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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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Wszystkim Górnikom, Zwi¹zkowcom, Pracownikom KWB Turów
w dniu Naszego wspólnego œwiêta - Dnia Górnika, Komisja Miê-
dzyzak³adowa Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowe-
go Solidarnoœæ'80 sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia: zdrowia,
szczêœcia, pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej pracy zawo-
dowej, a przede wszystkim tak bardzo potrzebnej wytrwa³oœci i
spokoju oraz by Wasza ciê¿ka i odpowiedzialna praca by³a doce-
niona i sowicie wynagrodzona.

Szczêœæ Wam Bo¿e!

Barbórka 2012

Œwi¹teczno-noworoczne ¿yczenia
   Zbli¿aj¹cy siê czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
jest okazj¹ dla ka¿dego z nas do odbudowania
wokó³ siebie œwiata pe³nego dobroci,
mi³oœci i przyjaŸni.
   Sk³adamy zatem wszystkim Zwi¹zkowcom
NSZZ Solidarnoœæ'80, pracownikom
Kopalni Wêgla Brunatnego Turów
oraz ich rodzinom najserdeczniejsze ¿yczenia:
prze¿ycia tych zimowych, ale i najcieplejszych
w polskiej tradycji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu szczêœliwych chwil w Nowym 2012 Roku
w gronie najbli¿szych i przyjació³, w zgodzie i radoœci.
   ¯yczymy, by œwi¹teczne dary nadziei
i wiary w zwyciêstwo dobra nad z³em
da³y nam si³ê do wzajemnego
przebaczania i ¿yczliwoœci.

Komisja Miêdzyzak³adowa
NSZZ Solidarnoœæ'80
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Delegaci NSZZ Solidarnoœæ'80 KWB Turów w dniu
21.10.2011 r. zebrali siê jak co roku na zebraniu sprawozdaw-
czym naszej organizacji zwi¹zkowej. Podczas zebrania Delega-
ci zapoznali siê z treœci¹ sprawozdania Przewodnicz¹cego z re-

alizacji wniosków i postulatów z poprzedniego roku. Przewod-
nicz¹cy w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Komisji omówi³ kwe-
stie wprowadzenia nowych zapisów w ZUZP, a dotycz¹cych
pracowników, którzy z potrzeb Pracodawcy zostan¹ przenie-
sieni z systemu czterobrygadowego na pierwsz¹ zmianê i w ra-
mach reorganizacji otrzymaj¹ o dwie kategorie wy¿ej. Ponow-
ne zatrudnienie w czterobrygadowym systemie po 3 latach spo-
woduje ujêcie jednej kategorii, a po szeœciu latach kategorie nie
ulegn¹ zmianie. W przypadku przeniesienia pracownika z czte-
robrygadowego systemu na system zmianowy pracownik otrzy-

Walne Zebranie Solidarnoœæ'80

ma jedn¹ kategoriê wy¿ej. Sprawozdanie zawiera³o równie¿ in-
formacje o pracach nad propozycjami Pracodawcy co do zmian
w ZUZP oraz Umowie Spo³ecznej jak i Ponadzak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy w zak³adach górniczych, realizacji

wniosków Komisji maj¹cych bezpoœrednio lub poœrednio wp³yw
na poprawê warunków pracy i BHP. Przewodnicz¹cy informo-
wa³ o sprawach socjalnych w zak³adzie jak i w Zwi¹zku.

Delegaci przyjêli i poparli kierunki dzia³alnoœci zwi¹zkowej
Komisji Solidarnoœc'80 za
miniony okres sprawozdaw-
czy.

Przewodnicz¹cy w treœci
sprawozdania podziêkowa³
Pani Zofii Barczyk - Dyrek-
tor ZOZ w Zgorzelcu, która
niejednokrotnie interweniowa-
³a w przyœpieszeniu pomocy
medycznej dla naszych zwi¹z-
kowców i ich rodzin.

Zebranie zaszczyci³ sw¹
obecnoœci¹ Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu NSZZ Soli-
darnoœæ'80 Kolega Franciszek
Meyer i Dyrektor oddzia³u
KWB Turów Stanis³aw ¯uk.
Delegaci po wyst¹pieniu goœci
mieli okazje zadaæ pytania do
Pana Dyrektora dotycz¹ce bez-
poœrednio naszej Kopalni. Jed-
nym z tematów poruszonych
przez Delegatów by³a kwestia
kontroli przenoœników taœmo-

wych w nocy i nie tylko oraz braku remontów bie¿¹cych ma-
szyn podstawowych co w rezultacie powoduje du¿¹ awaryjnoœæ.

Wa¿nym i istotnym tematem by³o zwrócenie uwagi na niew³a-
œciwy kierunek przy regeneracji kr¹¿ników taœmowych. Te i
inne uwagi zosta³y zanotowane przez Dyrektora Stanis³awa ¯uka
z zapewnieniem, ¿e zostan¹ one wnikliwie przeanalizowane.

Na wniosek Komisji Miêdzyzak³adowej Zwi¹zkowcy: Andrzej
Chamera, Krzysztof Dopieralski, Janusz Drardach, Tadeusz
GwóŸdŸ, Krzysztof Keller, Leszek Marzec, Miros³aw Kulesza,
Krystyna Franc, Wies³aw Braun i Krzysztof Jaworski zostali
wyró¿nieni za wieloletni¹ i godn¹ naœladowania dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ odznak¹ „Za³u¿ny dla Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoœæ'80”.

Na zakoñczenie zebrania Delegaci przyjêli stosowne Uchwa³y
umo¿liwiaj¹ce dalsz¹ dzia³alnoœæ naszej organizacji.

Nasz temat
Nasz temat
Nasz temat
Nasz temat
Nasz temat
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Od 21 listopada 2011 r. Uchwa³¹ nr 1095/V/2011 zostaje wprowa-

dzony w ¿ycie program dobrowolnych odejœæ (PDO) w PGE GiEK S.A.

i jednoczeœnie rozpoczêta procedura zbierania wniosków od pracowni-

ków, którzy wyra¿¹ wolê skorzystania z takiego programu.

Zgodnie z treœci¹ regulaminu - PDO kieruje siê do wszystkich obszarów
dzia³aj¹cych w Spó³ce, jednak¿e uzale¿nia siê je od woli Pracodawcy. Opi-
szemy w skrócie najwa¿niejsze zasady:
- Wnioski sk³ada siê od 21.11.2011 do 31.12.2011 r. w Dziale Kadr.
- Ka¿dy pracownik, który otrzyma zgodê Pracodawcy, ma prawo do odszko-

dowañ i rekompensat wynikaj¹ce z Umowy spo³ecznej oraz prawo do od-
praw zgodnych z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy na innych zasadach.

- odszkodowanie z PDO stanowi kwotê 26 œrednich miesiêcznych wynagro-
dzeñ Uprawnionego Pracownika.

- Uprawnionemu Pracownikowi, który naby³ uprawnienia do nagrody jubi-
leuszowej w okresie do dnia 31.12.2011 r. nale¿y siê odszkodowanie
powiêkszone o dodatkow¹ kwotê (ka¿demu wyliczane indywidualnie).

- PDO nie przys³uguje Pracownikom, którzy nabyli praw emerytalnych lub
nabêd¹ je w najbli¿szych 6 miesi¹cach.

- Pracownicy, którzy nabêd¹ prawa emerytalne w terminie krótszym ni¿ 24
miesi¹ce bêd¹ mieli wyliczane odszkodowania kwotowe indywidualnie i
proporcjonalnie mniejsze w uzale¿nieniu od daty nabycia praw emerytal-
nych – np. 24 m – 26 odp., 23 m – 25 odp., 22 m – 24 odp… itd.
Wiêcej informacji na temat szczegó³ów PDO mo¿na uzyskaæ w Dziale

Kadr Oddzia³u lub w siedzibie Zwi¹zku.

Podziêkowania
Komisja Miêdzyzak³adowa pragnie bar-

dzo gor¹co podziêkowaæ Panu Andrzejowi
Grzmielewiczowi - Burmistrzowi Miasta i
Gminy Bogatynia za bardzo szybk¹ inter-
wencjê i za³atwienie wózka inwalidzkiego
dla ciê¿ko chorego (po udarze) cz³onka
zwi¹zku NSZZ Solidarnoœc'80 KWB Turów.
Mogliœmy na ¿ywo przekonaæ siê, ¿e s³owa
Pana Andrzeja id¹ w parze z czynami, za co jeszcze raz serdecznie
dziêkujemy w imieniu Komisji i samego poszkodowanego.

Górnicy
w Czêstochowie

Górnicy z ca³ej Polski przemys³u wydobywczego -

wêgla kamiennego i brunatnego, siarki, soli, gazu,

nafty, rud cynku i o³owiu oraz miedzi przybyli w

niedzielê 20 listopada br. na Jasn¹ Górê z 21. Ogól-

nopolsk¹ Pielgrzymk¹ Górników.

Ju¿ tradycyjnie Sztandar NSZZ Solidarnoœæ'80
uczestniczy³ w tych przepiêknych obchodach.
Pielgrzymki modli³y siê m.in. o bezpieczn¹ pracê
oraz wytrwa³oœæ w trudach wykonywanego zawo-
du. Eucharystii dla Pielgrzymki Górników prze-
wodniczy³ biskup opolski Andrzej Czaja. W ho-
milii podkreœli³, ¿e dziœ górnicy maj¹ czego siê
obawiaæ, dlatego pielgrzymka jest okazj¹ do wy-
praszania u Matki Bo¿ej m¹drej polityki rz¹dz¹-
cych. Tradycyjnie na zakoñczenie pielgrzymki
górnicy dokonali aktu zawierzenia swojej pracy i
swoich bliskich Matce Bo¿ej.

PDO w PGE GiEK S.A. Kalendarze na 2012 rok

Jesienna wycieczka
Nasi zwi¹zkowcy we wrzeœniu uczestniczyli w kolejnej wycieczce do

Pragi. Pogoda i humory dopisywa³y podczas zwiedzania Starego Miasta
oraz podczas rejsu po We³tawie.

Komisja ju¿ chyba przez atrakcyjnoœæ programu liczy, i siê nie myli, na
komplet uczestników wycieczek. Zapraszamy ju¿ na wiosnê 2012 r. do œle-
dzenia zwi¹zkowych tablic, na których bêdziemy informowaæ wszystkich o
kolejnych i mo¿e jeszcze ciekawszych wycieczkach.

Komisja informuje,
¿e zaczê³a wydawaæ
kalendarze zwi¹zko-
we na 2012 r. Do po-
brania kalendarzy i
przekazania zwi¹z-
kowcom na oddzia-
³ach zostali upowa¿-
nieni Przewodnicz¹cy
oddzia³owi.
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