 
stanowisku elektromontera na Ciepłowni Radzionków – 
opowiada. 
W 2017 r. pan Marcin został mistrzem, a w 2020 r. 

objął stanowisko kierownika Ciepłowni Radzionków.
– Kieruję ponad dwudziestoosobym zespołem. Naszym 
głównym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funk-
cjonowanie źródła ciepła. To duża odpowiedzialność 
– podkreśla. – W pracy w PEC Sp. z o.o. doceniam miłą 
i życzliwą atmosferę. Mam szczęście współpracować ze 
świetnymi ludźmi – dodaje.
W wolnym czasie pan Marcin lubi aktywnie spędzać 
czas.
– Wypady w góry, jazda na rowerze – to moje ulubione 
aktywności. Lubię również majsterkować, zajmuję się też 
hobbistycznie stolarstwem – mówi. 

Korzystając z okazji chcemy serdecznie podziękować
Prezesowi, Panu Henrykowi Dolewce za wieloletnią, owocną współpracę

 oraz nieocenione zaangażowanie w rozwój Spółki.

Życzymy kolejnych, przeżytych w zdrowiu i uśmiechu lat,
aby nowy rozdział życia był zawsze pełen dobrych i radosnych chwil.

Zarząd KZZC o/Bytom

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




