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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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Podwy¿ki - o co walczymy?
Od d³u¿szego czasu niektóre organizacje zak³adowe torpe-

dowa³y wypracowanie wspólnego stanowiska dotycz¹cego

podwy¿ek osobistego zaszeregowania pracowników naszej ko-

palni.

Negocjacje zaczêto jeszcze w miesi¹cach wakacyjnych, gdzie
propozycja podwy¿ek proponowanych przez Zarz¹d wynosi-
³a 50-60 z³. Upór Solidarnoœci'80 i innych zwi¹zków zawodo-
wych, doprowadzi³ do wywalczenia wy¿szego wskaŸnika wzro-
stu wynagrodzeñ, który wyniós³ 11,5% co stanowi ogóln¹
kwotê 8 milionów z³ do rozdysponowania dla pracowników
Kopalni Turów.

Po wielu burzliwych spotkaniach zwi¹zki zawodowe wypraco-
wa³y wspólne stanowisko, które mia³o zadowoliæ wszystkich pra-
cowników naszej spó³ki, 250 z³ do ka¿dej stawki osobistego za-
szeregowania i 3% do tabeli. Niestety Zarz¹d Kopalni nie zgo-
dzi³ siê na powy¿sze propozycje zwi¹zków i zaproponowa³ naj-
pierw 125 z³ potem 140 z³, a ostatnia propozycja Zarz¹du to 150
z³, ale od miesi¹ca grudnia.

Dla NSZZ Solidarnoœæ'80 propozycje Zarz¹du Kopalni nie s¹
wystarczaj¹ce, by mog³y zaspokoiæ potrzeby ekonomiczne wy-
nikaj¹ce z ci¹g³ych podwy¿ek ¿ywnoœci i noœników energii. W
zwi¹zku z powy¿szym NSZZ Solidarnoœæ'80 wraz z pozosta³ymi
zwi¹zkami dzia³aj¹cymi w PGE KWB Turów S.A. od dnia 28
paŸdziernika br. wesz³y w spór zbiorowy z Zarz¹dem PGE KWB
Turów S.A. uruchamiaj¹c procedury wynikaj¹ce z Ustawy o Zwi¹z-
kach Zawodowych i Sporach Zbiorowych, a¿ do Strajku w³¹cz-
nie, który musi byæ poprzedzony Referendum Strajkowym i po-
zytywnym jego zakoñczeniem. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu jed-
nego czy dwóch dni te sprawy siê nie rozstrzygn¹. Musimy mieæ
wszyscy œwiadomoœæ, ¿e wywalczona kwota do stawki, procen-
tuje na przysz³oœæ i jest gwarancj¹ wy¿szych zarobków ju¿ od
stycznia 2009 r. Tego samego nie mo¿na powiedzieæ o jednora-
zowej nagrodzie zaproponowanej przez Zarz¹d Kopalni (1500 z³
brutto), o której ju¿ w lutym czy w marcu zapomnimy!

Uchwa³a nr KM 02/X/08
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 PGE KWB

Turów S.A. na posiedzeniu w dniu 28.10.2008 r. podjê³a Uchwa³ê
nr 02/X/08 o treœci:

„W zwi¹zku z niezrealizowaniem postulatów zawartych w
Uchwa³ach KM 09/IX/08 i KM 01/X/08 z dniem 15 paŸdzierni-
ka 2008 r. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 PGE
KWB Turów S.A. wstêpuje w spór zbiorowy i powo³uje sk³ad
Komitetu Strajkowego w osobach:

1. Jan Krasiñski
2. Piotr Kubiœ
3. Miros³aw Lezianka

Delegaci rozpoczêli now¹ kadencjê
Szanowni zwi¹zkowcy, w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. odby³o

siê Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ
Solidarnoœæ'80 na czteroletni¹ kadencjê 2008-2012 r. Liczne przy-
bycie Delegatów na tak wa¿ne zebranie œwiadczy o tym ¿e nie s¹
nikomu obojêtne sprawy zwi¹zane z przysz³oœci¹ Naszej organi-
zacji. Delegaci wys³uchali sprawozdanie Przewodnicz¹cego Jana
Krasiñskiego z dzia³alnoœci Komisji Miêdzyzak³adowej za ostat-
nie 4 lata, które przyjêto jednog³oœnie, oraz sprawozdania finanso-
wego Komisji Rewizyjnej do którego nie wniesiono uwag.

Dalej na str. 2

Przewodnicz¹cy porusza³ najwa¿niejsze kwestie, z jakimi Ko-
misja siê boryka³a podczas swojej czteroletniej pracy, a m.in.:

- Rozpoczynaj¹c kadencjê w roku 2004, praca zdominowana
by³a negocjacjami w sprawie Umowy Spo³ecznej, dotycz¹cej gwa-
rancji pracowniczych i socjalnych dla pracowników tworz¹cych
grupê BOT, która zawiera³a miêdzy innymi: wyp³acenie premii
konsolidacyjnej w wysokoœci 4000 z³ brutto. Ówczesna Umowa
Spo³eczna, zapewni³a trwa³oœæ stosunku pracy na 10 lat od dnia
wejœcia jej w ¿ycie. W przypadku naruszenia gwarancji zatrudnie-
nia, Pracodawca zobowi¹zany zosta³ do wyp³acenia na rzecz pra-
cownika odszkodowania. Powy¿szy pakiet, o którym mowa to:
gwarancje socjalne, a miêdzy innymi od 2005 r. zosta³ zwiêkszony
o 100% odpis na ZFŒS na ka¿dego uprawnionego pracownika w
KWB Turów.

- Cz³onkowie Komisji Miêdzyzak³adowej brali czynny udzia³ w
wielu Komisjach m.in.: Komisji BHP, Komisji Socjalnej, Komisji
obchodów Dnia Górnika, rocznic KWB Turów oraz zespole popra-
wiaj¹cym i zmieniaj¹cym niektóre Zarz¹dzenia.

- Jednym z najwa¿niejszych spraw za³atwionych jest wygranie w
S¹dzie Pracy wyp³aty nale¿noœci pieniê¿nych za pracê w nadgo-
dzinach (tzw. stykowe) dla pracowników zatrudnionych w syste-
mie czterobrygadowym.
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- Do istotniejszych kwestii, jakie zosta³y poruszone i z pozytyw-
nym skutkiem za³atwione, to wyszczególnienie na odcinkach wy-
p³at pobieranego podatku w rozbiciu na poszczególne sk³adniki
dla naszych pracowników.

- Nale¿y wspomnieæ o jeszcze jednej wa¿nej sprawie, ¿e zosta³
za³atwiony problem realizacji bonów
¿ywieniowych (kartek) na terenie za-
k³adu pracy, za spraw¹ bonów Sodexo
Pass w marketach na terenie Zgorzel-
ca, Lubania i Bogatyni.

- Od ubieg³ego roku jako grupa BOT
staliœmy siê Spó³k¹ docelow¹ PGE S.A,
stworzy³o to now¹ mo¿liwoœæ przed³u-
¿enia gwarancji zatrudnienia do koñ-
ca 2017 roku. Fakt ten, zosta³ wpisany
do naszego Zak³adowego Uk³adu Zbio-
rowego Pracy. Nale¿y równie¿ wspo-
mnieæ, o uregulowaniu procedury nie-
odp³atnego zbywania akcji spadkobier-
com, jako osobom uprawnionym. W
wyniku Ustawy o zamianie ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji oraz
ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Pañstwa akcji w procesie
konsolidacji spó³ek sektora elektroenergetycznego, co w rezulta-
cie umo¿liwi zamianê akcji spó³ek konsolidowanych na akcje spó³-
ek konsoliduj¹cych.

- Od roku 2005 toczy³a siê batalia pod Naszym przewodnictwem,
o wprowadzenie nowego regulaminu wyborów SIP w BOT KWB
Turów S.A. Nasz Zwi¹zek zawodowy zakwestionowa³ ca³y dotych-
czasowy regulamin ,poza podstawami prawnymi, które by³y nie-
kompletne i nale¿a³o je równie¿ uzupe³niæ. Na chwilê obecn¹, Re-
gulamin wyborów SIP, zosta³ podpisany i wszed³ w ¿ycie z dniem
25.04.2008 r. Reguluje miêdzy innymi kadencyjnoœæ, sta³e zastêp-
stwa ZSIP podczas jego nieobecnoœci, wyklucza ZSIP z udzia³u w
czasie wyborów OSIP na oddzia³ach. Tymi sprawami zajmowaæ siê
bêdzie od pocz¹tku do koñca, Komisja Wyborcza sk³adaj¹ca siê z
przedstawicieli organizacji zak³adowych dzia³aj¹cych w spó³ce.

- Od roku 2007 wydajemy nasz informator zwi¹zkowy pod nazw¹
„Osiemdziesi¹tka”.

- Na przestrzeni czterech lat uda³o siê doprowadziæ do trzykrot-
nego odpisu na ZFŒS w naszej Spó³ce.

- Kolejne lata, to przede wszystkim walka o wy¿sze p³ace.
- Braliœmy czynny udzia³ w pracach Spo³ecznej Rady Konsulta-

cyjnej.

- Jesteœmy cz³onkami Zespo³u Trójstronnego do Spraw Bran¿y
Wêgla Brunatnego.

- Drugi rok dzia³amy w powsta³ej Centrali Zwi¹zkowej pod nazw¹
NSZZ Solidarnoœæ'80 - Konfederacja.

I wiele innych drobniejszych spraw z jakimi borykaliœmy siê
podczas tego okresu (to my wyjaœnialiœmy sprawê zegarków jubi-
leuszowych, œci¹gnêliœmy na kontrolê Inspekcjê Ruchu Drogowe-
go ¿eby sprawdzili stan techniczny autobusów pracowniczych,

interweniujemy przy za³atwianiu badañ specjalistycznych oraz
klinik dla potrzebuj¹cych pomocy medycznej itp.).

Delegaci dokonali wyboru Przewodnicz¹cego oraz 16 cz³onków
Komisji Miêdzyzak³adowej na now¹ Kadencjê 2008-2012. I tak
wielkim uznaniem i zaufaniem zosta³ obdarzony nowo wybrany
Przewodnicz¹cy - Jan Krasiñski, który przez nastêpne lata bêdzie
pe³ni³ tê zaszczytn¹ funkcjê.

W sk³ad Komisji Miêdzyzak³adowej zostali wybrani: Lezianka
Miros³aw, Kubiœ Piotr, Nowacki Czes³aw, Bremensztul Iwona, Mar-
kowski Wies³aw, Ma³aszewska Bo¿ena, Warisela Grzegorz, Lisiec-
ki Miros³aw, Jaguœ Ewa, Dworzyñski Marek, Oleszkiewicz Grze-
gorz, Miko³ajczak Dariusz, Markowski Mieczys³aw, £ukaszczyk
Micha³, Mijal Wojciech, Subocz Marian.

Delegaci równie¿ wybrali sk³ad 5 osób do Komisji Rewizyjnej
naszej organizacji w osobach: Jadwiga Wójcik, Zdzis³aw Dobosz,
Zbigniew Szatkowski, Ryszard £amasz, Pawe³ M³ynarski.

Przewodnicz¹cy oraz obie Komisje rozpoczynaj¹ swoj¹ pracê
zaraz po ukonstytuowaniu siê.

Delegaci zg³osili i przeg³osowali 2 wnioski: o podtrzymaniu w
przysz³oœci wydawania œwi¹tecznych bonów towarowych oraz o
prace nad wywalczeniem 4-go odpisu na Fundusz Socjalny.

Dokoñczenie ze str. 1

Delegaci rozpoczêli now¹ kadencjê

Sk³ad Komisji
po ukonstytuowaniu siê w dniu 28.10.2008 r.

Prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej:

1. Jan Krasiñski - Przewodnicz¹cy
2. Piotr Kubiœ - Z-ca Przewodnicz¹cego
3. Miros³aw Lezianka - Z-ca Przewodnicz¹cego
4. Czes³aw Nowacki - Z-ca Przewodnicz¹cego
5. Dariusz Miko³ajczak - Z-ca Przewodnicz¹cego
6. Iwona Bremensztul - Skarbnik
7. Bo¿ena Ma³aszewska - Sekretarz
Cz³onkowie Komisji Miêdzyzak³adowej:

8. Wies³aw Markowski
9. Grzegorz Warisela
10. Miros³aw Lisiecki
11. Ewa Jaguœ
12. Marek Dworzyñski

13. Grzegorz Oleszkiewicz
14. Mieczys³aw Markowski
15. Micha³ £ukaszczyk
16. Wojciech Mijal
17. Marian Subocz
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Po wyborach
w NSZZ Solidarnoœæ'80

G³ówna Komisja Wyborcza NSZZ Solidarnoœæ'80 powo³ana przez Ko-
misjê Miêdzyzak³adow¹ z poœród Prezydium KM NSZZ Solidarnoœæ'80
(osoby, które zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹ i z racji sprawowanej funkcji
poprzedniej kadencji otrzymuj¹ Mandat Delegata i nie podlegaj¹ wyborom)
ukonstytuowana w dniu 18.01.2008 r. w celu przeprowadzenia wyborów
w³adz Zwi¹zku na now¹ kadencjê 2008-2012 w sk³adzie: Piotr Kubiœ -
Przewodnicz¹cy GKW, Jan Krasiñski - Z-ca Przewodnicz¹cego, Iwona
Bremensztul - Sekretarz oraz: Miros³aw Lezianka, Czes³aw Nowacki, Bo¿e-
na Ma³aszewska, Dariusz Miko³ajczak.

G³ówna Komisja Wyborcza zmuszona sytuacj¹ w Kopalni – wynikaj¹c¹
z koniecznoœci przeprowadzenia wyborów na Cz³onka Zarz¹du z ramienia
pracowników przeprowadzanymi w maju 2008 r. oraz wyborów uzupe³nia-
j¹cych na Cz³onka Rady Nadzorczej, podjê³a Uchwa³ê 02/III/08 GKW o
zmianie terminu przeprowadzania wyborów zwi¹zkowych z 17.03.2008 r.
na 1.09.2008 r. Termin sk³adania oœwiadczeñ dla kandydatów na Przewod-
nicz¹cych Kó³ oraz Delegatów WZD zosta³ przed³u¿ony do 1.09.2008 r.

G³ówna Komisja Wyborcza jednoczeœnie zmieni³a termin odbycia Walne-
go Zebrania Delegatów z 16.05.2008 na 17.10.2008 r., z czego wynika, ¿e
wybory musz¹ byæ zakoñczone na miesi¹c przed WZD, czyli najpóŸniej do
20.09.2008 r.

Komisja Wyborcza rozpoczê³a wybory z dniem 1.09.2008 r., a zakoñczy-
³a 18.09.2008 r.

GKW podsumowuj¹c wybory Delegatów i Przewodnicz¹cych na oddzia-
³ach w PGE KWB Turów S.A. stwierdza, ¿e:

1. Uprawnionych do g³osowania by³o 600 cz³onków zwi¹zku.
2. W g³osowaniu wziê³o udzia³ 406 cz³onków, co stanowi 68% wszyst-

kich uprawnionych.
3. W wyniku g³osowania:
- wybrano 24 Przewodnicz¹cych Kó³,
- wybrano 62 Delegatów na Walne Zebranie Miêdzyzak³adowe.
4. £¹cznie mandaty Delegata na Walne Zebranie Miêdzyzak³adowe NSZZ

Solidarnoœc'80 PGE KWB Turów S.A. uzyska³o 93 cz³onków – w tym:
- Przewodnicz¹cych kó³ - 24 cz³onków
- W wyniku wyborów - 62 cz³onków
- Cz³onków Prezydium Kom. Miêdzyzak³adowej - 7 cz³onków
5. Do dnia 23.09.2008 r. (czyli 5 dni po zakoñczeniu g³osowania) do

G³ównej Komisji Wyborczej nie wp³ynê³y skargi, czy te¿ za¿alenia co do
sposobu przeprowadzania wyborów w NSZZ Solidarnoœæ'80 PGE KWB
Turów S.A. zgodnego z Ordynacj¹ Wyborcz¹.

6. GKW stwierdza wa¿noœæ wyborów Przewodnicz¹cych Kó³ oraz Dele-
gatów na Miêdzyzak³adowe Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w
NSZZ Solidarnoœæ'80 PGE KWB Turów S.A.

G³ówna Komisja Wyborcza pragnie serdecznie podziêkowaæ za zaanga-
¿owanie w organizacjê i przeprowadzaniu wyborów cz³onkom Obwodo-
wych Komisji Wyborczych. Wybory Uznano za wa¿ne i zakoñczone na
kadencjê 2008-2012 rok.

Wypadki siê zdarzaj¹
Nasza kopalnia jest du¿ym zak³adem pracy i na pew-

no praca tu nie nale¿y do ³atwych a zagro¿enia wypad-

ków zawsze istniej¹. Nikt nie jest w stanie przewidzieæ

nag³ego zagro¿enia i nikt nie potrafi z marszu go wy-

eliminowaæ.

Tak sta³o siê ostatnio na oddziale g-3, gdzie nasz zwi¹z-
kowiec uleg³ wypadkowi przy wymianie wiader czerpa-
kowych. Byliœmy zaskoczeni informacj¹ dopiero od ma³-
¿onki poszkodowanego, ¿e nikt siê z Kopalni nie intere-
suje oraz ¿e w szpitalu w Bogatyni nic siê nie robi, aby
pomoc by³a skuteczna, a pacjent nie cierpia³. Interwenio-
waliœmy w s³u¿bach BHP w naszej Kopalni, aby poru-
szyæ t¹ kwestiê.

W kolejnych rozmowach z ¿on¹ poszkodowanego do-
wiedzieliœmy siê, ¿e noga coraz bardziej puchnie a ból
narasta, postanowiliœmy wzi¹æ sprawy w swoje rêce i we-
szliœmy w kontakt z lekarzem prowadz¹cym, aby prze-
wieŸæ pacjenta do szpitala w Zgorzelcu. W tym miejscu
nale¿y wspomnieæ, ¿e mog³o to nast¹piæ po uprzednim
uzgodnieniu tego faktu z Pani¹ Dyrektor ZOZ Zofi¹ Bar-
czyk, która zapewni³a, ¿e zespó³ operacyjny podejmie siê
natychmiastowej operacji po przewiezieniu pacjenta. Tu
nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania z naszej strony za
b³yskawiczne dzia³anie i pomoc dla Pani Dyrektor, co
uczyniliœmy niezw³ocznie.

Bardzo cenimy taka wspó³pracê, która jest po¿ytkiem
dla ratowania zagro¿eñ ¿ycia ludzkiego. Jeszcze raz dziê-
kujemy!

Obchody Sierpnia ‘80 roku
W dn. 30 sierpnia 2008 pod Stoczni¹ Szczeciñsk¹ od-

by³y siê uroczystoœci z okazji 28. Rocznicy podpisania
porozumieñ sierpniowych, powstania Wolnych Zwi¹zków
Zawodowych. Pod tablicami stoczniowców poleg³ych
podczas stanu wojennego w 1970 roku, delegacje Zwi¹z-
ków Zawodowych z ca³ego kraju z³o¿y³y wi¹zanki kwia-
tów. Tak jak corocznym zwyczajem delegacja ze Sztan-
darem Naszej Komisji wziê³a udzia³ w tych uroczysto-
œciach.

Poczet Sztandarowy z Marianem Jurczykiem - za³o¿ycielem S'80.

Okiem rysownika
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GRZYBOBRANIE
W miesi¹cu wrzeœniu Komisja Miêdzyzak³adowa zorganizowa³a

2 wyjazdy na grzybobranie do Przewozu. Pogoda i humory dopisa-
³y wszystkim, grzybów okaza³o siê jednak nie wiele, ale spacer po
piêknym lesie przy piêknym s³oneczku wynagrodzi³y wszystko.
Nikt nie ¿a³owa³ tak mile spêdzonych chwil.

Do wytwórni pasztetów przyjecha³a kontrola z SANE-
PID-u. Inspektor SANEPID-u pyta:

- Czy ten pasztet z zaj¹ca jest naprawdê z zaj¹ca?
- Tak, ale prawdê mówi¹c dodajemy jeszcze koninê.
- A w jakich proporcjach?
- Pó³ na pó³... jeden zaj¹c, jeden koñ.

* * *
Zima, Alpy, stok. Facet rusza z góry, odbija siê kijkami

i jedzie na bombê.
Nagle podskakuje na muldzie, obraca go, leci, kozio³-

kuje, w tumanie œniegu wali w drzewo... Kijki w jedna,
narty w druga, goœæ rozwalony, zêby wybite, krew z nosa,
nogi poskrêcane w dziwny sposób. Otwiera nieprzytom-
ne oczy, wci¹ga górskie powietrze i mówi:

- I chu..., i tak lepiej ni¿ w pracy!

Kto nam gra przez tyle lat!
Przede wszystkim nale¿¹ siê gratulacje i wielkie s³o-

wa uznania dla Naszej Orkiestry Zak³adowej, która od

60-ciu lat jest z nami. Jesteœmy z niej wszyscy dumni i

zawsze chêtnie jej s³uchamy, ale czy wszyscy to doce-

niaj¹? Jest to kolejny ju¿ jubileusz, tym razem szeœæ-

dziesiêciolecie istnienia.

Jako Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 z tej oka-
zji ¿yczymy Naszej Orkiestrze, po raz kolejny - wszystkiego naj-
lepszego, aby ich oczekiwania siê ziœci³y, a przede wszystkim to,
¿eby traktowaæ ich w sposób szczególny, gdy¿ na to zas³uguj¹ pod
ka¿dym wzglêdem.

W okresie œwietnoœci Nasza Orkiestra liczy³a 36 osób. Dziœ to ju¿
skrawek Orkiestry, gra w niej tylko 15 osób.

Podtrzymujemy i szanujemy tradycje górnicze, które zaczynaj¹
powoli zanikaæ, a Orkiestra kopalniana jest i powinna zostaæ wizy-
tówk¹, któr¹ powinniœmy siê szczyciæ, bo naprawdê jest z czego!
Jesteœmy z Wami!!

UŒMIECHNIJ SIÊ!

Sherlock Holmes wybra³ siê z dr Watsonem do lasu
na biwak. W pewnym momencie w nocy Holmes budzi
Watsona i pyta:

- Drogi Watsonie, czy œpisz?
- Nie...
- A co widzisz nad sob¹, drogi Watsonie?
- Widzê miliony gwiazd drogi Sherlocku.
- I co ci to mówi, drogi Watsonie?
- Zale¿y jak na to spojrzeæ: z astronomicznego punk-

tu widzenia mówi mi to, ¿e s¹ miliony galaktyk z mi-
liardami gwiazd; z astrologicznego punktu widzenia
widzê, ¿e wchodzimy w znak Byka; z meteorologicz-
nego punktu widzenia mówi mi to, ¿e jest szansa na
dobr¹ pogodê jutro; z futurystycznego punktu widze-
nia s¹dzê, ¿e kiedyœ ludzie bêd¹ lataæ do gwiazd... A
có¿ Tobie to mówi drogi Sherlocku?

- Mnie to mówi, drogi Watsonie, ¿e ktoœ nam zapier....
namiot!


