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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

Historia Zwi¹zku
W skrócie przedstawiamy najwa¿niejsze wydarzenia NSZZ Solidarnoœæ'80 w Kopalni Turów.
Pierwsze posiedzenie Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ Solidarnoœæ'80 w Kopalni Wêgla Brunatnego Turów odby³o siê 26 kwietnia 1992 r. Za³o¿ycielami Zwi¹zku byli m.in.: Jan Krasiñski, Stanis³aw
Obuchowski, Romuald Liszyk, Kazimierz Majocha,
Ireneusz Pi¹tek, Andrzej Bro¿yniak, Waldemar
Kuch, Piotr Miko³ajczyk, Tadeusz Stech, Tadeusz
Lisakowski. W maju 1992 r. dosz³o do pierwszych
wyborów w³adz Zwi¹zku, a pierwszym Przewodnicz¹cym wybrano Andrzeja ¯ubera, zastêpc¹ zosta³
Jan Krasiñski, sekretarzem Ireneusz Pi¹tek, Skarbnikiem Piotr Miko³ajczyk. W 1994 r. Nadzwyczajne
Zebranie Delegatów wybra³o nowego Przewodni-

cz¹cego w osobie Jana Krasiñskiego. Komisja w
nowym sk³adzie podjê³a jedn¹ z najwa¿niejszych
uchwa³ w tamtych czasach: o przeprowadzeniu
Referendum Strajkowego dotycz¹cego uchylenia
Decyzji nr 30 z dnia 23.03.1994 r. MPiH w sprawie
organizacji utworzenia struktur holdingowych w odniesieniu do Regionalnej Energetyki Wêgla Brunatnego. Referendum odby³o siê w dniach 15.03.1994 r., a za strajkiem opowiedzia³o siê
86,02% za³ogi. Postulaty strajkowe objê³y m.in:
- rozszerzenie Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym górników i ich rodzin na sektor
wêgla brunatnego,
- zaniechanie pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych wy¿szych
ni¿ 21% przy deklaracji wspólnego opodatkowania siê ma³¿onków,
Dalej na str. 2

Dokoñczenie ze str. 1
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- zap³aty za czas strajku wszystkim jego uczestnikom.
Do strajku dosz³o w dniach 21.04-30.04.1994 r.
10 listopada 1996 r. w Koœciele Parafii Œw. Bonifacego w Zgorzelcu zosta³ poœwiêcony Sztandar
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ'80.

Komisji Rewizyjnej. Zachêcamy wszystkich do czynnego udzia³u w tym jak¿e wa¿nym dla ca³ego Zwi¹zku wydarzeniu. To Wy – My wszyscy kszta³tujemy
przysz³oœæ naszego Zwi¹zku oraz naszego zak³adu pracy.

W 2005 r. wyst¹piliœmy do S¹du Pracy o roszczenie nienaliczania wynagrodzenia za prace w
godzinach nadliczbowych (tzw. stykowe). 28 lutego 2006 r. S¹d Okrêgowy uznaj¹c apelacjê strony
pozwanej wyda³ wyrok na korzyœæ pracowników
zatrudnionych w systemie czterobrygadowym.
Cz³onkowie naszego Zwi¹zku bior¹ czynny
udzia³ w pracach:
- Zespo³u Trójstronnego Bran¿y Wêgla Brunatnego,
- Sekcji Bran¿owej Wêgla Brunatnego i Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoœæ'80,
- Komisji ds. Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu,
- W³adz centralnych Zarz¹du NSZZ Solidarnoœæ'80
– Konfederacja.
W roku 2012 up³ywa kolejna ju¿ kadencja Komisji
Miêdzyzak³adowej. We wrzeœniu br. odbêd¹ siê
wybory do w³adz Zwi¹zku. I tak ka¿dy zwi¹zkowiec
ma prawo kandydowaæ na przewodnicz¹cego ko³a
oddzia³owego lub Delegata na Walne Zebranie Delegatów, spoœród których wybierzemy Przewodnicz¹cego oraz sk³ad Komisji Miêdzyzak³adowej i

Ponadzak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy
dla Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego
29 marca br. dosz³o do spotkania stron powy¿szego Uk³adu, czyli Pracodawcy i piêciu central zwi¹zkowych, w tym równie¿ NSZZ Solidarnoœæ'80 reprezentowanego przez Jana Krasiñskiego i podpisania zaktualizowanego Nowego Uk³adu.
Zmiany jakie zosta³y wprowadzone to miêdzy innymi nazewnictwo wœród pracodawców po zmianach w PGE GiEK S.A. i
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wykreœlenie zapisów, które na chwilê obecn¹ nie s¹ zgodne
ze znowelizowanym Kodeksem Pracy. Strona zwi¹zkowa nie
wyrazi³a zgody na wprowadzanie jakikolwiek zmian, które
mog³yby w przysz³oœci stanowiæ zagro¿enie uszczuplenia przywilejów pracowniczych wynikaj¹cych z tego dokumentu!

Z posiedzenia
NSZZ Solidarnoœæ'80 –
Konfederacja
W dniu 16.02.2012 r. w Szczecinie odby³o siê posiedzenie
Zarz¹du Zwi¹zku. Tematem spotkania by³o omówienie „Apelu”, z jakim wyst¹piliœmy do wszystkich organizacji zwi¹zkowych w Polsce o wspó³pracy na rzecz ochrony pracy i utworzeniu Zespo³u do wspólnej reprezentacji walcz¹cej o interesy
ludzi pracy i przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz rosn¹cej biedzie naszego spo³eczeñstwa. Kolejnym tematem by³a dyskusja nad propozycj¹ Rz¹du zmian do Ustawy Emerytalnej i
wyd³u¿enia wieku emerytalnego do 67 lat. W tym temacie nasza organizacja zajê³a stanowisko, wys³ane do Premiera Rz¹du RP Donalda Tuska.

Zespó³ Trójstronny
ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego
W ostatnim czasie odby³y siê dwa spotkania w Warszawie,
tj. 23.02.2012 r. i 7.03.2012 r. Tematami omówionymi na spotkaniach by³a informacja o przebiegu negocjacji w sprawie nowelizacji zapisów Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników
zak³adów górniczych wêgla brunatnego z dnia 13.02.1992 r.,
przebieg restrukturyzacyjny w PGE S.A., realizacja projektu
inwestycji w PGE S.A. oraz sprawy wskaŸnika dla oddzia³ów
górniczych KWB Turów i KWB Be³chatów.
Zwi¹zkowcy zawnioskowali w obecnoœci Wiceministra Skarbu Pañstwa Jana Burego aby wskaŸnik wzrostu wynagrodzenia w 2012 r. dla bran¿y wêgla brunatnego PGE wypracowany
w formie Umów Spo³ecznych wyniós³ 4,3% (inflacja 2012) +
5% powy¿ej, co daje ³¹cznie 9,3% wzrostu przeciêtnego wynagrodzenia dla pracowników i odpowiada osi¹gniêtym wynikom finansowym w naszych Kopalniach. Na chwilê pisania
artyku³u nie mamy jeszcze odpowiedzi Zarz¹du PGE w powy¿szej sprawie.

Pami¹tkowe kufle
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80 z okazji XX-lecia powstania
Zwi¹zku Solidarnoœæ'80 w KWB Turów
ufundowa³a dla wszystkich zwi¹zkowców
pami¹tkowy kufel. Od dnia 18 kwietnia
2012 r. zapraszamy po odbiór upominku
z siedziby Zwi¹zku.

Harmonogram prac MPKZP na 2012 rok
Termin sk³adania Posiedzenia
Wniosków
Zarz¹du
10 IV
16 IV
10 V
16 V
11 VI
15 VI
10 VII
13 VII
10 VIII
17 VIII
10 IX
14 IX
10 X
15 X
12 XI
16 XI
7 XII
13 XII

Kopertowanie Wyp³ata po¿yczek
24 IV
22 V
20 VI
18 VII
22 VIII
19 IX
23 X
21XI
18 XII

25-26 IV
23-24 V
21-22 VI
19-20 VII
23-24 VIII
20-21 IX
24-25 X
22-23 XI
19-20 XII

Kasa czynna tylko w dniach wyp³at po¿yczek w godzinach: 7.30-9.00, 12-45-14.15.
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Majówka we Wieleniu
Z okazji obchodów XX-lecia NSZZ Solidarnoœæ'80 w KWB Turów Komisja
zorganizowa³a weekendowy wyjazd integracyjny do OWR „Turów” we Wieleniu w dniach 18-20 maja 2012 r. Pobyt rozpoczniemy w pi¹tek kolacj¹, a zakoñczymy obiadem w niedzielê. Podczas pobytu zapewnimy szereg atrakcji:
kolacjê przy zespole muzycznym (zabawa taneczna), wycieczkê wozami
konnymi do skansenu chleba, mini festynik dla dzieci (przeja¿d¿ka w siodle,
gry i zabawy), ognisko (pieczony prosiak), karaoke, gry i zabawy.
Op³ata zgodnie z Regulaminem œwiadczeñ socjalnych - wyjazdy indywidualne (w zale¿noœci od zarobków) przy dochodzie do 2100 z³ na 1 osobê koszt
1 dnia pobytu wynosi 34 z³ oraz przy dochodach powy¿ej 2101 z³ na osobê 54 z³.
Zwi¹zkowców, którzy zg³osili w siedzibie Zwi¹zku chêæ uczestniczenia w wyjeŸdzie prosimy o zg³aszanie siê do dzia³u socjalnego (od 16
kwietnia 2012 r.) w celu z³o¿enia wniosku i uregulowania nale¿noœci za
pobyt.
Zwi¹zkowcy, którzy chcieliby jeszcze uczestniczyæ w wyjeŸdzie prosimy o
zg³aszanie siê do sekretariatu Zwi¹zku lub o kontakt telefoniczny (tel. 55-04).
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