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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

Pomoc dla powodzian - naszych zwi¹zkowców
W zwi¹zku z tragicznymi wydarzeniami jakie mia³y miejsce
7 sierpnia 2010 roku w Bogatyni, Porajowie, Sieniawce, Radomierzycach i wszystkich innych miejscowoœciach dotkniêtych
powodzi¹, Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80
sk³ada najszczersze wyrazy wspó³czucia dla rodzin dotkniêtych
tym nieszczêœciem.

W zwi¹zku z w/w sytuacj¹ Komisja rozpatrzy³a i przyzna³a cz³onkom NSZZ Solidarnoœæ'80 – pilne – bezzwrotne zapomogi pieniê¿ne. Wysokoœæ zapomóg by³a zró¿nicowana w zale¿noœci od stopnia
zniszczeñ i zalania pomieszczeñ mieszkalnych.
Solidaryzujemy siê z ka¿d¹ poszkodowana osob¹ i staramy siê
pomóc wszystkim w miarê naszych mo¿liwoœci!

Wa¿na Informacja dla Delegatów!
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 KWB Turów informuje wszystkich Delegatów, ¿e na
dzieñ 22 paŸdziernika 2010 r. zwo³uje siê Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów za roczn¹ kadencjê
Komisji 2009-2010.
Zebranie odbêdzie siê w KG Jubilat w Bogatyni, rozpoczêcie planowane jest na godzinê 8.00. Delegaci ze
Zgorzelca i po trasie bêd¹ mieli zapewniony dowóz i odwóz.
Wiêcej informacji w siedzibie Zwi¹zku (tel. 55-04).

XXX Rocznica porozumieñ
sierpniowych

Umowa Transferowa –
Podpisana!

W dniu 30.08.2010 r. delegacja naszej organizacji zwi¹zkowej
W dniu 24 sierpnia 2010 roku zosta³o podpisane Porowraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczy³ w obchodach 30- zumienie – Umowa Transferowa dla pracowników PGE
lecia podpisania Porozumieñ Sierpniowych w Szczecinie.

Podczas uroczystoœci zosta³a odprawiona Msza Œw. w intencji
pomordowanych stoczniowców, na której homiliê wyg³osi³ Metropolita Szczeciñsko - Kamieñski Arcybiskup Andrzej Dziêga. Podczas uroczystoœci zabra³ g³os przywódca strajków sierpniowych w
szczecinie Marian Jurczyk, nastêpnie z³o¿ono kwiaty pod tablic¹
przy bramie Stoczniowej.

Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów Spó³ka Akcyjna –
dotychczasowy pracodawca oraz PGE Elektrownia Be³chatów S.A. jako gwarant.
W dniu 01.09.2010 r. dokonano rejestracji po³¹czenia Spó³ek obszaru Energetyka Konwencjonalna PGE, tym samym
jako strona Umowy Transferowej przyst¹pi³ Oddzia³ Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów w Bogatyni jako Nowy Pracodawca.
Zawarte Porozumienie jest przede wszystkim zapobie¿eniem
jakiemukolwiek uszczupleniu praw s³u¿¹cych pracownikom
u dotychczasowego pracodawcy w wyniku transferu do Nowego Pracodawcy.
W Umowie Transferowej, powsta³ej w oparciu o Porozumienie – Umowê Gwarancyjn¹ podpisan¹ w dniu 09.06.2010
r. w Warszawie, Pracodawcy gwarantuj¹ i zobowi¹zuj¹ siê
wobec wszystkich Pracowników objêtych Porozumieniem oraz
zwi¹zków zawodowych, o których mowa we wszystkich dotychczasowych aktach prawnych, bêd¹ stosowane niezmienione porozumienia:
- Porozumienie – Umowa Gwarancyjna,
- PUZP z za³¹cznikami,
- ZUZP z za³¹cznikami,
- Umowy Spo³eczne,
- Regulamin Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
- Zak³adowa Umowa Emerytalna,
a tak¿e inne umowy i porozumienia.

Nasze interwencje!

Po uroczystoœciach odby³o siê posiedzenie Zarz¹du NSZZ Solidarnoœæ'80 – Konfederacja, w której wziêli udzia³ goœcie zaproszeni, a miêdzy innymi
Marian Jurczyk, którego Region Dolnoœl¹ski oraz Nasza
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 Kopalni
Turów uhonorowa³y
medalem za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹.
M. Jurczyk przedstawi³ ideê za³o¿enia
fundacji, której celem by³oby odbudowanie Stoczni Szczeciñskiej. Zebrani w pe³ni
poparli przedstawiony projekt.
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Chc¹c wyjœæ na przeciw oczekiwaniom pracownikom KWB
Turów, Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ zwróci³a siê w dniu 02.04.2010 r. z proœb¹ do Prezesa Zarz¹du –
dziœ Dyrektora Oddzia³u Stanis³awa ¯uka o wyra¿enie zgody
na rozmieszczenie na terenie Kopalni dystrybutorów (automatów) do sprzeda¿y gor¹cych i zimnych napoi oraz przek¹sek. W dniu 25.08.2010 r. otrzymaliœmy pozytywn¹ odpowiedz Dyrekcji o rozmieszczeniu powy¿szych automatów w
rejonie rampy wêglowej, budynku BHP oraz bazy samochodowej. Na chwilê obecn¹ zosta³y podjête dzia³ania celem realizacji decyzji Zarz¹du. ¯ycie poka¿e na ile te automaty bêd¹
siê cieszyæ zainteresowaniem pracowników, by mo¿na je by³o
zastosowaæ w wiêkszej iloœci.

Nowe dane Kopalni dla pracowników
do wypisania druku L-4:
PGE GiEK S.A. Oddzia³ KWB Turów
NIP: 101-000-41-58

Co dalej z bonami?
Na kolejne ju¿ Nasze pismo z interwencj¹ w sprawie k³opotów z
realizacj¹ bonów „SUBIEKT” jakie wydaje pracodawca pracownikom za pracê w warunkach szkodliwych, uci¹¿liwych czy niebezpiecznych – zamiennik za posi³ek regeneracyjny wynikaj¹cy z zapisów w ZUZP (za³. 7 i 16) Komisja dosta³a pisemn¹ odpowiedŸ...
Z pisma mo¿emy wyczytaæ, ¿e: Komisja, która wybra³a najlepsza
ofertê i podpisa³a umowê na bony „Subiekt” do 31 kwietnia 2011 r.
(dziwne, bo w normalnych kalendarzach kwiecieñ ma tylko 30 dni),
czytamy te¿, ¿e jednym z kryteriów dokonanego wyboru by³a wiêksza liczba sklepów w przedstawionej przez t¹ firmê ofercie ni¿ w

innej (Sodexo Pass). Z naszych informacji wiemy, ¿e by³a wiêksza,
ale tylko o 2 lub 3 sklepy... Zastanawiamy siê czy Komisja przy
wyborze wziê³a pod uwagê jakie to s¹ sklepy, bo pracownicy z praktyki maj¹ uzasadnione pretensje, ¿e wybór dokonano w ciemno i w
dodatku wybrano sklepy z dro¿sz¹ ¿ywnoœci¹ oraz oko³o szeœæ barów gastronomicznych. Dziœ wiemy, ¿e nikt nie kontroluje realizacji w/w umowy, bo liczba sklepów ju¿ zmala³a, a nasi pracownicy
s¹ traktowani w punktach realizacji bonów jak z³o konieczne – na
co my nie mo¿emy pozwoliæ. W zwi¹zku z tym nasze kolejne pismo:

wspólne ucztowanie zapadnie wszystkim d³ugo w pamiêci, a my
mamy nadziejê, ¿e przy nastêpnych wycieczkach nie zabraknie chêtW dniu 18 wrzeœnia br. zwi¹zkowcy uczestniczyli w jednodnio- nych do wspólnego aktywnego wypoczynku.
wej wycieczce w okolicach Kutnej Hory w
Czechach, miasta wpisanego na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, jednoczeœnie jednego z
najciekawszych i najcenniejszych miast w
okolicach Pragi. W programie zwiedzanie nie
mog³o zabrakn¹æ muzeum srebra i jak na górników przysta³o - zwiedzania starych szybów
kopalni srebra oraz jednego z najs³ynniejszych
koœcio³ów w Czechach - Katedry Œw. Barbary. Podczas spaceru po Starówce ogl¹dano
m.in. gotyck¹ Kamienn¹ Fontannê i Kolumnê Zarazy. Ju¿ tradycyjnie uwieñczeniem udanej wycieczki by³o odwiedzenie starodawnej
Detenickiej Karczmy, gdzie czeka³a ju¿ przygotowana uczta. Niesamowita atmosfera i

Wycieczka!
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Osuszanie mikrofalami
Nowa opatentowana metoda szybkiego osuszania pod³óg, œcian, stropów z drewna,
betonu, ceg³y, kamienia:
* zawilgoconych domów, piwnic, budynków itp.,
* uszkodzeñ popowodziowych i po zalaniu wod¹,
* budynków w trakcie budowy.
Zalety tej metody:
* nie tylko osuszanie, ale jednoczeœnie skuteczne niszczenie pleœni i grzybów, jak równie¿
eliminacja drewnojadów, paciorkowca, gronkowca z³ocistego oraz salmonelli,
* skrócenie czasu osuszania do minimum (np. domek ok. 120 m2 suszony jest od 5 do 7 dni),
* u³atwienie planowania robót budowlanych,
* nieha³aœliwa praca urz¹dzeñ,
* minimalne zu¿ycie energii,
* mo¿liwoœæ pozostania mieszkañców, pracowników w trakcie pracy urz¹dzeñ,
* zmniejszenie strat czynszowych,
* bezpieczna dla wszelkich instalacji.
Jak stosuje siê maszyny mikrofalowe:

Dane kontaktowe:
Autorstwo i Patent: Marek F. Laskowski, tel. 511 093 832
Wykonawca: Mariusz Koœciañski, tel. 509 717 937
Dla cz³onków NSZZ Solidarnoœæ'80 Oddzia³ Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów –
zni¿ka 5% na wykonanie prac!
Wydawca: KM NSZZ Solidarnoœæ'80
Oddzia³ KWB Turów, 59-916 Bogatynia 3
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