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�Zwi¹zek zawodowy jest dobrowoln¹ i samorz¹dn¹ organizacj¹ ludzi pracy,
powo³an¹ do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.�

art. 1 Ustawy o zwi¹zkach zawodowych
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Serdecznie zachêcamy do wchodzenia w internecie na now¹,
lepsz¹ stronê internetow¹ naszego Zwi¹zku.

www.solidarnosc80.com
Tam znajdziecie najnowsze, naj�wie¿sze informacje o Zwi¹z-

ku i o Kopalni:
- w zak³adkach �dzia³ kadr i spraw socjalnych� - wszelkie ko-

munikaty z dzia³u socjalnego,
- w zak³adce dokumenty do pobrania - druki zwi¹zkowe i pra-

cownicze.
Jest tak¿e galeria zdjêæ, �wiadczenia i biuletyny zwi¹zkowe.
Robimy to dla Was!

Nasza nowa strona www
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Co s³ychaæ w Kopalni?
Chcemy trochê przybli¿yæ wszystkim co przyniós³ pocz¹tek roku

2013 dla pracowników Kopalni i nie bêd¹ to optymistyczne infor-
macje. Jak ju¿ pewnie wiêkszo�æ pracowników s³ysza³o PGE ma
zamiar wprowadziæ program minimalizacji kosztów KWB Turów.
Cykliczne, cotygodniowe spotkania z Pani¹ V-ce Prezes PGE Bo-
gus³aw¹ Matuszewsk¹, wprowadzaj¹ ogólne zamieszanie we
wszystkie struktury naszego zak³adu. Bo niby nie op³aca siê wydo-
bywaæ wêgla i produkowaæ energii � tak w skrócie. Najgorsze jest
to, ¿e szuka siê oszczêdno�ci w kosztach osobowych pracowni-
ków, a przede wszystkim chodzi o nasze zarobki, fundusz socjalny,
czy te¿ III Filar emerytalny. Jak wszystkim dobrze wiadomo, te sk³ad-
niki s¹ opodatkowane i zasilaj¹ bud¿et Pañstwa Polskiego two-
rz¹c tzw. Skarb Narodowy Polaków.
Dziwne jest to, ¿e w dobie transformacji, patrz¹c siê na dzisiej-

sze wielkie koncerny zachodnie, które gremialnie odchodz¹ od
polityki centralizacji i wydzielania spó³ek, poniewa¿ te systemy siê
nie sprawdzi³y. U nas jest wrêcz odwrotnie, wdra¿a siê system,
który na zachodzie zawiód³.
My jako zwi¹zek zawodowy z obserwacji widzimy, ¿e tych

oszczêdno�ci trzeba szukaæ na szczycie zarz¹dzania PGE S.A. i
PGE GiEK! Z pewno�ci¹ powo³anie w sk³ad PGE S.A. spó³ki o na-
zwie Energetyka J¹drowa, która poch³onê³a ju¿ miliony z³otych,
mimo ¿e w za³o¿eniach budowy pierwszej elektrowni o takim na-
pêdzie przewidziane jest na rok 2025 o ile w ogóle powstanie?
Mo¿na zadaæ sobie pytanie, kto na tym skorzysta? Na pewno nie
pracownicy oddzia³ów tworz¹cych PGE, a je�li tak to ob³owi siê
znowu góra. Mo¿na zadaæ sobie kolejne pytanie, po co wydziela
siê spó³ki i przenosi pracowników np. o profilu informatycznym do
PGE GiEK? Ju¿ wiadomo, ¿e koszty tej samej dzia³alno�ci w po-
równaniu za 2012 r. (ca³y dzia³ informatyki w KWB Turów to 3 mln
z³) wzro�nie w 2013 r. po przejêciu tego obszaru przez PGE Syste-
my do kwoty 11 mln z³ � tylko gdzie s¹ te oszczêdno�ci? Kolejn¹
spraw¹ jest próba zaoszczêdzenia na �rodkach czysto�ci oddzia³u
KWB Turów i przejêciem Centrali zakupów po nowemu to kolejny
absurd. Kupujemy gorsze gatunkowo produkty, za które wiêcej p³a-
cimy (wszystko jest do sprawdzenia), a fakty nie k³ami¹. Kolejnym
absurdem jest transportowanie tam� i z powrotem np. przek³adni,
silników, ta�m czy kr¹¿ników do Be³chatowa w celu regeneracji i
naprawy � wed³ug nas kolejny niepotrzebny wydatek, koszty trans-
portu! A przecie¿ do niedawna te same regeneracje wykonywali
nasi pracownicy na naszym terenie. Ale po co, najlepiej zlikwido-
waæ miejsca pracy a ludziom p³aciæ zasi³ki dla bezrobotnych � rów-
nie¿ z tego wielkiego koszyka Skarbu Pañstwa gdzie i tak my siê
na nie sk³adamy. Kolejnym absurdem to firma BESTGUM i znowu
z siedzib¹ w Be³chatowie. No có¿, dzia³a na terenie KWB Turów od
trzech lat, od pocz¹tku roku 2013 jako samodzielna firma wykonu-
j¹ca prace wulkanizacyjne na terenie naszej Kopalni i mog³o by
siê wydawaæ ¿e jest OK., jednak tak nie jest! To tylko pozory. Przez
ostatnie lata przy pomocy naszych ludzi i sprzêtu (d�wigów, ³ado-
warek, nie mówi¹c ju¿ o paliwie i energii, itp.) wykazywa³y, ¿e s¹
op³acalni. Przejmuj¹c sprzêt i maj¹tek od Kopalni wzbogaci³a siê
na naszym kapitale - tylko �spó³eczka córeczka� PGE, a przejêcie
by³ego oddzia³u wt, sta³o siê nowym dodatkiem finansowym po-
wy¿szej firmy, a kopalnia jeszcze nie otrzyma³a �miesznej kwoty 8
mln z³ (ponoæ zapo¿yczone od PGE), a ju¿ wywozi siê maszyny i
sprzêt do Be³chatowa. Jednak najistotniejsz¹ spraw¹ jest jako�æ
wykonywanych us³ug. I tu mo¿na by siê zapytaæ naszych pracow-
ników pracuj¹cych w uk³adzie KTZ - zgroza! To bezpo�rednio wp³y-
wa na mno¿enie kosztów, awarie, postoje � i znów � gdzie s¹ te
oszczêdno�ci? Dodatkowym kosztem Kopalni bêdzie wyremonto-
wanie przekazanych obiektów po by³ym wp, a przez 2 lata u¿ytko-
wane przez BESTGUM i zdewastowanym doszczêtnie (nawet po-
wyrywane kable ze �cian).
Kolejn¹ zagadk¹ jest zaoszczêdzenie na remontach czerpa-

ków do koparek, jeden z podstawowych elementów urabiania nad-
k³adu i wêgla. To kolejny eksperyment, o którym mo¿na powie-
dzieæ - niewypa³! I znowu ma to przej¹æ Be³chatów � a ju¿ 1,5 roku
szkoli³a siê miejscowa Spó³ka Eltur-Serwis.
A teraz transport � wisienka na torcie - Kopalnia przekaza³a po

kosztach ksiêgowych samochody osobowe do kolejnej córeczki Be-
trans � tu jest majstersztyk! Tak mo¿na robiæ interesy kosztem od-
dzia³u KWB Turów. Niby samochody sprzedane, ale �niby�, bo prze-
kazane, a mo¿e jakie� pieni¹dze siê kiedy� za nie znajd¹. Jednak
ju¿ dzi� za dzier¿awê tych samych aut, utrzymanie, ubezpieczenie,
przegl¹dy � p³acimy MY, ale ju¿ 3-krotnie wiêcej! To s¹ same sukce-
sy finansowe KWB Turów pod przewodnictwem PGE GiEK!
Zastanawiali�my siê nad tworzeniem kolejnej spó³ki o nazwie

ELBEST, która to przejê³a dzia³alno�ci sprz¹tania, hotelarstwa i
ochronê mienia w PGE GiEK, w której zarz¹dza³ jeden Prezes i
kilku zastêpców oraz Rada Nadzorcza. Teraz po tzw. przekszta³ce-
niach oszczêdno�ciowych dojdzie do podzia³u na 3 Spó³ki, które
pomno¿¹ Prezesów i rady nadzorcze! Podobnym �pseudo sukce-
sem� to nasza medycyna przemys³owa, która mia³a dbaæ o zdrowie
pracowników, no có¿ tym przeobra¿eniom jak siê przyjrzymy to
w³osy z g³owy mo¿na rwaæ! PGE powo³uje Extra komórkê - funda-
cjê �Energia z serca�, która zajmuje siê tylko rozdawaniem daro-
wizn, ciekawe ile extra ludzi siê tym zajmuje? Niejeden pracownik
umrze zanim doczeka siê pomocy z �serca�.
PGE przejê³o 46 mln z³ z oddzia³u KWB Turów, które by³y odk³a-

dane z naszych zysków wiele lat na tzw. rekultywacje terenów po
eksploatacyjnych naszej Kopalni. Ciekawe w jaki sposób je prze-
jêli i dlaczego? To kolejne pytania, na które pracodawca nie odpo-
wie w ¿aden sposób zwi¹zkom zawodowym � zas³aniaj¹c siê
Ustaw¹ i tym, ¿e nie s¹ to dane potrzebne do prowadzenia dzia³al-
no�ci zwi¹zkowej. My jednak zderzamy siê z rzeczywisto�ci¹ i z
ci¹g³ym, najwa¿niejszym i powtarzaj¹cym siê pytaniem - o co w
tym wszystkim chodzi? Czy mo¿e ma nas spotkaæ ten sam los co
Stocznie, Huty, Kopalnie Wêgla Kamiennego w Wa³brzychu, za-
k³ady w³ókiennicze, które musia³y zostaæ zlikwidowane. Zadajemy
pytanie do osób za to odpowiedzialnych, jak d³ugo ma trwaæ ten
marazm i kto zap³aci za kategoryczne b³êdy w zarz¹dzaniu i podej-
mowaniu karygodnych decyzji! Kiedy� obce mocarstwa niszczy³y i
rozgrabia³y Nasz¹ Ojczyznê i ca³y naród, a dzi� robi¹ to w bia³ych
rêkawiczkach rz¹dz¹cy naszym krajem twierdz¹c, ¿e zostali wy-
brani przez Ten Naród i maj¹ na to przyzwolenie!
Przewodnicz¹cy organizacji zwi¹zkowych w KWB Turów otrzy-

mali od pani Matuszewskiej dokument do podpisania � tzw. lojal-
ka, ¿e wszelkie informacje uzyskane na spotkaniach bêd¹ trzymali
w tajemnicy pod gro�ba rozwi¹zania umowy o pracê z paragrafu
52 KP. Jednak z naszej strony przyzwolenia na takie dzia³anie i
zgody do podpisania takich dokumentów PGE nigdy nie uzyska.
My jako Organizacja Zwi¹zkowa reprezentuj¹ca spo³eczeñstwo
nigdy siê z tym nie zgodzimy, i jak zajdzie potrzeba bez chwili
zastanowienia skorzystamy z naszych uprawnieñ ustawowych! Li-
czymy, ¿e to bêdzie ju¿ nied³ugo bo granica wytrzyma³o�ci wszyst-
kich pracowników zosta³a przekroczona ju¿ dawno!

Uk³ad Ponadzak³adowy
podpisany

Wdniu 18.02.br. wBe³chatowie, strony ponadzak³adowegoUk³a-
du ZbiorowegoPracy dla PracownikówZak³adówGórniczychBran-
¿yWêgla Brunatnego podpisa³y Protokó³ dodatkowy nr 1 do istnie-
j¹cego Uk³adu i tym samym zosta³y równie¿ spe³nione wymogi na-
szej UmowyGwarancyjnej.
Uk³ad podpisali - w imieniu Zwi¹zku PracodawcówPorozumienia Pro-

ducentówWêglaBrunatnegoPrezesZarz¹duPorozumieniaStanis³aw¯uk
iWiceprezesZarz¹duPorozumieniaWojciechAntoñczak.Centrale Zwi¹z-
kowe reprezentowali i podpisy po dokumentem z³o¿yli: Wojciech Ilnicki
oraz Piotr Grzegorczyk - NSZZ �Solidarno�æ�, HenrykWielec - FZZGWB,
Roman Michalski - OZZZPRC, Marek Waldemar Joñczyk - PZZ Kadra,
Jan Krasiñski i Henryk Fr¹czak - NSZZ �Solidarno�æ 80�. Za³¹cznik nr 1
zawiera jedynie dokonane zmiany wynikaj¹ce z restrukturyzacji i zmiana
nazewnictwa poszczególnychPracodawców,wiêc dalej obowi¹zuj¹ przy-
wileje wynikaj¹ce zUk³adu dla PracownikówZak³adówGórniczych (s¹ to
miêdzy innymi 4 dodatkowe dni urlopu czy �karta górnika� i inne), miejmy
tylko nadziejê, ¿e jak najd³u¿ej Pracodawcy bêd¹ akceptowaæ i przestrze-
gaæ ustalonych i podpisanych zapisów w Ponadzak³adowym Uk³adzie
ZbiorowymPracy.
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Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ So-
lidarno�æ'80 zada³a pytanie Prezesowi
PGE, co siê dzieje z dotacj¹ do klinik
medycznych, które leczy³y pracowników
KWB Turów i pieniêdzmi na ten cel, któ-
rymi dzi� zarz¹dza specjalnie powo³ana
Nowa Spó³ka. Dzi� drukujemy odpo-
wied�.

Nie jest to wyja�nienie na jakie liczyli�my. Komisja na najbli¿szym posiedzeniu
omówi powy¿szy temat i zastanowi siê co z tym dalej zrobiæ.

Spotkanie z Pani¹ Pose³
w sprawach Kopalni

W dniu 18.02.2013 r. w zgorzeleckim biurze poselskim Marzeny
Macha³ek (PiS) odby³o siê spotkanie z przedstawicielami zwi¹z-
ków zawodowych Kopalni i Elektrowni Turów. Z naszego Zwi¹zku
byli obecni wiceprzewodnicz¹cy Piotr Kubi� oraz cz³onek prezy-
dium Jan Pawe³ Krasiñski.
Zostali�my zaproszeni na robocze spotkanie dotycz¹ce proble-

mów restrukturyzacji Kopalni i Elektrowni Turów oraz trudnej sytu-
acji pracowników wynikaj¹cej z zapowiadanych zmian struktural-
nych. Pani Pose³ wyrazi³a chêæ pomocy przy nag³a�nianiu proble-
mów z jakimi borykaj¹ siê zwi¹zkowcy w celu obrony stanowisk
pracy, zagro¿eñ pogarszaj¹cych siê warunków pracy, tych dwóch
najwa¿niejszych zak³adach w powiecie zgorzeleckim.
Zwi¹zkowcy odnie�li siê do pani Pose³ miêdzy innymi o skut-

kach Programu Dobrowolnych Odej�æ (PDO), których mieli�my ju¿
trzy edycje. Zwrócili�my uwagê na kilka niekorzystnych aspektów,
które s¹ bezpo�rednio z tym zwi¹zane, a mianowicie likwidacja
stanowisk pracy za odpowiednio wysok¹ rekompensatê finansow¹
dla pracowników, a nastêpnie rejestracji ich w Urzêdach Pracy i
wyp³acanie zasi³ków dla bezrobotnych. To tak jakby Pañstwo samo
zgadza³o siê na zwiêkszanie liczby bezrobotnych!
Kolejnym omawianym tematem by³y nowe projekty optymaliza-

cja kosztów i zatrudnienia wprowadzonego przez PGE i zagro¿e-
niami z tym zwi¹zanymi. Omawiali�my nie zrozumia³e dla nas spo-
soby oszczêdzania, np. sprzedanie samochodów z Oddzia³u KWB

Nawet leczenie pracowników,
ju¿ po grudzie w PGE!

Zwi¹zki zajê³y stanowisko w sprawie za-
miarów ograniczeñ kosztów na materia³y
chemiczne i �rodki czysto�ci w KWB Turów.
Równocze�nie podajemy do wiadomo�ci
pismo sprzeciwiaj¹ce siê pod³o¿onym do-
kumentom dla Przewodnicz¹cych w celu za-
chowania tajemnicy z prowadzonych roz-
mów. Nie zamierzamy tego komentowaæ�

Turów do Spó³ki BETRANS po cenach ksiêgowych, a teraz dzier-
¿awimy te pojazdów bez kierowców, bez obs³ugi i kosztów utrzy-
mania samochodu, za bez ma³a ok. 6-10 tys. z³. miesiêcznie. Trze-
ba w tym miejscu zaznaczyæ ¿e ubezpieczenie tych aut ponosimy
sami i wzros³o ona trzykrotnie. Podobnie siê ma sprawa z wydzier-
¿awieniem pomieszczeñ i sprzêtu po zlikwidowanych oddzia³ach
wulkanizacyjnych, dla Spó³ki BESTGUM z siedzib¹ w Be³chato-
wie, która wykonuje swoje zadania korzystaj¹c z kopalnianej ener-
gii i, d�wigów, ³adowarek itp. Czy te¿ zamiarem likwidacji oddzia³u
regeneracji czerpaków i przekazaniem tych prac dla RAMB z sie-
dzib¹ w Be³chatowie. Organizacje nie mog¹ siê doprosiæ o dane
kosztów jakie dzi� ponosi zak³ad za powy¿sze prace, które �jesz-
cze wczoraj� wykonywali Nasi pracownicy. Nie zrozumia³e jest te¿
³¹czenie niektórych dzia³alno�ci np. informatyków, gdzie ju¿ wie-
my ¿e koszty prac informatycznych jakie bêd¹ i tak musia³y byæ
wykonane dla Kopalni, powiêksz¹ siê 3-krotnie! Gdzie s¹ te
�oszczêdno�ci�? jak wszystkie us³ugi obce rosn¹ 3-krotnie!
Przytoczyli�my równie¿ przyk³ad spó³ki ELBEST, która do nie-

dawna skupia³a hotelarstwo, ochronê i sprz¹tanie, dzi� s¹ to kolej-
ne oddzielne 3 Spó³ki, a co z tym jest zwi¹zane to nowi 3 Prezesi,
Dyrektorzy oraz 3 Rady Nadzorcze. Tak to w³a�nie wygl¹da re-
strukturyzacja, która przede wszystkim mno¿y nowe stanowiska
pracy na wysokich sto³kach dla �KOLE�OSTWA�, a Pracownicy
zatrudnieni w tych spó³kach zarabiaj¹ najni¿sz¹ krajow¹.
Zastanawiamy siê wszyscy co z t¹ Polsk¹ je�li zaczyna siê

oszczêdzaæ a wydaje siê wiêcej? Pytanie to pozostawiamy do prze-
my�leñ na kolejne spotkania z Pani¹ Pose³, która zaznaczy³a, ¿e
co prawda jest to pierwsze spotkanie, ale z pewno�ci¹ nie ostatnie.
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KomisjaMiêdzyzak³adowa przygotowa³a wstêpny plan wycieczek integracyjnych
dla zwi¹zkowców, jednak szczegó³y - cena i terminy zapisów, bêd¹ na bie¿¹co
podawane na tablicach og³oszeñ i na naszej stronie internetowej.

- 04.05.2013 r. - wycieczka do Zamku Ksi¹¿ (�wiêto Kwiatów)
- 17-19.05.2013 r. - weekendowy rodzinny wyjazd doWielenia
- 31.05.2013 r. - rodzinny park rozrywki Heide Park (dzieñ Dziecka)
- 08.06.2013 r. - Spreewald

�WIADCZENIA STATUTOWE
NSZZ Solidarno�æ'80 KWB Turów

Obowi¹zuj¹ od 01.01.2013 r.

1. Dofinansowanie do imprez oddzia³owych ........................................... 120 z³

2. Dofinansowanie kolonii, zimowisk, obozów, wczasów rodzinnych, zielonych szkó³
(2 razy w roku: raz w miesi¹cach zimowych, raz w letnich, dzieci od 2 do 18 lat �
pobyt co najmniej 10 dni) ........................................................................60 z³

3. Z tytu³u zgonu cz³onka rodziny (rodzice, te�ciowie, wspó³ma³¿onek, dzieci - w³a-
sne i przysposobione, brat i siostra) .......................................................250 z³

4. Narodziny dziecka ..............................................................................500 z³

5. Odprawa rentowa ................................................................................400 z³

6. �lub cz³onka zwi¹zku .........................................................................500 z³

7. Odprawa emerytalna ...........................................................................500 z³
(�wiadczenie przys³uguje po 1 roku przynale¿no�ci do zwi¹zku)

8. Zgon cz³onka zwi¹zku ........................................................................1000 z³

9.Wi¹zanka pogrzebowa dla zmar³ego cz³onka zwi¹zku .......................100 z³

10. Zwrot kosztów badañ mamograficznych dla cz³onkiñ Zwi¹zku oraz ma³¿onek
cz³onków Zwi¹zku!

Wycieczki integracyjne

U�MIECHNIJ SIÊ!

Kartka z przydro¿nego baru...

Klasówka roku...

Maluch czy traktor?...


