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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

Wybory
w NSZZ Solidarnoœæ'80
do w³adz Zwi¹zku na kadencjê 2012-2016

XX-lecie
Solidarnoœci'80

G³ówna Komisja Wyborcza dzia³aj¹c na podstawie Ordynacji
Wyborczej NSZZ Solidarnoœæ'80 oraz Uchwa³y 04/06/2012 Komisji Miêdzyzak³adowej z dnia 15.06.2012 r. og³asza rozpoczêcie
wyborów w³adz zwi¹zkowych NSZZ Solidarnoœæ'80 KWB Turów
nowej kadencji 2012-2016.
Zachêcamy do sk³adania Oœwiadczeñ nakandydatów do w³adz
zwi¹zkowych w siedzibie Komisji do koñca sierpnia 2012 r.
Wybory odbêd¹ siê zgodnie z przyjêtym harmonogramem –
czyli od 03.09.2012 r. i potrwaj¹ do 17.09.2012 r.
Termin Walnego Zebrania Delegatów wyznaczono na dzieñ 26
paŸdziernik 2012 r.
Jan Krasiñski
Przewodnicz¹cy G³ównej Komisji Wyborczej

G³ówna Komisja Wyborcza dokona³a podzia³u okrêgów
wyborczych na Ko³a, i tak:
Ko³o nr 1
Ko³o nr 2
Ko³o nr 3
Ko³o nr 4
Ko³o nr 5
Ko³o nr 6
Ko³o nr 7
Ko³o nr 8
Ko³o nr 9
Ko³o nr 10
Ko³o nr 11
Ko³o nr 12
Ko³o nr 13
Ko³o nr 14
Ko³o nr 15
Ko³o nr 16
Ko³o nr 17
Ko³o nr 18
Ko³o nr 19
Ko³o nr 20
Ko³o nr 21
Ko³o nr 22
Ko³o nr 23

to oddzia³ g-1
to oddzia³ g-2
to oddzia³ g-3
to oddzia³ g-4
to oddzia³ z-1
to oddzia³ z-2
to oddzia³y a-1, a-2, a-4
to oddzia³y e-1, e-2
to oddzia³ e-3
to oddzia³ e-4
to oddzia³y r-2, r-1,r-4, r-5
to oddzia³ r-3
to oddzia³ m-1
to oddzia³y m-2, s-2
to oddzia³y w-1, TZW
to oddzia³ w-3
to oddzia³y TZR, DN
to oddzia³ DOA
to oddzia³ FZM
to oddzia³ n-1, n-3, n-4
to oddzia³ s-1
to oddzia³ o-2
to oddzia³y DB,DLK,DLP,FZU,TG,TGL,TGO,TIC,TTR

W dniu 11 maja br. odby³a siê uroczysta akademia z okazji XX-lecia funkcjonowania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ'80. Wœród goœci, którzy zaszczycili nasz¹
Akademiê swoj¹ obecnoœci¹ byli m.in.: Stanis³aw
¯uk - Dyrektor Oddzia³u KWB Turów, Artur Bieliñski - Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Andrzej
Grzmielewicz - Burmistrz MiG Bogatynia, Rafa³ Gronicz - Burmistrz Zgorzelca. Akademiê sprawnie
poprowadzi³ Jan Krasiñski - Przewodnicz¹cy naszego Zwi¹zku.
Wiêcej na str. 3.

Pami¹tkowe kufle
Przypominamy!
Zwracamy siê z proœb¹ do cz³onków
NSZZ Solidarnoœæ'80, którzy nie pobrali
do tej pory pami¹tkowych kufli z okazji
XX-lecia NSZZ Solidarnoœæ'80 KWB Turów o ich odbiór osobisty z siedziby
Zwi¹zku!
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N Porozumienie zawieszaj¹ce
spór zbiorowy
W dniu 21.06.2012 r. zosta³o podpisane porozumienie
pomiêdzy PGE GiEK a zwi¹zkami zawodowymi z KWB
Turów i KWB Be³chatów zawieszaj¹ce Spory Zbiorowe w
oby Kopalniach, o treœci:

§1
Zgodnie za zapisami Umowy Spo³ecznej z dnia
22.12.2004 r. i 30.12.2004 r. zawartych dla Pracowników
KWB Turów i KWB Be³chatów – Pracodawcy zawieraj¹
Porozumienie w/s wielkoœci przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w 2012 r.
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie osobowe bez
wyp³at z zysku za 2011 rok, które zosta³o okreœlone w
drukach Z-06 sporz¹dzonych przez Pracodawców, zostanie zwiêkszona o wskaŸnik przyrostu przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w 2012 r. w wysokoœci 7,3%.
W terminie do 31 paŸdziernika 2012 r. Strony Porozumienia zobowi¹zuj¹ siê ustaliæ zasady regulacji wzrostu
wynagrodzenia na lata nastêpne.
§2
1. Strony niniejszego Porozumienia oœwiadczaj¹, i¿ niezale¿nie od obowi¹zuj¹cych postanowieñ Umów Spo³ecznych, Umów Gwarancyjnych i Umów Transferowych zobowi¹zuj¹ siê, i¿ w przypadku powziêcia przez Pracodawcê zamiaru reorganizacji obszarów wsparcia w ramach
Spó³ki i niezale¿nie od trybu w jakim nastêpowa³ bêdzie
proces rekrutacji do Centrali Spó³ki, pomiêdzy Pracodawc¹ a Zwi¹zkami Zawodowymi przeprowadzony zostanie proces konsultacji obejmuj¹cy wszystkie istotne
obszary stosunku pracy zatrudnionych pracowników. W
sytuacji, w której Strony niniejszego Porozumienia
stwierdz¹ pogorszenie sytuacji Pracowników w sferze p³acowej lub pozap³acowej, lub w której Pracodawca przewiduje pogorszenia warunków pracy i p³acy Pracownika
obitego procesem restrukturyzacji, wówczas Pracodawca i Spó³ka s¹ zobowi¹zane do uzgodnienia transferu ze
Zwi¹zkami Zawodowymi. W przypadku z³o¿enia Zwi¹zkom Zawodowym oœwiadczenia (zwieraj¹cego zobowi¹zanie) przez Pracodawcê o utrzymaniu dotychczasowych
warunków p³acowych i pozap³acowych, b¹dŸ ich poprawieniu, nale¿y przeprowadziæ konsultacjê ze Zwi¹zkami
Zawodowymi. Pracodawcy i Spó³ka zobowi¹zuj¹ siê, aby
ewentualny transfer pracownika nastêpowa³ na zasadach
pe³nej dobrowolnoœci.
2. Pracodawcy i Spó³ka zobowi¹zuj¹ siê uzgadniaæ ze
Zwi¹zkami Zawodowymi wszystkie dzia³ania maj¹ce za
przedmiot wydzielanie czêœci przedsiêbiorstwa Pracodawcy (Oddzia³ KWB Be³chatów, Oddzia³a KWB Turów), w
szczególnoœci s³u¿b remontowych, transportowych. Pracodawcy i Spó³ka, w przypadku braku uzgodnieñ ze
Zwi¹zkami Zawodowymi – sygnatariuszami niniejszego
Porozumienia, zobowi¹zuj¹ siê nie dokonywaæ ¿adnych
czynnoœci prawnych w wy¿ej wymienionym zakresie.
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Tabela aktualnych stawek wynagrodzenia na str. 4.

XX-lecie Solidarnoœci'80
Na uroczystej akademii Goœcie w osobach: Dyrektora oddzia³u PGE GiEK KWB Turów Stanis³awa ¯uka, Burmistrzowie Bogatyni i Zgorzelca, Starosty Powiatu, ZSIP, Przewodnicz¹cych zwi¹zków

zawodowych w KWB Turów - z³o¿yli ¿yczenia i gratulacje ca³emu Zwi¹zkowi na rêce Jana Krasiñskiego z okazji XX-lecia funkcjonowania naszej organizacji w KWB Turów.

¯yczenia od Andrzeja Grzmielewicza przyjmuje
Przewodnicz¹cy Jan Krasiñski.

Okolicznoœciowe przemówienia Stanis³awa ¯uka - Dyrektora Odddzia³u
KWB Turów i Rafa³a Gronicza - Burmistrza Zgorzelca.

Dziêkujemy wszystkim zwi¹zkowcom za wziêcie udzia³u w przygotowanych imprezach integracyjnych z okazji rocznicy
funkcjonowania naszego Zwi¹zku w KWB Turów. Oto kilka zdjêæ potwierdzaj¹cych dobr¹ wspóln¹ zabawê!

Majówka we Wieleniu

Wycieczka na Lazurowe Wybrze¿e
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Planowane wycieczki!
Na miesi¹c wrzesieñ 2012 r. (08.09.2012 r.)Komisja
zaplanowa³a atrakcyjna wycieczkê do Czech ze zwiedzaniem Zamku Kost, zwiedzanie Bozkowskich Jaskiñ
Dolomitowych oraz kolacja w Detenicach. Termin zapisów oraz cenê wycieczki podamy po otrzymaniu oferty
od organizatora na pocz¹tku sierpnia na zwi¹zkowych
tablicach og³oszeñ.
Komisja podjê³a tak¿e decyzjê o zorganizowaniu
wyjazdów na grzybobranie – jednak termin zostanie
wyznaczony i podany na tablicach og³oszeñ we wrzeœniu, na tydzieñ wczeœniej przed wyjazdem w trakcie
urodzaju grzybów w lesie ;)

W zwi¹zku z Porozumieniem dot. p³ac w 2012 r. zamieszczamy aktualn¹ tabelê stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Oddzia³u KWB Turów.

TABELA STAWEK
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddzia³ Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów
(obowi¹zuje od 1.07.2012 r.)

Zamek Kost

w z³otych na miesi¹c

6

1886

7

2012

8

2146

9

2297

10

2456

11

2634

12

2829

13

3033

14

3260

15

3510

16

3780

17

4074

18

4395

19

4748

20

5130

21

5547

22

6001

23

6495 do 9386

Dodatki obowi¹zuj¹ce w zwi¹zku ze wzrostem tabeli p³ac:
- przodowy maszyn podst.
447 z³/mc
- pozostali przodowi-brygadziœci
390 z³/mc

Bozkowskie
Jaskinie Dolomitowe

Karczma w Detenicach

Biuletyn Informacyjny

Kat. p³ac

Dodatki za zastêpstwa:
- z-ca przod. maszyn podst.
- z-ca pozosta³ych przod.-brygadz.

21,30 z³/dn.
18,60 z³/dn.

Dodatek Odkrywkowy

0,78 z³/godz.

Dodatek Stykowy

9.93 z³/dn.

Dodatki szkodliwe, uci¹¿liwe i niebezpieczne:
I stopieñ
073 z³/godz.
II stopieñ
0,91 z³/godz.
III stopieñ
1,13 z³/godz.

Wydawca: KM NSZZ Solidarnoœæ'80
PGE GiEK S.A. Oddzia³ KWB Turów
ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia 3

tel. (75) 77 36 093; (75) 77 35 504
www.solidarnosc80.com

