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— Spółka została laureatem XVI edy-
cji Konkursu Śląskiej Nagrody Jakości 
w kategorii „Usługi”. Równocześnie 
Kapituła Śląskiej Nagrody Jakości 
uhonorowała Pana nagrodą indywi-
dualną w kategorii „Znakomity Przy-
wódca”, a Pan Pełnomocnik ZSZJiŚ 
Tadeusz Buczowski został laureatem 
Konkursu „Znakomity Pełnomoc-
nik Systemu Zarządzania Jakością”. 
Gratulujemy otrzymania tak presti-
żowych nagród. Która z nich jest dla 
Państwa najważniejsza?
— Wszystkie nagrody są dla nas 
ogromnym wyróżnieniem i potwier-
dzeniem, że nasze dotychczasowe 
działania wpisują się w strategię roz-
woju gospodarczego regionu. Reali-
zacja zakrojonego na szeroką skalę 
projektu przyczynia się do optymali-
zacji zarządzania procesem dystrybu-
cji ciepła, co ma bezpośredni wpływ 
na wzrost jakości oferowanych przez 
nas usług.

— Sztandarowa inwestycja PEC-u 
otrzymała kolejną nagrodę. Czytel-
nicy w konkursie organizowanym 
przez portalsamorządowy.pl wybrali 
TOP Inwestycję 2014. Gratulujemy 
największej liczby otrzymanych gło-
sów. To potwierdzenie ogromnego 
zainteresowania tym projektem. Pro-
szę opowiedzieć jak doszło do jego 
realizacji?
— Dziękujemy za to wyróżnienie. Jest 
ono tym cenniejsze, że zostało przy-

Bytomski PEC laureatem XVI edycji konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz TOP Inwestycja 2014

TOP Inwestycja 2014
Rozmowa z Henrykiem Dolewką, Prezesem Zarządu Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

znane przez czytelników. Tak duże 
zainteresowanie jest dowodem na to, 
jak bardzo potrzebna była ta inwe-
stycja. Prace przygotowawcze trwały 
kilka lat. W lipcu 2010 r. złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie projektu 
inwestycyjnego ze środków Działania 
9.2 – Efektywna dystrybucja energii 
Priorytetu IX Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w Narodo-
wym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Od początku 2011 r. rozpoczęła się 
realizacja inwestycji. W październiku 
2012 r. w siedzibie NFOŚiGW w War-
szawie została zawarta umowa o do-

finansowanie projektu pn.: „Moder-
nizacja gospodarki cieplnej dla gmin: 
Bytom i Radzionków”.

— Prace trwają od trzech lat. Co 
udało się do tej pory zrealizować?
— Z całego zakresu projektu zaplano-
wanego do realizacji w latach 2011-
2014, zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym, w latach 
2011-2013 wykonano:
1. Modernizację sieci ciepłowniczych 
i zewnętrznych instalacji odbiorczych: 
74% całości projektu.
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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, gospo-
darka materiałowa, sprawy terenowo-prawne. 32 388 73 54

AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, automatyka, 
usługi w zakresie automatyki i informatyki. 32 388 73 55

ZAKŁAD OBSŁUGI KLIENTA NR I Zakres działania obejmuje teren centrum Bytomia, 
Stroszka oraz Radzionkowa. 32 388 73 04

ZAKŁAD OBSŁUGI KLIENTA NR II Zakres działania obejmuje teren Miechowic, Karbia, 
Szombierek, Łagiewnik i os. Arki Bożka. 32 388 72 75

ZAKŁAD REMONTOWY Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, usuwa-
nie awarii. 32 388 72 30

STS „Inżynieria” Sp. z o.o.

Świadczenie usług budowy nowych instalacji c.o. 
i c.w.u., remontu istniejących instalacji c.o. i c.w.u.,
mechaniki pojazdowej, usług transportowo-sprzęto-
wych, robót ogólnobudowlanych, doradztwa tech-
nicznego.

32 388 73 80

Biuro Realizacji Projektu Funduszu 
Spójności

Realizacja projektu pn.: „Modernizacja gospodarki 
cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków” dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Biuro zajmuje 
się zagadnieniami technicznymi, finansowymi, organi-
zacyjnymi, informacyjno-promocyjnymi, przetargami, 
zamówieniami i umowami związanymi z realizacją 
projektu.

32 388 73 23

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o. o.      32 388 73 00/01
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]    32 388 73 02/03

W dniu 14 maja 2014 r. została 
powołana na piątą kadencję 
Rada Nadzorcza PEC Sp. 

z o.o. z siedzibą w Bytomiu. W Ra-
dzie Nadzorczej PEC Sp. z o.o. zasiada 
dwóch przedstawicieli Gminy Bytom: 
Kazimierz Bartkowiak i Andrzej Pa-
nek; jeden przedstawiciel gminy Ra-
dzionków, którą reprezentuje Andrzej 
Sławik (już po raz trzeci pełnić będzie 
funkcję Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej).
Z kolei w dniu 28 kwietnia 2014 r. od-

były się wybory dwóch przedstawicieli 
załogi do Rady Nadzorczej Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bytomiu. Pracowników 
Spółki w RN piątej kadencji reprezen-
tować będą: Maria Kasperczyk i Ro-
man Poloczek.
— Po raz kolejny załoga powierzyła 
nam mandat zaufania, za który bardzo 
serdecznie dziękujemy. Jest to dla nas 
ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że 
będziemy mogli reprezentować załogę 
naszego przedsiębiorstwa. Jest to rów-

nież duże zobowiązanie. Deklarujemy, 
że dołożymy wszelkich starań, aby 
powierzoną nam funkcję wykonywać 
z najwyższą starannością, dbając za-
równo o interes Spółki, jak i pracow-
ników, co niekiedy bywa trudne, ale 
realne do osiągnięcia – mówią zgodnie 
Maria Kasperczyk i Roman Poloczek.

RADA NADZORCZA:
Andrzej Sławik – Przewodniczący 
Rady Nadzorczej, w której zasia-
da czwartą kadencję; radny Sejmiku 

Nowa Rada Nadzorcza

Ciąg dalszy na str. 7

Andrzej Sławik Kazimierz Bartkowiak Roman PoloczekMaria Kasperczyk Andrzej Panek
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Ciąg dalszy ze str. 1
2. Wymianę izolacji termicznej napo-
wietrznej sieci ciepłowniczej: 100% 
całości projektu.
3. Modernizację węzłów cieplnych 
grupowych lub indywidualnych: 73% 
całości projektu.

— Co jeszcze pozostało do zrealizo-
wania?
— Łącznie w 2014 r. zaplanowano 
modernizację 6,9 km sieci ciepłow-
niczych i zewnętrznych instalacji od-
biorczych oraz modernizację i budo-
wę 28 sztuk węzłów cieplnych.

— Jakie są najważniejsze korzyści 
wynikające z realizacji tej inwestycji?
— Pomimo, że projekt swym zasięgiem 
obejmuje dwa miasta, tj. Radzionków 
i wszystkie dzielnice Bytomia zasilane 
ciepłem systemowym (blisko 80 tys. 
osób), to w rzeczywistości znacznie 
większa ilość mieszkańców aglome-
racji śląskiej odczuje jego pozytywne 
skutki. Do najważniejszych korzyści 
należy zaliczyć: ograniczenie strat 
ciepła powstających w procesie prze-
syłania i dystrybucji ciepła, zmniej-
szenie awaryjności systemów, zmniej-
szenie zużycia energii, poprawę stanu 

środowiska naturalnego, dynamiczne 
zmiany technologiczne umożliwiają-
ce w niedalekiej przyszłości realizację 
kolejnych projektów, tym razem doty-
czących likwidacji niskiej emisji.

— Jakie korzyści dla mieszkańców 
oznacza realizacja projektu?
— Końcowymi beneficjentami po-
wstałej infrastruktury są odbiorcy 
ciepła, tj. m.in.: spółdzielnie miesz-
kaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
budynki użyteczności publicznej. 
Wartością dodaną projektu, są efekty 
prowadzonej kampanii informacyjno-
promocyjnej, dzięki której mieszkań-
cy – w trakcie spotkań organizowa-
nych w przedszkolach, szkołach oraz 
centrach handlowych – informowani 
są o zakresie realizowanej inwesty-
cji i płynących z niej korzyściach. 
W 2014 r., w ramach kampanii, go-
ściliśmy w przedszkolu w Bytomiu, 
w przedszkolu i w szkole w Radzion-
kowie, a także w CH AGORA w Byto-
miu. W trakcie spotkań dzieci uczyły 
się o metodach produkcji i przesyłu 
ciepła oraz o sposobach jego oszczę-
dzania, a także brały udział w różne-
go rodzaju konkursach i zabawach. 

Dziękujemy bardzo za wspólnie spę-
dzony czas. W czerwcu w siedzibie 
PEC odbyła się konferencja prasowa 
dotycząca realizacji projektu.

— W wyniku realizacji tej inwestycji 
zachodzą pozytywne zmiany w oto-
czeniu prowadzonych zadań. Czy 
może je Pan wymienić?
— Dzięki realizacji projektu, w krót-
kim czasie podniesie się standard ży-
cia mieszkańców. W miejscach wy-
konywania zadań odnowiona zostaje 
infrastruktura miejska, tj.: chodniki, 
drogi, parkingi, zieleńce, alejka w par-
ku miejskim itd.

— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Joanna Bryk

Więcej informacji:
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o., 
ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
www.pec.bytom.pl

Informacje źródłowe na temat Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: 
www.pois.gov.pl

TOP-owa Inwestycja PEC-u

W związku z kończącą się ka-
dencją Rady Pracowników 
PEC Sp. z o.o. z siedzibą 

w Bytomiu 28 kwietnia br. przeprowa-
dzono wybory do Rady Pracowników 
na lata 2014-2018. Spośród sześciu 
kandydatów zgodnie z ustawą z dn. 
07.04.2006r. o informowaniu pracow-
ników i przeprowadzaniu z nimi kon-
sultacji (Dz. U. z 2006 r., Nr 79, poz. 
550) wybrano pięciu członków Rady 
Pracowników.
Na spotkaniu w dniu 22 maja br. Rada 

Nowa Rada Pracowników

Ciąg dalszy na str. 7

Pracowników w głosowaniu jawnym 
wybrała Prezydium Rady w składzie:

1) Sławomir Kamiński – Przewodni-
czący; w PEC Sp. z o.o. pracuje od 
2000 r.; a od 2008 r. jest kierownikiem 
Zakładu Obsługi Klienta OK II; absol-
went Politechniki w Częstochowie.

2) Henryk Kaleja – Zastępca Przewod-
niczącego; z PEC Sp. z o.o. związa-
ny od 1988 r.; pracuje na stanowisku 
montera aparatury kontrolno-pomia-

rowej i automatyki na terenie Zakładu 
Obsługi Klienta nr II. Od początku lat 
90 działa w NSZZ „Solidarność”.

3) Grzegorz Grzyb – Sekretarz, w PEC 
Sp. z o.o. pracuje od 1.09.1992 r., po-
czątkowo jako inspektor ds. BHP, na-
stępnie w Dziale Eksploatacji, Dziale 
Technicznym, a obecnie jako specjali-
sta ds. technicznych w Biurze Realiza-
cji Projektu Funduszu Spójności.

Sławomir Kamiński Piotr KozinogaHenryk Kaleja Grzegorz Grzyb Rafał Dyka
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Promocja projektu
Przedszkole, szkoła, centrum handlowe, opera, prasa, in-
ternet – dla bytomskiego PEC-u każde miejsce jest dobre, 
aby prowadzić kampanię informacyjno–promocyjną re-
alizowanego przez Spółkę projektu pn.: „Modernizacja 
gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków” do-
finansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu 
Spójności w kwocie 50 mln zł w ramach Działania 9.2 – 
Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach inwestycji od marca 2013 r. prowadzona jest 
kampania, której celem jest przybliżenie mieszkańcom 
zakresu realizowanej inwestycji i płynących z niej korzy-
ści. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wydarze-
nia pn. „Spotkanie z ciepłem” skierowane do mieszkań-
ców w różnych grupach wiekowych.
Uczestnicy dowiadują się o metodach produkcji i prze-
syłu ciepła oraz sposobach jego oszczędzania, a także 
biorą udział w licznych konkursach.

W 2013 roku odbyły się:
1. „Spotkanie z ciepłem”:

• Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Ra-
dzionkowie – 25 maja,

• Przedszkole Miejskie Nr 5 w Bytomiu – 28 maja,
• Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjny-

mi w Bytomiu – 14 czerwca,
• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Ptasi Raj 

w Radzionkowie – 18 czerwca,
• CH AGORA w Bytomiu – 29 czerwca,
• CH Atrium Plejada w Bytomiu – 5 października.

2. Uroczyste gale w Operze Śląskiej w Bytomiu, 
25 kwietnia i 7 listopada.

3. Konferencja prasowa w siedzibie PEC Sp. z o.o. po-
łączona z odwiedzinami na placu budowy w par-
ku miejskim w Bytomiu – 23 czerwca.

4. Billboardy – dwie emisje na terenie Bytomia i Ra-
dzionkowa.

5. Montaż 12 sztuk tablic informacyjnych, z czego 
10  sztuk na terenie Bytomia oraz 2 sztuki na tere-
nie Radzionkowa.

6. Publikacje w prasie i w internecie, zgodnie z har-
monogramem.

W pierwszej połowie bieżącego roku odbyły się:
1. „Spotkanie z ciepłem”:

• Przedszkole Miejskie Nr 2 w Radzionkowie – 5 lutego,
• CH AGORA w Bytomiu – 15 marca,

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
 Ptasi Raj w Radzionkowie

Szkoła Podstawowa nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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• Przedszkole Miejskie Nr 9 w Bytomiu – 22 maja,
• Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Ra-

dzionkowie – 31 maja.

2. Konferencja prasowa w siedzibie PEC Sp. z o.o. po-
łączona z odwiedzinami na placu budowy przy ul. 
Łagiewnickiej w Bytomiu – 18 czerwca.

3. Billboardy – jedna emisja na terenie Bytomia i Ra-
dzionkowa.

4. Montaż 12 sztuk tablic informacyjnych, z czego 
11 sztuk na terenie Bytomia oraz 1 sztuka na tere-
nie Radzionkowa.

5. Publikacje w prasie i w internecie, zgodnie z har-
monogramem.

W drugiej połowie 2014 r. w dalszym ciągu prowadzona 
będzie kampania informacyjno-promocyjna sztandaro-
wej inwestycji PEC-u.
Zapraszamy na nasze „Spotkania z ciepłem”. Szcze-
gółowe informacje podawane będą na plakatach oraz 
na stronie: www.pec.bytom.pl.

Joanna Bryk

Więcej informacji:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
www.pec.bytom.pl

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2007-2013 znajdują się na stro-
nie: www.pois.gov.pl

Uroczysta gala w Operze Śląskiej w Bytomiu

Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie

Billboard i tablica informacyjna
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Tomasz Polewka pracuje w 
Przedsiębiorstwie Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o w By-
tomiu od 1996 roku. Jest 
absolwentem dwuletniego 
studium informatycznego 
w Chorzowie i Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Admini-
stracji, gdzie ukończył stu-
dia na kierunku: informaty-
ka ekonomiczna.

Swoją karierę zawodową w PEC Sp. z o.o. rozpo-
czynał w Dziale Gospodarki Materiałowej. Od 
2003 roku jest zatrudniony w dziale Automatyki 
i Informatyki na stanowisku specjalisty ds. informa-
tyki.
— Do moich najważniejszych obowiązków nale-
ży utrzymywanie sieci komputerowej, prowadze-
nie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem 
programów i serwerów Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego, pozostałych serwerów m.in. 
www i map cyfrowych oraz systemu archiwiza-
cji danych. Współpracuję również z automatyka-
mi w zakresie systemów monitoringu parametrów 
pracy sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych 
— mówi Tomasz Polewka. — Pełnię także funkcję 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Pełno-
mocnika Administratora Danych Osobowych, je-
stem autorem dokumentów „Polityka bezpieczeń-
stwa danych osobowych” i „Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym”, w których opisane 
zostały założenia przyjęte w PEC Sp. z o.o., a doty-
czące zabezpieczenia informacji i ochrony danych 
osobowych.

Ponadto pan Tomasz jest autorem m.in. progra-
mów wspomagających funkcjonowanie wcze-
śniejszego systemu informatycznego oraz opro-
gramowania bazodanowego „Karty Stanowisk 
Komputerowych” służącego do ewidencji sprzętu 
komputerowego i licencji na użytkowane oprogra-
mowanie, których funkcjonowanie zostało zakoń-
czone wraz z wprowadzeniem oprogramowania 
Logsystem i Zintegrowanego Systemu Informa-
tycznego. W tym zakresie pan Tomasz jest osobą 
współodpowiedzialną za wdrożenie modułów: 
FK, GM, ST, KPP, DY, Fakturowanie Sprzedaży, 
Liczniki. Posiada również uprawnienia na audyto-
ra wiodącego normy zarządzania jakością wg ISO 
9001 oraz normy zarządzania bezpieczeństwem 
informacji wg ISO 27001 akredytowane przez 
międzynarodową firmę IRCA oraz TUV NORD.

W wolnym czasie Pan Tomasz lubi spędzać czas 
z rodziną – latem jeżdżąc na rowerze, zimą – na 
łyżwach.

Poznajmy się
Tomasz Polewka

System białych certyfikatów – prawa majątkowe
• Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności 

energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efek-
tywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewiden-
cyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, na 
podstawie informacji PURE o ŚEE wydanym dla zrealizowane-
go przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energe-
tycznej i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego 
konta.

• Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa 
efektywności energetycznej następuje z chwilą dokonania od-
powiedniego zapisu w rejestrze świadectw efektywności ener-
getycznej.

• Wpis do rejestru świadectw efektywności energetycznej oraz 
dokonane zmiany w rejestrze podlegają opłacie w wysokości 
odzwierciedlającej koszty prowadzenia rejestru.

System wydawania białych certyfikatów dla przedsięwzięć niezre-
alizowanych
• Podmiot, u którego w przyszłości zostanie zrealizowane przed-

sięwzięcie efektywnościowe, jest zobowiązany po zrealizo-
waniu tego przedsięwzięcia do sporządzenia audytu potwier-
dzającego oszczędność w ilości określonej w dokumentacji 
przetargowej;

• Nie jest wymagane wykonanie audytu efektywności energetycz-
nej dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie 
efektywności energetycznej, w związku z którym zadeklarowa-
no osiągnięcie oszczędności energii w ilości nieprzekraczającej 
równowartości 100 ton średnio w ciągu roku;

• Audyt:
• uprzedni,
• audyt powykonawczy

• nie mogą być wykonane przez (tego samego audytora) tą samą 
osobę.

System wydawania białych certyfikatów dla przedsięwzięć niezre-
alizowanych
• Podmiot uprawniony zawiadamia PURE o zakończeniu przed-

sięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia wraz: 
z oświadczeniem o zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia 
z dokumentacją przetargową i audytem o ile jest wymagany.

• PURE przekazuje na TGE lub RR informację o zakończeniu 
przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia.

Sankcja zakazu udziału w przetargach
• Podmiot, który:

• nie zawiadomił Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia 
służącego poprawie efektywności energetycznej lub,

• zawiadamiając, udzielił nieprawdziwych lub wprowadzają-
cych w błąd informacji o jego zrealizowaniu, a także

• w przypadku negatywnej weryfikacji oszczędności energii,
• nie może brać udziału w przetargu, przez okres 5 lat od dnia, 

w którym przedsięwzięcie to powinno zostać zrealizowanie.
• W odniesieniu do podmiotu, który zrealizował przedsięwzię-

cie lub podmiotu przez niego upoważnionego termin obowią-
zywania zakazu uczestnictwa w przetargach liczy się od dnia 
otrzymania świadectwa efektywności energetycznej.

Andrzej Kuziorowicz

Efektywność wykorzysta-
nia energii cd.
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W dniach 27-28 marca 2014 r. odbyło się doroczne Zebranie 
Sprawozdawcze Delegatów KZZC.
Delegaci spotkali się w Centrum Konferencyjnym „Zawisza” 
w Bydgoszczy. W części oficjalnej zebrania uczestniczyli zapro-
szeni goście: Zbigniew Ostrowski – Wojewoda Kujawsko-Pomor-
ski oraz Harald Matuszewski – Przewodniczący Rady OPZZ Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Zasłużonym członkom wojewoda wręczył, w imieniu Prezyden-
ta RP, Medale „Za Długoletnią Służbę”. Część artystyczną za-
kończyły wystąpienia gości, w których Zbigniew Ostrowski, jak 
i Przewodniczący Rady OPZZ Harald Matuszewski podkreślili ko-
nieczność prowadzenia dialogu społecznego. W części roboczej 
delegaci po zapoznaniu się z materiałami oraz wysłuchaniu wy-
stąpień Przewodniczącego Lecha Hamerkinga i p.o. Przewodni-
czącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Sławomira Krawczyńskie-
go podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium władzom związku 
oraz zatwierdzeniu preliminarza na 2014 rok. Należy wspomnieć, 
że jak co roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodo-
wych organizuje w Warszawie manifestację. Hasło tegorocznej 
manifestacji „Godna praca, dość umów śmieciowych”. Manifesta-
cja jest kontynuacją dotychczasowych działań OPZZ i jest pro-
testem przeciwko złamaniu dialogu społecznego i braku reakcji 
na propozycje ograniczenia umów śmieciowych oraz sprzeciw 
wobec polityki rządu dotyczącej wieku emerytalnego, ogranicze-
niu wzrostu wynagrodzeń oraz dostępowi do bezpłatnej opieki 
medycznej i edukacji, dużemu bezrobociu i wyprzedaży majątku 
narodowego. W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym 
wszystkim pracownikom PEC Sp. z o.o. życzymy dobrego wypo-
czynku.

Przypomnijmy, że Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników 
jest ogólnopolską organizacją związkową działającą w branży 
ciepłowniczej. KZZC powstał w 1983 r. jako Federacja Związków 
Zawodowych Pracowników Energetyki Cieplnej. Siedzibą związ-
ku jest Bydgoszcz. Naczelnym celem KZZC jest obrona praw, 
godności zawodowej i interesów swych członków. Krajowy Zwią-
zek zrzesza około 3 tys. członków, zorganizowanych w zakładach 
(Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych w 107 zakła-
dach energetyki cieplnej z terenu całego kraju).

Zarząd Międzyzakładowej
 Organizacji Związkowej w Bytomiu

Województwa Śląskiego, Prezes Związku Pracodaw-
ców Aglomeracji Śląskiej; członek Prezydium Rady 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „So-
lidarność” w Katowicach.

Maria Kasperczyk – Zastępca Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej; w PEC Sp. z o. o. pracuje już 26 lat; 
obecnie na stanowisku zastępcy Kierownika Działu 
Marketingu i Analiz ds. Ekonomicznych; w Radzie 
Nadzorczej zasiada od początku powstania Spółki 
(piąta kadencja).

Kazimierz Bartkowiak – członek Rady Nadzorczej 
(druga kadencja), prezes Zarządu Stowarzyszenia 
„Wspólny Bytom”; przez 33 lata związany zawodo-
wo z Hutą „Bobrek”, stał na czele Komitetu Obrony 
Miejsc Pracy.

Andrzej Panek – od 1995 r. związany zawodowo 
z Urzędem Miejskim w Bytomiu, gdzie począt-
kowo pełnił funkcję inspektora w Wydziale Śro-
dowiska, a od 2007 r. funkcję naczelnika; obec-
nie jest Zastępcą Prezydenta Miasta Bytomia. 
 
Roman Poloczek – członek Rady Nadzorczej (druga 
kadencja); przewodniczący Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w PEC Sp. z o.o.

4) Piotr Kozinoga – członek, zatrudniony w PEC Sp. 
z o.o. od 20.02.1992 r.; obecnie pracuje na stanowi-
sku monter sieci cieplnych i urządzeń grzewczych; 
od początku związany z Ciepłownią Radzionków.

5) Rafał Dyka – członek, zatrudniony w PEC Sp. 
z o.o. od 05.10.1994 r.; obecnie pracuje na stanowi-
sku monter sieci cieplnych i urządzeń grzewczych – 
operator sprzętu ciężkiego; jest również brygadzistą 
w Ciepłowni Radzionków.

Wszystkim wybranym Członkom Rady Pracowników 
serdecznie gratulujemy.

krajowy związek 
zawodowy 
Ciepłowników

Nowa Rada Nadzorcza

Nowa Rada Pracowników
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