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„Zwi¹zek zawodowy jest dobrowoln¹ i samorz¹dn¹ organizacj¹ ludzi pracy,
powo³an¹ do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.”
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art. 1 Ustawy o zwi¹zkach zawodowych

Informacja

Akcje - WA¯NE

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Regionu Dolnoœl¹skiego NSZZ Solidarnoœæ'80

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Skarbu Pañstwa
uprawnieni akcjonariusze, którzy z³o¿yli oœwiadczenie o zamiarze zamiany akcji w terminie zgodnym z dotychczas obowi¹zuj¹cymi przepisami i w oœwiadczeniach tych jednoznacznie
deklarowali zamiar zamiany wszystkich posiadanych przez siebie akcji spó³ki konsolidowanej, nie musz¹ sk³adaæ ponownie
oœwiadczeñ o zamiarze zamiany akcji, o ile liczba posiadanych
przez nich akcji nie uleg³a zmianie do dnia 12 lutego 2009 roku.
Oœwiadczenie o zamiarze zamiany WSZYSTKICH POSIADANYCH PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY AKCJI Spó³ek konsolidowanych na akcje Spó³ki PGE Górnictwo i Energetyka S.A.
nale¿y sk³adaæ w terminie od dnia 12 lutego 2009 roku do dnia
12 maja 2009 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w PGE KWB Turów S.A. w Dziale
Kadr i Szkolenia Zawodowego - Ruch Za³ogi oraz w budynku
zarz¹du - pokój nr 329 na 2 piêtrze i w Oddziale ZTiST KWB
Turów S.A. w Sekcji Kadr, pokój nr 12.

W dniu 22.01.2009 r. odby³o
siê WZD Regionu Dolnoœl¹skiego. Przewodnicz¹cy Regionu
Franciszek Meyer (na fot.) przedstawi³ sprawozdanie za okres
czteroletniej kadencji, w którym
przybli¿y³ problematykê, jak¹
zajmowa³ siê Zarz¹d. W swoim
wyst¹pieniu zawar³ wiele istotnych spraw, które nurtuj¹ zwi¹zek oraz przedstawi³ plany na
przysz³oœæ.
Zwi¹zek postawi³ sobie za cel
jednoczenie i scalanie wszystkich si³ ludzi pracy, których celem ma byæ Polska, jak¹ sobie
wymarzyliœmy i w jakiej chcielibyœmy ¿yæ.
Na zebraniu dokonano wyborów sk³adu Zarz¹dy Regionu
na now¹ czteroletni¹ kadencjê 2008-2012. Przewodnicz¹cym
Zarz¹dy ponownie zosta³ wybrany Kol. Franciszka Meyer, którego kontrkandydatem by³ Dariusz Miko³ajczak. W sk³ad Zarz¹du z macierzystej Komisji Miêdzyzak³adowej PGE KWB
Turów S.A. weszli: Grzegorz Oleszkiewicz, Jan Krasiñski,
Ci¹g dalszy na stronie 2

Dni wolne w 2009 roku
Informujemy, ¿e organizacje zak³adowe dzia³aj¹ce w PGE
KWB Turów S.A. wraz z Zarz¹dem Spó³ki PGE KWB Turów
S.A. ustali³a, ¿e dodatkowymi dniami wolnymi od pracy
dla pierwszej zmiany w roku 2009 bêd¹: 14 lipca i 28 grudnia. Dla pracowników zatrudnionych w systemie czterobrygadowym zosta³o to ujête w harmonogramie pracy.

Dokoñczenie ze str. 1

Informacja
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Regionu Dolnoœl¹skiego NSZZ Solidarnoœæ'80
Bo¿ena Ma³aszewska, Piotr Kubiœ, Miros³aw Lezianka, Czes³aw Nowacki, Grzegorz Warisela, Wies³aw Markowski.
Podczas Zjazdu omówiono sprawy dotycz¹ce przekszta³ceñ, które dokonywane s¹ w przemyœle elektroenergetycznym a newralgicznym punktem jest wêgiel brunatny, który jest
jak do tej pory najtañszym i podstawowym paliwem w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce.
Delegaci zostali poinformowani o istniej¹cych i dzia³aj¹cych
Przewodnicz¹cy Zarz¹dy Regionu Dolnoœl¹skiego na zaw strukturach NSZZ Solidarnoœæ'80 – Konfederacja, Sekcjach koñczenie zebrania jeszcze raz zaapelowa³ o trwaniu w obroBran¿owych, a w nich miêdzy innymi Krajowy Sekretariat Gór- nie i przeciwstawianiu siê ³amaniu praw pracowniczych, oraz
nictwa i Energetyki oraz Sekcja Bran¿owa Wêgla Brunatnego. zapobieganiu bezrobocia i ubóstwa w naszym Kraju.

Sierocy los wydzielonej spó³ki
Decyzj¹ Zarz¹dów Elektrowni i Kopalni Turów zosta³y po³¹czone dwie spó³ki medyczne Eltur-Zdrowie i Tur-Med gdzie spó³k¹
przejmuj¹c¹ by³a elektrowniana spó³ka Eltur-Zdrowie. Nowy podmiot otrzyma³ szumn¹ nazwê Centrum Medyczne Turów. W ci¹gu roku zarz¹d spó³ki zobowi¹zany by³ do wypracowania nowego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego tak aby wszystkich pracowników Centrum Medycznego Turów obowi¹zywa³y takie same
regulacje prawne. W okresie przejœciowym obowi¹zywa³y dwa
ZUZ jeden dla pracowników by³ej przychodni lekarskiej Tur-Med,
drugi dla by³ej przychodni lekarskiej Eltur-Zdrowie. Gwarantem
prawid³owoœci dzia³añ w nowej spó³ce mia³a byæ Rada Nadzorcza, w sk³ad której weszli Panowie: ¯uk Stanis³aw, £ukjanowicz
Mieczys³aw, Krysmalski Lucjan, Przygrodzki Marian.
Rokowania w sprawie wypracowania zapisów nowego Zak³adowego Uk³ady Zbiorowego zaczê³y siê bardzo póŸno z przyczyn le¿¹cych po stronie Zarz¹du Centrum Medycznego Turów,
bo dopiero w okresie urlopowym, jak siê póŸniej okaza³o by³o to
dzia³anie celowe, które mia³o wzmocniæ pozycjê pracodawcy w
rokowaniach nad nowym Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym.
Rokowania siê przed³u¿a³y z powodu Zarz¹du Centrum Medycznego, który domaga³ siê wprowadzenie zapisów umo¿liwiaj¹cych nierówne traktowanie pracowników w zatrudnieniu. W tej
sprawie NSZZ Solidarnoœæ'80 zwraca³ siê do Pañstwowej Inspekcji Pracy o wyk³adnie prawn¹ w stosunku do zapisów, które mia³y siê znaleŸæ w nowym ZUZ, a by³y forsowane przez Zarz¹d
Centrum Medycznego Turów. OdpowiedŸ Pañstwowej Inspekcji
Pracy jednoznacznie wskazywa³a, ¿e nowy ZUZ z zapisami dyskryminuj¹cymi pracowników w zatrudnieniu nie zostanie zarejestrowany przez PIP.
Wobec powy¿szego Zarz¹d Centrum Medycznego Turów obrazi³ siê na czêœæ zwi¹zków zawodowych, które nie chcia³y zaakceptowaæ takiego ZUZ, gdzie nie ma obiecanych gwarancji
zatrudnienia, które by³y w starym ZUZ spó³ki Tur-Med i w którym
dyskryminuje siê pracowników w zatrudnieniu (dla pracowników
wykonuj¹cych tak¹ sam¹ pracê stosuje siê zró¿nicowanie w wynagrodzeniu) i zerwa³y rokowania nad nowym ZUZ.
Nastêpne dzia³ania Zarz¹du Centrum Medycznego Turów by³y
ju¿ mniej przyjemne dla pracowników by³ej przychodni lekarskiej
Tur-Med. Pracodawca wypowiedzia³ dotychczasowe umowy o
pracê i przygotowa³ nowe umowy mniej korzystne dla pracowników. Poniewa¿ istnia³o ryzyko, ¿e pracownicy nie przyjm¹ nowych warunków pracy i w oparciu o stary ZUZ by³ego Tur-Medu
bêd¹ ¿¹daæ wielotysiêcznych odszkodowañ od gwaranta, jakim
by³a Kopalnia Turów postanowiono zastosowaæ star¹ wypróbowan¹ metodê. Odbywa³o siê to poprzez nag³e wzywanie pracowników by³ego Tur-Medu do gabinetu Pani Prezes Haliny Ko-
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œmider w asyœcie wiceprezesa Jana Szafrañskiego i Radcy Prawnego reprezentuj¹cego interesy Centrum Medycznego Turów i
pod groŸb¹ zwolnienia z pracy podawano do podpisania nowe
zmieniaj¹cych dotychczasowe warunki pracy umowy.
Dlaczego pracownicy byli wzywani pojedynczo, aby nie by³o
œwiadków czyli dos³ownie trzech na jednego wystraszonego pracownika (dwóch prezesów i prawnik), efekt by³ ³atwy do przewidzenia wszyscy byli pracownicy spó³ki przejmowanej Tur-Med
podpisali niekorzystne dla siebie zmieniaj¹ce umowy o pracê.
Ktoœ by zapyta³, a gdzie zwi¹zki zawodowe? Niektóre w organach spó³ek, radach nadzorczych. Nie wierzycie, no to poszukajmy w Monitorach S¹dowych gdzie s¹ publikowane dane na
ten temat. WeŸmy dla przyk³adu przewodnicz¹cego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ Elektrowni Turów, który bra³ bardzo „czynny” udzia³ w rokowaniach nad ZUZ, a by³ powo³ywany na intratne i dochodowe stanowiska w ró¿nych spó³kach:
> Przedsiêbiorstwo Produkcji Sorbêtów i Rekultywacji „ELTUR-WAPORE” w Bogatyni, spó³ka z o.o., funkcja: cz³onek
Rady Nadzorczej - Krysmalski Lucjan
> Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe „SOLPET” (skrót
powsta³y od zwi¹zków zawodowych Solidarnoœæ i Pracowników Elektrowni Turów), Bogatynia, spó³ka z o.o. funkcja: prokurent - Krysmalski Lucjan
> Centrum Medyczne TURÓW, spó³ka z o.o. funkcja: cz³onek
Rady Nadzorczej - Krysmalski Lucjan
> Klub Sportowy TURÓW w Zgorzelcu, stowarzyszenie kultury fizycznej, Zgorzelec, Maratoñska 2, funkcja: Cz³onek Zarz¹du - Krysmalski Lucjan
> Elektrociep³ownia „ZIELONA GÓRA”, spó³ka akcyjna, Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 103, funkcja: cz³onek Rady Nadzorczej - Krysmalski Lucjan
> Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe GLOBAL-TUR, spó³ka z o.o., Bogatynia, funkcja: cz³onek Rady Nadzorczej - Krysmalski Lucjan
Jak mo¿na reprezentowaæ interesy w³aœcicielskie Elektrowni
Turów, interesy cz³onków Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ i
swoje, otó¿ jest taki zwi¹zkowiec, który z pozoru sprzeczne interesy godzi i wychodzi na tym zupe³nie przyzwoicie. Z jakim skutkiem dla reprezentowanych pracowników - pozostawmy to bez
komentarza. Nawiasem mówi¹c mo¿na pogratulowaæ Zarz¹dowi Elektrowni Turów zapobiegliwoœci, ¿e poprzez zlecenia dla
Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowego „SOLPET” (skrót
powsta³y od zwi¹zków zawodowych Solidarnoœæ i Pracowników
Elektrowni Turów) kontroluje dwa najwiêksze Zwi¹zki Zawodowe Elektrowni Turów.
Ta historia niech bêdzie przestrog¹ dla wszystkich naszych pracowników przed wydzielaniem spó³ek z Kopalni Turów (ZTiST, WN, wt).
Dariusz Miko³ajczak

Kopalnia a kryzys...
Cytat: pismo z 5.02.2009 r. Wiceprezesa Zarz¹du PGE GiE Adama Cichockiego do Prezesów Spó³ek Grupy Kopita³owej „W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ makroekonomiczn¹ i wyraŸnym spadkiem zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, oraz czêstszymi wnioskami
g³ównych odbiorców o renegocjacji warunków kontraktów, oraz brakiem jednoznacznych prognoz rozwoju sytuacji na rynku elektroenergetycznym podejmujemy decyzjê o wstrzymaniu wzrostu wynagrodzeñ na 2009 r.”
Organizacje Zak³adowe otrzyma³y równie¿ pismo od Wiceprezesa Zarz¹du PGE GiE Adama Cichockiego, w którym to t³umaczy
zaistnia³¹ sytuacjê kryzysow¹, co mia³oby skutkowaæ zamro¿eniem
p³ac na 2009 r. Chcemy tu zaznaczyæ, ¿e jako organizacja zak³adowa nie mo¿emy siê pogodziæ z tym stanem rzeczy. Wyraziliœmy ju¿
swój pogl¹d i sprzeciw w piœmie do Premiera Tuska (patrz - tablica
og³oszeñ), a podczas spotkania stron ZUZP w dniu 18.02.2009 r.
nie wyraziliœmy zgody na renegocjacje podpisanego w roku ubieg³ym porozumienia p³acowego. Ze swojej strony bêdziemy staæ niezmiennie na stanowisku realizacji porozumienia p³acowego. Liczymy przy tym, ¿e i pozosta³e organizacje zak³adowe nie wycofaj¹ siê
z wczeœniejszych uzgodnieñ. Czas poka¿e!!
Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoœæ'80
– Konfederacja w reakcji na pisma Wiceprezesa Zarz¹du PGE GiE
Adama Cichockiego dotycz¹ce rozwi¹zañ oszczêdnoœciowych w
sektorze elektroenergetycznym zauwa¿a, ¿e wy³¹czne oszczêdzanie na zarobkach pracowniczych i próby negocjacji umów pomiêdzy
spó³kami oraz ceny wêgla, to tylko pozorne manewry, które najproœciej mo¿na wprowadziæ w ramach zapisów ZUZP i Umów Spo³ecznych „w sytuacjach kryzysu ekonomicznego”. Swoje spostrze¿enia
co do funkcjonowania dziœ ju¿ zbêdnego Zarz¹d i osób administracji
by³ego BOT oraz ich wysokich pensji rzutuje na ca³ej sytuacji ekonomicznej ca³ego PGE, przekaza³ w piœmie (patrz poni¿ej) do Pana
Aleksandra Grada - Ministra Skarbu Pañstwa.

Górnicza „ZGODA”
nie dla kopalniaków
W zwi¹zku z niejasnoœciami w zarz¹dzaniu Oœrodkiem Wczasowym „Zgoda” w Karpaczu, Komisja wystosowa³a pismo L.dz.
010 / KM”S”80 / 09 z dnia 18.02.2009 r. do Zarz¹du z proœb¹ o
wyjaœnienie paru kwestii. Oto pe³na treœæ pisma:
„Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 PGE KWB Turów S.A. zaniepokojona sygna³ami cz³onków komisji oraz pracowników Kopalni o z³ym zarz¹dzaniu maj¹tkiem pracowniczym jakim jest
oœrodek „Zgoda” w Karpaczu, wnosi do Zarz¹du Spó³ki o wyjaœnienie nastêpuj¹cych spraw:
Ustalonej na rok 2009 ceny doby hotelowej wraz z wy¿ywieniem w
wysokoœci 140 z³, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do ceny z 2008 r.
Nie jesteœmy w stanie wyjaœniæ naszym pracownikom tak du¿ego
wzrostu cen. Próbowaliœmy analizowaæ ceny us³ug w innych oœrodkach i stwierdziliœmy, ¿e w oœrodkach o podobnym standardzie cena
noclegu wynosi od 40 do 60 z³ i jest ró¿nicowana na okres sezonowy i poza sezonowy. W naszym oœrodku cena jest jednakowa przez
ca³y rok, bez ró¿nicy czy pracownik przyjedzie w okresie ferii zimowych czy w ma³o atrakcyjnym okresie np. w m-cu paŸdzierniku.
Dodatkowo ponosi siê koszty korzystania z wanny z hydromasa¿em, sauny, bilarda.
W 2009 r. w Karpaczu wed³ug uzyskanych przez nas informacji Pan
Zalewski otwiera hotel Sandra SPA, gdzie koszt noclegu wraz z wy¿ywieniem ma wynosiæ 165 z³ i goœæ w ramach tej ceny bêdzie móg³ korzystaæ z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi i wielu innych atrakcji.
W naszym oœrodku 30 min. korzystania z wanny z hydromasa¿em kosztuje 30 z³ (pracownik nie ma ¿adnych ulg).
W recepcji wita goœci pe³na lista zakazów obowi¹zuj¹cych na terenie oœrodka. Pracownicy skar¿¹ siê równie¿, ¿e podczas pobytu w
oœrodku, pragn¹c siê spotkaæ z kolegami z pracy na sali rekreacyjnej musz¹ p³aciæ za salê, choæ nie ma na to ¿adnego cennika. Pytamy, dlaczego???
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jest to drenowanie Funduszu Socjalnego i naci¹ganie pracowników na koszty.
Kolejnym faktem bulwersuj¹cym pracowników jest opóŸnianie
potr¹ceñ podatku dochodowego od kwoty dofinansowania za wypoczynek w DWR „Zgoda”. Listy do rachuby przekazywane s¹ nawet z
9 miesiêcznym opóŸnieniem. W 2008 r. pracownicy w miesi¹cu grudniu mieli potr¹cony podatek za pobyt w oœrodku, co spowodowa³o,
¿e zap³acili podatek z wy¿szego progu podatkowego 30%.
W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 zwraca siê z proœb¹ o pilne wyjaœnienie przedstawionych
powy¿ej kwestii oraz przedstawienie do wiadomoœci Komisji zestawienia kosztów i dochodów oœrodka w Karpaczu z podzia³em na miesi¹ce i wykorzystanie oœrodka w poszczególnych miesi¹cach 2008 i
2009 r. przez pracowników wraz z rodzinami i osoby obce.”
Komisja oczekuje szybkiej odpowiedzi i wyjaœnieñ powy¿szych spraw.
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KONKURS
FOTOGRAFICZNY

UŒMIECHNIJ SIÊ!
Kowalski wraca do domu z pracy, ma ju¿ usi¹œæ przed telewizorem, ale s³yszy charakterystyczne odg³osy dobiegaj¹ce
zza œciany od s¹siada.
- Ten s¹siad zaczyna mnie ju¿ wpieniaæ! Idê mu powiedzieæ, ¿eby ciszej puka³ te swoje panienki!
- Mama chcia³a mu to samo powiedzieæ z godzinê temu mówi Jasio.
- I co, powiedzia³a? - pyta ojciec.
- Nie wiem, jeszcze nie wróci³a...
***
Teœciowa do ziêcia:
- Dziœ w radiu puœcili przebój mojej m³odoœci!
- „Bogurodzicê”?!
***
Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, w¹troba mnie strasznie boli!
- A pije pan wódkê??? - pyta siê lekarz.
- Pijê, ale nie pomaga.
***
Z³apa³ wilk zaj¹ca.
- Proszê, proszê wilku, nie zabijaj mnie, zrobiê co zechcesz!
- To zrób mi loda!
- Nie umiem!
- Rób loda!
- Kiedy nie umiem.
- To rób, jak umiesz!
- Chrup, chrup, chrup...

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80
og³asza konkurs dla zwi¹zkowców na „najœmieszniejsze zdjêcie z Zimy 2009” zrobione w³asnym aparatem i dostarczone do Komisji. Czas trwania konkursu
– od 1 marca do 20 kwietnia 2009 r.
Komisja wybierze 3 najciekawsze zdjêcia i nagrodzi atrakcyjnymi prezentami. Zapraszamy do wziêcia
udzia³u!

Oddajmy 1% podatku
na szczytny cel
Wszystkich zwi¹zkowców, którzy chcieliby dokonaæ odliczenia 1% na proponowane przez Komisjê Fundacje, a nie
rozumiej¹c ca³ej procedury postêpowania w tym przypadku
zachêcamy do kontaktu z V-ce Przewodnicz¹cym Dariuszem
Miko³ajczakiem (tel. 50-65), który pomo¿e w wype³nieniu PIT.

Stare – Nowe zasady
funduszu socjalnego
Nie uda³o siê wypracowaæ zasad funkcjonowania Indywidualnej Karty Socjalnej ju¿ od tego roku. Mimo zabiegom od jakiegoœ
czasu i zwiêkszonym odpisom na Fundusz Socjalny mo¿na by³o
odczuæ blokowanie tych dzia³añ, nie bêdziemy mówiæ kto i jak bo
to dziœ jest nie wa¿ne, istotny jest fakt, ¿e wspólnie wszystkie zwi¹zki zobowi¹za³y siê do wypracowania do czerwca 2009 r. jednolitych zasad umo¿liwienia stworzenia Karty (regulaminu jej funkcjonowania i zasad jej podzia³u) jednak wola i praca musi byæ wspólna.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 przyjê³a warunkowo na 2009 r. plan rzeczowo-finansowy Funduszu Socjalnego w PGE KWB Turów S.A. z drobnymi zmianami na korzyœæ pracowników, a m.in.:
- kwota na dofinansowanie wczasów i wczasów pod grusz¹ zwiêkszona zosta³a do 1700 z³ oraz obni¿enie odp³atnoœci na tabeli o
5%,
- wprowadzenie mo¿liwoœci korzystania przemiennie z sanatorium
dla pracownika (w jednym roku wczasy w drugim œwiadczenie
sanatoryjne) w kwocie do 1700 z³,
- zwiêkszenie paczki dla chorych do kwoty 50 z³ w formie bonów
Sodexho Pass,
- zwiêkszenie kwoty na imprezê oddzia³ow¹,
- dofinansowanie do basenów, si³owni i fitness w kwocie 30 z³.
Zasady sk³adania wniosków nie uleg³y zmianie. Wszystkich
chc¹cych poznaæ wiêcej szczegó³ów zapraszamy do AS lub do
siedziby zwi¹zku.

Wydawca: KM NSZZ Solidarnoœæ'80
PGE KWB Turów S.A., 59-916 Bogatynia 3

Biuletyn Informacyjny

tel. (075) 77 36 093; (075) 77 35 504
www.solidarnosc80.alias-it.pl

