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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

Nowa Komisja
W dniu 9.11.2012 r. odby³o siê pierwsze inauguracyjne
posiedzenie Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoœc'80 KWB Turów w celu ukonstytuowania siê i podjêcia uchwa³ wymaganych do rozpoczêcia pracy Komisji na
now¹ 4-letni¹ kadencjê. Komisja wybra³a Zastêpców Przewodnicz¹cego w osobach Piotra Kubisia i Miros³awa Lezianki, skarbnika Iwony Bremensztul i Sekretarza Micha³a
£ukaszczyka.
Na zebranie zosta³ zaproszony Dyrektor KWB Turów Stanis³aw ¯uk, który odpowiedzia³ na pytania nurtuj¹ce naszych
zwi¹zkowców, miêdzy innymi w kwestii wprowadzenia programu poprawy efektywnoœci pracy, etatyzacji zatrudnienia.Omó-

wi³ trwaj¹ce negocjacje w sprawie porozumieñ dotycz¹cych
p³ac, czyli w perspektywie lokalnej w odniesieniu do wynagrodzeñ wyp³acanych pracownikom Oddzia³u Elektrowni Turów
polegaj¹cej na zrównaniu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia pracownikom oddzia³u Kopalni Wêgla Brunatnego
Turów – tzw. ma³e porozumienie. Drugi element (du¿e porozumienie) dotyczy mechanizmu ustalania wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ w uzale¿nieniu od sytuacji i mo¿liwoœci finansowych wyra¿onych przez dynamikê wskaŸnika EBITDA Grupy
Kapita³owej PGE. Ale i jeszcze jedna wa¿na sprawa - w powy¿szym porozumieniu bêdzie zawarte zobowi¹zanie Pracodawcy, ¿e wszelkie dzia³ania mog¹ce powodowaæ jakiekolwiek wydzielanie dzia³alnoœci ze struktur zak³adu musz¹ byæ
uzgodnione ze Zwi¹zkami Zawodowymi.

Delegaci naszego Zwi¹zku rozpoczêli now¹ kadencjê
Szanowni zwi¹zkowcy w dniu 26 paŸdziernika 2012r odby³o - Wniosek o odnowienie parku maszynowego na oddziale Se.
siê Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów - Wniosek o ustawienie wiat przy ³aŸni g³ównej.
NSZZ Solidarnoœæ'80 na czteroletni¹ kadencjê 2012-2016 r. - Interwencje w sprawie odzie¿y i œrodków czystoœci.
- Wyjaœnialiœmy zakupy niekompletnych kr¹¿ników do
przenoœników taœmowych B-1800 i B-2000.
- Wyraziliœmy stanowczy sprzeciw jakiemukolwiek wydzielaniu ze struktur KWB Turów oddzia³ów i tworzenia tzw.
CUW-ów i Programu Poprawy Efektywnoœci, które mia³y
jedno na celu – pomniejszenie zatrudnienia w Kopalni.
- Komisja podnosi³a kwestiê zabezpieczenia pracowników w trudnym dla Kopalni okresie zmniejszenia zapotrzebowania pobliskiej elektrowni na wêgiel w wyniku wy³¹czenia kolejnych bloków energetycznych – co jest dowodem w przygotowanych i parafowanych porozumieniach z Zarz¹dem PGE GiEK, które mog¹ zabezpieczyæ
stabilnoœæ zarobków na najbli¿sze kilka lat.
- Poruszono sprawy zwi¹zane z obchodami XX-lecia naszego Zwi¹zku w KWB Turów.
I wiele innych drobniejszych spraw z jakimi borykaliœmy
siê podczas tego okresu.
Liczne przybycie Delegatów na tak wa¿ne zebranie œwiadczy
Delegaci dokonali wyboru Przewodnicz¹cego oraz 16 cz³ono tym, ¿e nie s¹ nikomu obojêtne sprawy zwi¹zane z przy- ków Komisji Miêdzyzak³adowej na now¹ Kadencjê 2012-2016.
sz³oœci¹ naszej organizacji. Delegaci wys³uchali sprawozda- Wielkim uznaniem i zaufaniem zosta³ obdarzony wybrany Przenie Przewodnicz¹cego Jana Krasiñskiego z dzia³alnoœci Ko- wodnicz¹cy - Jan Krasiñski, który przez nastêpne lata bêdzie
misji Miêdzyzak³adowej za ostatnie 4 lata, które przyjêto jed- pe³ni³ tê zaszczytn¹ funkcjê.
nog³oœnie, oraz sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej, do którego nie wniesiono uwag.
Przewodnicz¹cy w sprawozdaniu porusza³ najwa¿niejsze kwestie, z jakimi Komisja boryka³a siê podczas swojej pracy, a m.in.:
- Proces konsolidacji w PGE.
- Podpisanie porozumienia – Umowy Gwarancyjnej dla
pracowników bran¿y wêgla brunatnego obszaru Energetyka Konwencjonalna PGE S.A. w 2010 r.
- Pomoc zwi¹zkowcom po powodzi w 2010 r.
- Spór Zbiorowy w 2012 r., który na chwilê obecn¹ jest
zawieszony.
- Wnioskowaliœmy o rozmieszczenie na terenie Kopalni
dystrybutorów do sprzeda¿y gor¹cych i zimnych napoi
oraz przek¹sek.
- Podniesienie problemu waloryzacji ekwiwalentu pieniê¿nego za deputat wêglowy.
W sk³ad Komisji Miêdzyzak³adowej zostali wybrani: Miros³aw
- Sprawa dotycz¹ca przeprowadzania naprawy hydrauliki si³oLezianka, Piotr Kubiœ, Iwona Bremensztul, Wies³aw Markowwej w Tur-400.
ski, Grzegorz Warisela, Ewa Jaguœ, Marek Dworzyñski, Dariusz Miko³ajczak, Micha³ £ukaszczyk, Jacek Kossakowski,
Sebastian Markowski, Zdzis³aw Dobosz,
Antoni Bremensztul, Jan Krasiñski, Grzegorz Podpora, Leszek Marzec.
Delegaci równie¿ wybrali sk³ad 5 osób
do Komisji Rewizyjnej naszej organizacji w osobach: Jadwiga Wójcik, Iwona
Bednarz – Starzyñska, Zbigniew Szatkowski, Ryszard £amasz, Andrzej Kamiñski.
Przewodnicz¹cy oraz obie Komisje
rozpoczynaj¹ swoj¹ pracê zaraz po ukonstytuowaniu siê.
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Przewodnicz¹cy oddzia³owi NSZZ Solidarnoœæ'80
w oddzia³ach KWB Turów na kadencjê 2012-2016
Ko³o nr 1
oddzia³ g-1
£amasz Ryszard
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Wojty³a Karol
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 2
oddzia³ g-2
Podpora Grzegorz
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Holak Robert
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 3
oddzia³ g-3
Kulesza Miros³aw
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Kmio³ek Janusz
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 4
oddzia³ g-4
Krasiñski Krzysztof
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Walaszko Bo¿ena
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 5
oddzia³ z-1
Tomaszewski Mariusz
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Ko³o nr 6
oddzia³ z-2
Krasiñski Jan
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Kurek Rafa³
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 7
oddzia³y: a-1, a-2, a-4
Kempski Remigiusz
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Biliñska Agata
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 8
oddzia³y: e-1, e-2
Marzec Leszek
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Ko³o nr 9
oddzia³ e-3
Markowski Wies³aw
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Jêdykiewicz Waldemar
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 10
oddzia³ e-4
Markowski Sebastian
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Œwistara Ryszard
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 11
oddzia³y: r-2, r-1, r-4, r-5
Kulibowski Andrzej
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Szczasiuk Bogus³aw
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 12
oddzia³ r-3
Jaworski Krzysztof
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Adamowicz Jerzy
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 13
oddzia³ m-1
Kossakowski Jacek
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Ochman Mariusz
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 14
oddzia³y: m-2, s-2
Dec Andrzej
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Ko³o nr 15
oddzia³ w-1
Dworzyñski Marek
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Ko³o nr 16
oddzia³ w-3
Jaguœ Ewa
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Ko³o nr 17
oddzia³y: TZR, DN
Paku³a Grzegorz
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Chamier – Gliszczyñski Dariusz
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 18
oddzia³ DOA
Szatkowski Zbigniew
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Ko³o nr 19
oddzia³ FZM
Rebejko Teresa
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Mauersberg Jacek
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 20
oddzia³y: n-1, n-2, n-4
Dobosz Zdzis³aw
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Bajerski Sebastian
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 21
oddzia³ s-1
NiedŸwiedŸ Bogus³awa
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Bunak Artur
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 22
oddzia³ o-2
Delmaczyñski Wies³aw
- Przewodnicz¹cy Ko³a
Cis³o Marian
- Zastêpca Przew. Ko³a
Ko³o nr 23
Oddzia³y: DB,DLK,DLP,FZU,TG,TGL,TIC,TT
Bednarz – Starzyñska Iwona
- Przewodnicz¹cy Ko³a

Okulary nie tylko
dla biurowców
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy pracownikom do pracy
przy monitorach ekranowych przys³uguj¹ refundowane szk³a korekcyjne (okulary). Pracodawca ma obowi¹zek zapewniæ pracownikom okulary koryguj¹ce wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, w
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Czy wybory do OSIP
by³y demokratyczne?

Sprawowanie funkcji spo³ecznego inspektora pracy stanowi
s³u¿bê spo³eczn¹, pe³nion¹ przez pracowników na oddzia³ach
dla zapewnienia przez Pracodawcê bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony uprawnieñ pracowniczych oraz
kontrolê przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa pracy zawartych w Kodeksie Pracy, Uk³adzie Zbiorowym Pracy i
Regulaminach Pracy. Niejednokrotnie oddzia³owi inspektorzy
pracy musz¹ stanowczo przeciwstawiæ siê ³amaniu ww. przepisów. Tak powinno byæ, jednak nie zawsze tak jest...
We wrzeœniu 2012 r. odby³y siê w Oddziale KWB Turów
wybory na oddzia³owych spo³ecznych inspektorów pracy na
kadencjê 2012-2016. W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów przebieg procesu wyborczego powinny prowadziæ i nadzorowaæ
wszystkie organizacje zwi¹zkowe w oddziale KWB Turów – i
tak te¿ by³o. Ka¿da organizacja wytypowa³a swoich przedstawicieli do G³ównej Komisji Wyborczej, a ta podzieli³a siê na
obwodowe (mniejsze) komisje, które przeprowadza³y wybory
na oddzia³ach. Przypominamy te fakty dla osób, które nie znaj¹
zasad wyboru SIP. Kandydatów na Spo³ecznych Inspektorów
zg³aszaj¹ sami pracownicy – koledzy, którzy znaj¹ siê na co
dzieñ i wiedz¹ najlepiej kogo wybraæ, kto nie bêdzie siê ba³
odezwaæ w ich imieniu, niejednokrotnie twardo postawiæ na
swoim w obronie praw pracowniczych i przestrzeganiu przepisów. Ale s¹ te¿ zg³oszenia kandydatów, którzy w obronie w³asnej osoby chcieliby piastowaæ tê funkcjê...
Do Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoœæ'80 wp³ynê³o wiele skarg na sposób przeprowadzania wyborów SIP oraz
próby w dopomaganiu demokracji i fa³szowaniu wyników wyborów. Po przyjrzeniu siê bli¿ej sprawie – w jednym przypadku
znaleŸliœmy dowody na nieuczciwoœæ 2 osób, 2 cz³onków komisji wyborczej, którzy przeprowadzali wybory na oddziale g-1.
Sami pracownicy maj¹c cywiln¹ odwagê i moralny obowi¹zek
zg³osili siê do nas i podpisali oœwiadczenia o tym, ¿e nie brali
udzia³u w wyborach, poniewa¿ nie by³o ich w pracy a podpisy
widniej¹ce na liœcie uczestników wyborów s¹ sfa³szowane. Na
tej podstawie Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoœæ'80
wyst¹pi³a do G³ównej Komisji Wyborczej o powtórne przeprowadzenie wyborów na wspomnianym oddziale, co te¿ zosta³o uczynione. O dziwo dla niektórych, spoœród 4 kandydatów zosta³
tym razem wybrany kandydat, który w pierwszej turze przegra³
z kretesem...
Komisja Miêdzyzak³adowa pisze o tym fakcie z jednej, ale
jak wa¿nej przyczyny - jeœli ka¿dy z nas i wszyscy razem nie
zadbamy o nasze dobro, przys³uguj¹ce nam prawa do godnej
i bezpiecznej pracy, to patrz¹c na to co siê sta³o na tak niskim
szczeblu wyborów... zadajmy sobie pytanie - co z nami bêdzie jeœli wszyscy zaczniemy przechodziæ ko³o prawdy obojêtnie?
przypadku gdy wyniki badañ okulistycznych przeprowadzonych w
ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wyka¿¹ potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego.
Jednak nie wszyscy wiedz¹, ¿e Postanowienie nr 21/2011 Dyrektora Oddzia³u KWB Turów z dnia 01.03.2011 umo¿liwia otrzymanie dofinansowania do okularów dla pracowników – operatorów pracuj¹cych w kabinach sterowniczych wielostanowiskowych
maszyn urabiaj¹cych i zwa³uj¹cych wyposa¿onych w monitory ekranowe. Po pierwsze - kierownik komórki organizacyjnej powinien
wystawiæ skierowanie na badania profilaktyczne w celu zbadania
wzroku, a nastêpnie zapewniæ dofinansowanie do okularów jeœli
badania wyka¿¹ potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
Dbajmy o w³asne zdrowie!
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Wrzeœniowe wycieczki integracyjne

Detenice

Zwi¹zkowe kalendarze
na 2013 rok
Komisja Informuje, ¿e w miesi¹cu grudniu zacznie wydawaæ kalendarze zwi¹zkowe na 2013 rok. Do pobrania kalendarzy i przekazania zwi¹zkowcom na oddzia³ach zostali upowa¿nieni Przewodnicz¹cy oddzia³owi.
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