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Sprawozdawcze Walne 
Zebranie Delegatów 2017 

W dniu 17 listopada 2017 odbyło się  Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ Solidarność’80.

Przewodniczący Jan Krasiński w imieniu Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ Solidarnośc’80 KWB Turów 
odczytał sprawozdanie z działalności związku za 2016 rok, 
oraz podsumował cała dotychczasową karierę zawodo-
wą jako Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej oraz 
podziękował wszystkim związkowcom za długoletnia 



i owocna współpracę. Z racji przejścia na emeryturę 
Jan Krasiński złożył oficjalną rezygnację z funkcji 
Przewodniczącego związku. Z racji wakatu Delegaci  
dokonali wyboru na Przewodniczącego Komisji Między-
zakładowej na okres 3 lat do końca kadencji 2016 -2020 
oraz uzupełnili skład Komisji Międzyzakładowej. Po prze-
prowadzeniu wyborów nowym przewodniczącym NSZZ 
Solidarność’80 został wybrany Kolega Piotr Kubiś,
a nowym członkiem Komisji został Bogdan Szczasiuk
z oddziału r-2.

Na wniosek Komisji Międzyzakładowej członko-
wie związku NSZZ Solidarność’80 z najdłuższym stażem 
związkowym oraz za dokonane zasługi  zostali odznaczeni 
Orderem XXV Lecia Naszej Organizacji Międzyzakładowej.

Na Nasze Walne zebranie zostali zaproszeni Dyrek-
tor KWB Turów Leszek Sondaj, Sekretarz Rady Nadzorczej 
Sławomir Wochna, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy 
Waldemar Bohonos. Wszyscy goście zabrali głos i omówili 
w swoim zakresie sytuację naszej Kopalni.

Odznaczenie dla 
Komisji 

Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność’80 

KWB Turów. 
W uznaniu za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie Ochrony Pracy, Główny Inspek-
tor Pracy Wiesław Łyszczek nadał Odznakę 
Honorową dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność’80 KWB Turów, które podczas Aka-
demii Centralnej z okazji „Dnia Górnika 2017” 
dla Sztandaru Komisji wręczyła Pani Małgorzata 
Łagocka Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu.



Podwyżki w spółce Bestgum.
W tym roku po szeregu trudnych negocjacji Związ-

ków Zawodowych z Zarządem Spółki Bestgum doszło do 
porozumienia płacowego na rok 2017. Przeszeregowania 
stawek osobistego zaszeregowania dla pracowników spółki 
odbywały się na określonych zasadach; z dniem 
01.09.2017r. - na stawce zasadniczej średnio dla wszyst-
kich Pracowników o kwotę 160,00 złotych. Wyrównanie za 
wrzesień 2017r., nastąpiło przy wynagrodzeniu za miesiąc 
październik.

W miesiącu grudniu br. - w zależności od sytu-
acji finansowej Spółki - wypłacone zostanie jednorazowe 
świadczenie pieniężne, którego wysokość i zasady 
zostaną uzgodnione ze Stroną Społeczną (organizacjami, 

które podpisały Porozumienie)
Cieszymy się z postępu negocjacji tym bardziej że 

dwie Organizacje Związkowe nie zaakceptowały treści 
porozumienia, ale Zarząd Spółki wprowadził w życie 
porozumienie.

Podwyżki w spółce Betrans... 
ale nie dla wszystkich...
Na dzień pisania biuletynu nasza Komisja 

Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 wraz z Komisja 
Zakładowa Solidarność’80 z Bełchatowa podpisaliśmy 
protokoły rozbieżności oraz w dalszym ciągu jesteśmy 
w sporze zbiorowym z pracodawcą. Przypominamy że 
Pracodawca nie zezwolił na podwyżki dla około 270 osób.

Kalendarze 2018r.
Komisja informuje że od 5 grudnia 

2017r wydawane są Przewodniczą-
cym oddziałowym, kalendarze na 
2018 rok oraz długopisy  związkowe. 

VI Rajd rowerowy
Członkowie „Bog – Tur”, 

tradycyjnie kończą sezon rowerowy, 
organizując już po raz VI Rajd 
Rowerowy pod pomnik Bł. Ks. Je-
rzego Popiełuszki, koło kościoła 
w Działoszynie, W rajdzie brali udział 
reprezentanci Naszej Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność’80. 

KWB Turów. 

Podsumowanie rocznicy 
25 Lecia związku.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 
podsumuje i zrelacjonuje przebieg obchodów Naszej 
rocznicy związku. Już w maju zostało zorganizowane 
uroczyste posiedzenie Komisji Międzyzakładowej oraz 
Rewizyjnej NSZZ Solidarność’80 KWB Turów. Komisja 
uhonorowała  odznaczeniami „zasłużony dla 
Solidarności’80 KWB Turów” znakomitych gości. Jednak nie 
wszyscy mogli przybyć w ten dzień i na nasze posiedze-
nie. W związku z czym odznaczenia wręczono w innym ter-
minie, i tak dla Pani Minister Marzeny Machałek wręczono 
odznaczenie przy okazji Barbórki 2017 a dla Pani Starosty 
Urszuli Ciupak podczas spotkania w siedzibie Starostwa 
w Zgorzelcu. 

Po za tym Komisja Międzyzakładowa w 2017 roku 
ufundowała:

-  pamiątkowy kubek związkowy wraz z jednorazo-
wym świadczenie statutowe w wysokości 100 zł,

- spotkanie integracyjne w ośrodku „Trzy 
Jeziora” we Wieleniu, na którym  Związek ufundował pysznego 
pieczonego prosiaka,

- wyjazd do wesołego miasteczka Energi Landi 
w Zatorze, 

-  zorganizowaliśmy  spotkanie integracyjne dla 
członków związku w miesiącu październiku lecz z powodu 
małej ilości chętnych spotkanie nie odbyło się,

- zorganizowaliśmy zabawę taneczną która odby-
ła się w dniu 28.10.2017 dla członków związku z osobami 
towarzyszącymi ,

- Wycieczki do Aderspach i Detenic oraz do ZOO 
Safari w Czechach

- Wycieczka do Tropikalnej Wyspy pod Berlinem. 
Drodzy Związkowcy - jeszcze raz dziękujemy że z Nami jesteście !



W dniu 30.10.2017 roku odbyła się wycieczka do Adrspach 
– skalne miasto gdzie zwiedzaliśmy kompleks skalnych 
masywów, a wieczorem uczestniczyliśmy na biesiadzie 
w średniowiecznej karczmie w  Detenicach.

37 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie. 

Górnicy odwiedzali przedszkola i szkoły. 


