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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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„Echa” Walnego Zebrania

Delegatów MPKZP

w BOT KWB Turów S.A.
W dniu 12.10.2007 r. odby³o siê Walne Zebranie Delegatów

MPKZP. W trakcie obrad Delegaci przeg³osowali kilka istotnych
zmian do Regulaminu przyznawania zapomóg bezzwrotnych i Sta-
tutu MPKZP oraz zaakceptowano umowê MPKZP z Zarz¹dem Spó³-
ki. Okaza³o siê, ¿e w dotychczasowe przyznawanie zapomóg bez-
zwrotnych odbywa³o siê na zasadach bli¿ej nikomu nieznanych, a
wiêc bez ¿adnych uregulowañ.

W Biuletynie Turowa nr 7/2007 ukaza³ siê doœæ obszerny arty-
ku³ „Stanowisko Zarz¹du MPKZP”. Dziwi Nas fakt - a mo¿e i nie!
- ¿e zabrak³o w nim informacji o samym zebraniu, a mianowicie o
zmianach do Statutu, nowym regulaminie i jego zatwierdzeniu
oraz podpisanej Umowie miêdzy Zarz¹dem Spó³ki a Zarz¹dem
Kasy. Rozpisano siê za to o Naszej uzasadnionej interwencji w
Prokuraturze z powodów, o których pisaliœmy we wczeœniejszych
artyku³ach, znanych ju¿ chyba wszystkim tylko nie Zarz¹dowi
Kasy, a szkoda?

Chcemy wiêc przypomnieæ, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ takiej inter-
wencji by³o blokowanie Nam mo¿liwoœci wgl¹du do dokumenta-
cji Kasy zwi¹zanej z przydzielaniem zapomóg bezzwrotnych. Wie-
lokrotnie zwracaliœmy siê na piœmie do Zarz¹du Kasy i za poœred-
nictwem Prezesa Kopalni – bez ¿adnej reakcji. Nie pozosta³o nam
nic innego jak wyst¹piæ do organów œcigania o interwencje w tej
sprawie. Podczas kontroli okaza³o siê, co by³o g³ówn¹ przyczyn¹
braku zgody na udostêpnienie nam protoko³ów z posiedzeñ Za-
rz¹du, otó¿ chodzi³o o nie wyjawianie faktu, ¿e czêœæ Cz³onków
Zarz¹du MPKZP otrzymywa³o wysokie zapomogi bezzwrotne.
Uwagi cz³onków kasy, jakie wp³ywa³y do Naszego Zwi¹zku, ¿e
jest to nieetyczne - by³y s³uszne i potwierdzi³y siê, tym bardziej, ¿e
by³y w tym czasie osoby – cz³onkowie kasy, które w tym czasie
potrzebowa³y pomocy z przyczyn losowych a nie otrzyma³y jej!
T³umaczenie siê faktem sk¹d pochodz¹ œrodki na fundusz zapo-
mogowy, niczego nie zmienia. S¹ to pieni¹dze udzia³owców i to
w³aœnie Oni powinni decydowaæ, co zrobiæ z nagromadzonymi
odsetkami od ich wk³adów. Wielu cz³onków kasy zastanawia siê
dzisiaj czy dalej powinna byæ pozostawiona forma zapomóg bez-
zwrotnych. Pada pytanie; dlaczego w¹ska grupa osób rozdziela
pieni¹dze wszystkich cz³onków. Mo¿e warto siê zastanowiæ przed
nastêpnym Walnym Zebraniem Delegatów – bêdzie to zebranie
wyborcze, ale przy tej okazji mo¿na zmieniæ wiele innych rzeczy.
Przecie¿ sama Kasa jest bardzo dobrym pomys³em, bo wspomaga-
my siê wszyscy wzajemnie bior¹c po¿yczki bez odprowadzania
oprocentowania, ale dlaczego kwoty z uzyskanego oprocentowa-

Nagroda z okazji 60-lecia

BOT KWB Turów S.A.
Bo tak mo¿na chyba nazwaæ decyzjê o braku podwy¿szenia pre-

mii za miesi¹c paŸdziernik – co zwykle dawa³o pracownikom Ko-
palni wiêksz¹ nagrodê z okazji Dnia Górnika. To wyj¹tkowy rok,
bo od niepamiêtnych lat to taka sytuacja jest po raz pierwszy!

Zarz¹dzie – Dziêkujemy!

To ju¿ trzeci numer naszego biuletynu

informacyjnego. Wiemy, ¿e cieszy siê on

zainteresowaniem nie tylko naszych zwi¹zkowców, ale i

innych pracowników. Dziêki niemu mo¿emy przedsta-

wiæ nasz punkt widzenia wa¿nych spraw dla nas i dla

ca³ej Kopalni. Zapraszamy wiêc do lektury, szczególnie

teraz w przededniu górniczego œwiêta - Barbórki.

Jan Krasiñski

– przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoœæ'80

BOT KWB Turów S.A.
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nia nie spo¿ytkowaæ w inny sposób? Jedn¹ z propozycji mo¿e byæ
wyliczenie kwot procentowych z nagromadzonych wk³adów ka¿-
demu cz³onkowi kasy i wyp³acenie na koniec roku lub wniesienie
jej a konto zaci¹gniêtej po¿yczki. No tak... ale, co by robi³ Zarz¹d
MPKZP jak by siê zabra³o przys³owiow¹ „marchewkê” do podzia-
³u, przecie¿ na obecn¹ chwilê sama forma przydzielania po¿yczki
reguluje statut MPKZP, który ostatecznie okreœli³, ¿e mo¿na otrzy-
maæ po¿yczkê na zasadach: trzykrotny wk³ad + pó³ wyp³aty. Dziœ
lekk¹ rêk¹ cz³onkowie Zarz¹du bior¹ niczym uzasadnione nagro-
dy (œr. ok. 2000 z³), mimo negatywnej opinii Zw. Zawodowego
Solidarnoœæ'80, wiêc nic dziwnego, ¿e Zarz¹d MPKZP wspiera Za-
rz¹d BOT KWB Turów S.A w decyzji o obowi¹zkowym wprowa-
dzeniu i za³o¿eniu osobistych kont bankowych wœród pracowni-
ków cz³onków MPKZP w BOT KWB Turów S.A nie patrz¹c na
Ustawê (Kodeks Pracy) Rozdz. II Ochrona wynagrodzenia za pracê
Art.86 § 1,2,3, który mówi miêdzy innymi, ¿e wyp³aty wynagro-

Dokoñczenie ze str. 1
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dzenia dokonuje siê w formie pieniê¿nej. Co do innego sposobu
otrzymywania pieniêdzy pracownik musi uprzednio wyraziæ na to
zgodê na piœmie. Zarz¹d BOT KWB Turów S.A przy wspó³udziale
Zarz¹du MPKZP stara siê za wszelk¹ cenê zmusiæ pracowników do
zak³adania indywidualnych kont bankowych, co jest nie zgodne z
prawem, nie patrz¹c wcale na wiele innych zagro¿eñ z tego tytu³u.
Miêdzy innymi op³aty za prowadzenie konta, ma³¹ iloœci¹ banko-
matów i czêste ich awarie lub brak gotówki.

Cz³onkom kasy nale¿y siê jeszcze jedna informacja dotycz¹ca
kolejnych przek³amañ autora artyku³u zamieszczonego w BT, a
mianowicie po zakoñczeniu dochodzenia na nasze za¿alenie Pro-
kuratura wysy³a dwie kopie do strony wnioskuj¹cej i skar¿onej
listem poleconym pod wskazany adres. Nasz Zwi¹zek nie ma obo-
wi¹zku powiadomienia strony zaskar¿onej. Wobec powy¿szego
jest to kolejne k³amstwo mówi¹ce, ¿e coœ zosta³o zatajone i ¿e z
tego powodu trzeba by³o ponieœæ jakieœ koszty. No có¿, myœlimy,
¿e to zdjêcie w BT (rêka z Kas¹) jest trafne..., tylko w rêce jest za
ma³o banknotów Panie autorze tekstu.

Co do pozosta³ej samooceny samego Zarz¹du MPKZP my jako
Zwi¹zek oraz jako udzia³owcy Kasy mamy zastrze¿enia do sk³adu
Zarz¹du sk³adaj¹cego siê tylko z Cz³onków jednego zwi¹zku za-
wodowego.

O bonach ¿ywieniowych
Komisja Miêdzyzak³adowa wyst¹pi³a do Zarz¹du z pismem o

treœci: Z dotychczasowych informacji, jakie posiada Komisja Miê-
dzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 ma dojœæ do przekazania
punktów sprzeda¿y (kiosków) w BOT KWB Turów S.A. dla Spó³-
ki „Global”. Z pewnoœci¹ ta sytuacja nie zmieni narastaj¹cych
problemów z realizacj¹ bonów ¿ywieniowych za poœrednictwem
tych placówek.

Pracownicy od dawna skar¿¹ siê na uci¹¿liwoœci realizacji bo-
nów i robienia zakupów w 2-3 kioskach na ca³¹ kopalniê, to po
pierwsze. Po drugie ceny niektórych artyku³ów spo¿ywczych s¹
bardzo zawy¿one, co nie jest wspó³mierne z wartoœci¹ 1 bonu
(4,36 z³, a dziœ mo¿e o 5 gr wiêcej) za dzieñ przepracowany z
mo¿liwoœci¹ codziennego zakupu po¿ywienia. Te same artyku³y
¿ywieniowe s¹ niejednokrotnie o po³owê dro¿sze w zak³adowych
punktach sprzeda¿y w porównaniu z cenami na lokalnym rynku.

Co stoi na przeszkodzie, aby wykup powy¿szych bonów ¿ywie-
niowych, lub ich zamienników, mo¿na by³o realizowaæ poza
zak³adem pracy. Wystarczy podpisaæ umowê z jedn¹ z firm zaj-
muj¹c¹ siê rozprowadzaniem bonów i tym sposobem znacz¹co
poszerzyæ zakres i mo¿liwoœci realizacji bonów ¿ywieniowych.

Korzyœci z tego powodu s¹ bardzo istotne - pracownik bêdzie
móg³ za t¹ sam¹ wartoœæ bonów kupiæ wiêcej towaru i bêdzie
mia³ u³atwion¹ realizacjê bonów.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 twierdzi,
¿e nale¿y jak najszybciej zmieniæ dotychczasowy stan rzeczy, a
proponowane rozwi¹zania z pewnoœci¹ bêd¹ korzystniejsze dla
pracowników - a oto przede wszystkim chodzi!

Temat realizacji bonów, które s¹ wydawane dla pracowników
naszego zak³adu a wynikaj¹ce z przepisów BHP oraz pracy w
szczególnych warunkach, jak i na otwartej przestrzeni jest te-
matem tabu, ale chyba tylko u nas w Kopalni. Niedaleko szuka-
j¹c, a ju¿ nawet ca³kiem blisko, bo w spó³kach przy Elektrowni
Turów - pracownicy dostaj¹ za pracê w warunkach „podob-
nych” bony SODEXO – i mo¿na... Pozostawiamy to bez ko-
mentarza.... Zastanawia nas kiedy w Kopalni zacznie byæ nor-
malnie?

Zadajemy pytanie? - Jaki rozdzia³ bonów ¿ywieniowych,
komu? za co? i dlaczego?

Wracaj¹c do historii wydawania zup regeneracyjnych w KWB
Turów z tak zwan¹ „wk³adk¹” regu³y ustalono (Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów). Ten stan rzeczy trzeba by³o zmieniæ ze wzglê-
du na warunki wydawania i spo¿ywania zup na terenie zak³adu.
Wydawany posi³ek zwi¹zany by³ z wysi³kiem fizycznym na sta-
nowisku pracy, a bon dziœ wydawany, opiera siê na tych sa-
mych zasadach, co nie znaczy, ¿e pracownik ma byæ inaczej
rozliczany ni¿ na zasadach ogólnie przyjêtych. Oznacza to, ¿e
jeden bon ¿ywieniowy za jedn¹ dniówkê i o ile ten stan rzeczy
jest inny, to nie jest zgodny z prawem.

Wiêc komu? Za co? Bony ¿ywieniowe (zupy regeneracyjne)
nale¿¹ siê, to ju¿ wiemy! Pytanie, które dzisiaj nas bulwersuje –
Dlaczego? Nast¹pi³a du¿a degradacja w przydzielaniu dzisiej-
szych bonów, a kiedyœ zup regeneracyjnych. Dlaczego pracow-
nik pracuj¹cy 8 godzin otrzymuje, albo nie otrzymuje bonu
¿ywieniowego (mówimy o osobach uprawnionych)? Zastana-
wia nas kwestia – a mo¿e przywróciæ zupy regeneracyjne z
wk³adk¹ i co wtedy – czy operator spycharki za 6 godzin pracy
nie dostanie wk³adki tylko zupê (bo dziœ nie dostanie kartki)?
Czy to jest normalne? BOT KWB Turów jest chyba ewenemen-
tem w skali naszego kraju w tej kwestii i nie tylko!
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Zjazd Solidarnoœci'80 -  Konfederacja!
W dniach 13-15.11.2007 r. odby³a siê zjazd Delegatów NSZZ

Solidarnoœæ'80 – Konfederacja. Delegaci dokonali zmiany w Sta-
tucie Zwi¹zku tak, aby u³atwiæ innym organizacjom przyst¹pie-
nia do Konfederacji. Dokonano równie¿ zmian w samej Ordyna-
cji Wyborczej.

Konfederacja sama w sobie ma na celu ³¹czenie organizacji
zwi¹zkowych, które nie s¹ obojêtne na problemy pracownicze w
zak³adach pracy, które s¹ odzwierciedleniem sytuacji w rodzi-
nach oraz id¹c dalej sytuacji w Polsce.

W zjeŸdzie wziêli udzia³ Delegaci z Krajowego NSZZ Solidar-
noœæ'80, NSZZ Solidarnoœæ'80 – Ma³opolska, Region Zachod-
nio-Pomorski NSZZ Solidarnoœæ'80 oraz Region Dolnoœl¹ski
NSZZ Solidarnoœæ'80.

W tym terminie równie¿ mia³o miejsce posiedzenie Zarz¹du
NSZZ Solidarnoœæ-80 – Konfederacja. Omówiono sytuacje poli-
tyczn¹ po wyborach z myœl¹ na poprawê warunków ¿ycia w Kra-
ju. Zarz¹d wyznaczy³ pierwsz¹ dekadê 2008 r. na zwo³anie Zjaz-
du Sprawozdawczo-Wyborczego ju¿ na nowych zasadach ustalo-
nych na ostatnim ZjeŸdzie.

Prezydium Zarz¹du NSZZ Solidarnoœæ'80 – Konfederacja.

KRAJOWY SEKRETARIAT GÓRNICTWA I ENERGETYKI
NSZZ Solidarnoœæ'80 – Konfederacja

Krajowy sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoœæ'80 powsta³ z inicjatywy organizacji
zak³adowych, miêdzyzak³adowych oraz regionalnych, a tak¿e z istniej¹cych ju¿ sekcji bran¿owych
naszego zwi¹zku. Sekretariat dzia³a w zgodzie z Konwencj¹ Miêdzynarodow¹ Organizacji Pracy,
Statutu Zwi¹zku, Regulaminów Bran¿owych i Ustawy o Zwi¹zkach Zawodowych.

Celem dzia³alnoœci Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki jest skuteczne reprezentowanie
interesów górników i energetyków wobec pracodawców, administracji pañstwowych, samorz¹du
terytorialnego, osób prawnych, fizycznych innych organizacji a tak¿e utrzymywanie kontaktów dla
rozszerzenia wspó³pracy z krajowymi i zagranicznymi zwi¹zkami zawodowymi.

Krajowy sekretariat Górnictwa i Energetyki realizuje swoje cele poprzez:
- podejmowanie dzia³añ w celu poprawy warunków pracy i p³acy w zak³adach pracy zrzeszonych w

sekretariatach,
- podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu ochronê interesów pracowników jednostek restrukturyzowa-

nych oraz wydzielonych ze struktur bran¿owych,
- podejmowanie dzia³añ w celu obrony zwalnianych pracowników,
- negocjowanie i konsultowanie oraz podpisywanie Ponadzak³adowych Uk³adów Zbiorowych Pracy

dla poszczególnych bran¿,
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotycz¹cych poszczególnych bran¿.

Krajowy sekretariat Górnictwa i Energetyki jest zarejestrowany na prawach Sekcji Bran¿owych w
Zarz¹dzie NSZZ Solidarnoœæ'80 – Konfederacja.

W dniach 29-30 wrzeœnia w Szczecinie i w Stargardzie Szczeciñskim przy okazji obchodów 27
rocznicy „Sierpnia 80” odby³y siê robocze spotkania Sekretariatu. Rozmowy by³y rzeczowe. Omawia-
no aktualn¹ sytuacjê naszego Zwi¹zku. Program restrukturyzacji bran¿ górnictwa i energetyki oraz
ustalano plany dzia³ania na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Grzegorz Oleszkiewicz

Artyku³ w gazecie!
W „Gazecie Wroc³awskiej” z 3-4 listopada 2007 roku ukaza³ siê

artyku³ „Jak górnicy z Turowa wykorzystali wybory”. Uwa¿amy,
¿e wiele spostrze¿eñ Pana Redaktora jest trafnych i podzielamy
jego zdanie.

Jako Zwi¹zek mianuj¹c siê Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹z-
kiem Zawodowym nie mamy problemu jak inne centrale zwi¹zko-
we w popieraniu jakichkolwiek partii politycznych w wyborach.
Jesteœmy Zwi¹zkiem apolitycznym! A chocia¿by ze wzglêdu na
tzw. „kie³basê wyborcz¹” i stwierdzenie wrêcz faktu, ¿e kto by nie
rz¹dzi³, to nigdy nie bêdzie sprzyja³ zwi¹zkom zawodowym (kon-
flikt interesów). Chcemy w tym miejscu dodaæ, ¿e przywileje, o
których wspomina Pan redaktor by³y tematem wczeœniejszych po-
stulatów dotycz¹cych naszej Spó³ki, a które ju¿ funkcjonuj¹ w
innych podmiotach skupionych w PGE, a ¿e nie powinno siê ró¿ni-
cowaæ Za³óg, to tylko by³o kwesti¹ czasu, ¿eby to zafunkcjonowa-
³o w naszym zak³adzie.

Stwierdzamy równoczeœnie, ¿e s³ynna notatka ze spotkania Pre-
zesa Zarz¹du BOT GiE S.A., Prezesa Zarz¹du BOT KWB Turów
S.A., Prezesa Zarz¹du BOT Be³chatów z Rad¹ Krajow¹ Górnictwa
Wêgla Brunatnego NSZZ Solidarnoœæ z dnia 16-17 paŸdziernika
2007 r. zreszt¹ nic nieznacz¹ca! Oraz porozumienie zawarte w dniu
19.10.2007 r. pomiêdzy Zarz¹dem BOT KWB Turów S.A. i Zwi¹z-
kami Zawodowymi dzia³aj¹cymi w BOT KWB Turów S.A. nie wnosi
nic do sprawy, do póki nie zostanie wpisane jako dokument w
ZUZP BOT KWB Turów S.A. Wtedy to dopiero bêdzie mo¿na mó-
wiæ o sukcesie nas wszystkich. Jednak dobra wola wprowadzenia
tego zapisu le¿y w gestii Naszego Zarz¹du BOT KWB Turów S.A.
a na dzieñ dzisiejszy - jej nie ma!

Przypominamy w tym momencie, ¿e Uk³ad Zbiorowy Pracy dla
Pracowników Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego z dnia
13.02.1992 r. i Aneksu z dnia 16.11.1995 r. wpisanym do Rejestru
Ponadzak³adowych Uk³adów Zbiorowych Pracy Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Socjalnej reguluje zwiêkszenie urlopu wypoczynko-
wego o dodatkowe 4 dni (Rozdz. V Art 24 p.pkt 2).

Wobec powy¿szego jest to doœæ du¿a zasz³oœæ i brak dobrej woli
ze strony ówczesnej Dyrekcji i obecnego Zarz¹du, aby ten zapis od
dawna ju¿ funkcjonowa³!
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Kropki –
w Harmonogramie

W dniu 26.10.2007 r. odby³o siê posiedze-
nie Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidar-
noœæ'80, w którym uczestniczyli Inspektorzy
z Pañstwowej Inspekcji Pracy z Wroc³awia.
Jednym z g³ównych tematów omawianych, to
koniecznoœæ wprowadzenia zmian w harmo-
nogramie pracy systemu 4-ro brygadowego, a
w szczególnoœci zlikwidowania tzw. „kro-
pek”, które wed³ug prawa i naszej opinii nie
maj¹ racji bytu. Inspektorzy Pracy potwier-
dzaj¹ nasze zdanie i stwierdzaj¹, ¿e obecny
harmonogram w BOT KWB Turów S.A. jest
nie zgodny z Kodeksem Pracy.

Jako organizacja zak³adowa Solidar-
noœæ'80 chcemy przedstawiæ dla Zarz¹du
Kopalni pewne rozwi¹zania, które funkcjo-
nuj¹ z powodzeniem w innych zak³adach
pracy z pe³n¹ akceptacj¹ PIP. Zalet¹ tych
rozwi¹zañ jest to, ¿e s¹ czytelne i zgodne z
przepisami Kodeksu Pracy.

Zwróciliœmy siê z pismem w dniu
31.10.2007 r. do Prezesa Zarz¹du z powia-
domieniem wszystkich Organizacji Zak³a-
dowych o pilne spotkanie, aby wypracowaæ
WSPÓLNE stanowisko w powy¿szej spra-
wie tak, aby harmonogram by³ przyjazny dla
pracowników i zgodny z prawem.

Jednak chyba dlatego, ¿e to Solidar-
noœæ'80 wysz³a z inicjatyw¹ – NIKT do dziœ
nie chcia³ siê z nami spotkaæ i porozmawiaæ
w temacie. Dlaczego? Kiedy zacznie byæ
normalnie?

Pewnego dnia bardzo zapracowana sowa postanowi³a nic nie robiæ zarówno ca³e noce
jak i dnie. By³a po prostu przepracowana. Pomyœla³a sobie, ¿e bêdzie siê opier.... . Siad³a
zatem zmêczona na ga³êzi drzewa, jedno skrzyd³o za³o¿y³a sobie za g³owê i odpoczywa,
wymachuj¹c jedn¹ nó¿k¹.

Nagle biegnie sobie œcie¿yn¹ zaj¹c:
- Co robisz sowa?
- Nic. Opier.... siê.
- A to tak mo¿na?
- A nie widaæ?
- To ja te¿ bêdê siê opier....! Po³o¿y³ siê zaj¹czek pod drzewem. Pod³o¿y³ sobie jedn¹

³apkê pod g³owê i wymachuje nó¿k¹.
Przebiega drugi zaj¹c:
- Co robisz zaj¹c?
- Opier.... siê.
- A to tak mo¿na?
- A nie widaæ?
- No widzê, widzê! To ja te¿ bêdê siê opier....! Po³o¿y³ siê zaj¹czek ko³o pierwszego

zaj¹czka. Leniuchuje. Pod³o¿y³ sobie jedn¹ ³apkê pod g³owê, macha nó¿k¹ w powietrzu.
Nagle z za drzewa wychodzi wilk. Zjad³ jednego zaj¹ca, zjad³ drugiego zaj¹ca, obliza³ siê.
Spojrza³ do góry i pyta sowê.

- Hej sowa, Co robisz?
- Opier.... siê!
- A te dwa zaj¹ce te¿ siê opier....?
- Tak. A jak¿e!
Wilk chwile pomyœla³ i mówi do sowy:
- No widzisz sowa, tylko Ci u góry mog¹ siê opier.... .

Prace w szczególnym
charakterze

Odnosz¹c siê do odpowiedzi Prezesa Za-
rz¹du na nasze pismo dotycz¹ce uporz¹d-
kowania wykazu prac wykonywanych w
szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze – chodzi o pracowników, któ-
rzy pracuj¹ w kuŸni na WN a nie s¹ zatrud-
nieni na stanowisku kowali – ta odpowiedŸ
nas nie satysfakcjonuje!

Stwierdzamy, ¿e na dzieñ dzisiejszy ist-
niej¹ w naszej Spó³ce nie jasne sytuacje, co
do zatrudnienia pracowników na stanowi-
skach w szczególnych warunkach, lecz bez
oficjalnego odnotowania tego faktu. O ile
na dzieñ dzisiejszy obowi¹zuje Rozporz¹-
dzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.1983
r. to powinno byæ bezwzglêdnie przestrze-
gane. Jeszcze raz zwracamy uwagê, ¿e nie
chodzi o sprawy oczywiste, wynikaj¹ce z
istniej¹cego wykazu pracowników zatrud-
nionych w warunkach szczególnych, lecz o
pracowników, którzy wykonuj¹ t¹ prace, a
nie jest to nigdzie odnotowane.

Wobec powy¿szego oczekujemy uregu-
lowania tej kwestii w trybie pilnym.

(-: Humor numeru :-)

Komisja Miêdzyzak³adowa
NSZZ Solidarnoœæ'80 przypomina!

Z racji XV rocznicy powstania Solidarnoœæ'80

w Kopalni wydaje pami¹tkowe “kufelki” dla cz³on-

ków Zwi¹zku, którzy wst¹pili do nas do koñca maja

2007 r., a nie odebrali kufli do dziœ!

Prosimy o osobisty odbiór kufli w siedzibie Zwi¹z-

ku do koñca 2007 roku.


