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Z ostatnią kartką kalendarza zerwijcie złe nastroje,
zapomnijcie wszystkie złe dni i chwile.
A w Nowy Rok 2014 wejdźcie tak jak na
najwspanialszy bal, który nazywa się życie!
Dla Pracowników KWB Turów, Związkowców
i ich Rodzin,
Na cały rok 2014 komisja Międzyzakładowa NSZZ
Solidarność'80 składa:
Najserdeczniejsze życzenia – zdrowia – szczęścia –
pomyślności!

2 dni wolne od pracy
Dodatkowe dni wolne od pracy w 2014r w Oddziale KWB Turów przysługujące za święta
przypadające w sobotę to jest: 3 maja i 11 listopada 2014r wyznacza się:
- dla pracowników zatrudnionych na 1 zmianę, 2 maja i 10 listopada 2014r są dniami wolnymi od pracy.
- dla pracowników zatrudnionych w 4-brygadowej organizacji pracy w harmonogramie na 2014r
w punkcie 2 ZASADY PRACY w czterobrygadowej organizacji pracy- uwzględniono dodatkowe dni
wolne, które kierownik komórki organizacyjnej wyznaczy w indywidualnym harmonogramie pracy
pracownika.

Nasze wnioski

Informacja ZSIP KWB
Waldemara Bohonosa
Dotyczy: przekazywania brudnej odzieży roboczej
do prania – wniosek zgłoszony przez Delegatów na
Walnym Zebraniu delegatów NSZZ Solidarność'80.
W związku z tym, że pracownicy oddziału z-1 zasiedleni
w obiekcie łaźni V pochylni mają trudności
z przekazywaniem odzieży roboczej do prania, ustalono
wspólnie z kierownikiem łaźni co następuje:
1. Pracownicy w/w oddziału przekazywać będą odzież
do prania w obiekcie łaźni V pochylni (pomieszczenie
łaziennych po lewej stronie obok wejścia do łaźni).
2. Odzież będzie można przekazywać do prania
począwszy od dnia 09.12.2013r.
3. Odzież powinna być czytelnie oznaczona znaczkiem
zawierającym nr kontrolny pracownika.
4. Na wewnętrznej stronie kołnierzyka ubrania, koszuli
oraz na wewnętrznej stronie paska spodni należy
umieścić niezmywalnym markerem znak V.
5. Odbiór odzieży po praniu będzie odbywał się również
we wskazanym powyżej miejscu.

PPE w Kopalni.

Bardzo dobre wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej PGE za III
kwartał 2013r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale
2013r wyniosły 7,48 mld zł w porównaniu do 6,93 mld zł
w roku poprzednim ( wzrost o ok. 8%). Zysk EBITA wyniósł
2,27 mld zł w porównaniu do 2,14 mld zł w roku poprzednim
( wzrost o 6%). Zysk netto pozostał na niezmiennym
poziomie 1,25mld zł. biorąc pod uwagę wymagające
otoczenie rynkowe, to bardzo dobry wynik. W związku z tym
oczekujemy przełożenia tego wyniku na nasze zarobki
w 2014r zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami.

Minęło już 10 lat kiedy podjęliśmy bardzo dobrą
decyzję o przystąpieniu do Pracowniczego Programu
Emerytalnego ( PPE ) dla Pracowników KWB Turów.
Stało się tak dzięki dobrej współpracy Związków
Zawodowych i Pracodawcy który w 2003r zadbali
o bezpieczeństwo finansowe Pracowników po ich
przejściu na zasłużoną emeryturę. W PPE KWB Turów
uczestniczy ponad 3 tyś Pracowników a pracodawca
opłaca co miesiąc składkę która wynosi 7% indywidualnego
wynagrodzenia brutto.
Dotychczasowa współpraca KWB Turów i ING
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające
środkami PPE KWB Turów, przez ostatnią dekadę była
wyjątkowo owocna, o czym każdy uczestnik może się
przekonać na zestawieniach rocznych informujących
o zgromadzonych środkach jakie dostajemy indywidualnie do
domu. Dzięki funduszowi ING Stabilnego Wzrostu zysk
z inwestycji w ramach PPE sięgnął w okresie ostatnich 10 lat
blisko 94%.
Dzięki zapobiegliwości Związków Zawodowych
i Pracodawcy, Pracownicy Kopalni mają dziś solidne
zabezpieczenie finansowe na przyszłą emeryturę w ramach
III Filaru. Jesteśmy przekonani co do dobrej lokaty naszych
pieniędzy w ING TFI, które gwarantuje stabilne i bezpieczne
inwestycje w ramach PPE!
Zaniepokojeni jesteśmy próbami ze strony PGE
GiEK S.A. zmiany innego towarzystwa – jednak zostało to
odebrane jako ingerencja w indywidualną decyzję
Pracowników i spotkało się ze stanowczym sprzeciwem
Związków Zawodowych! Mamy nadzieję że na Tym
poprzestaną….

Walne Zebranie Delegatów
25 Października 2013r odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze NSZZ Solidarność 80 KWB TURÓW.
Na zebraniu zaszczycili swoją obecnością
Dyrektor KWB Turów Cezary Bujak, Przewodniczący
Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność 80
Franciszek Meyer oraz ZSIP Waldemar Bohonos. Delegaci
mieli okazję zadawać pytania zarówno Dyrektorowi KWB
jak i ZSIP.
Jednym z tematów jaki był poruszany to projekt
wprowadzania zmian w systemie zmianowym oraz
uruchomienia tzw. brygady szybkiego reagowania /BSR/
Pracownicy ruchu skarżyli się na złą jakość wykonywanych
usług przez spółkę BESTGUM oraz słabą jakość
remontowanych czerpaków przez spółkę RAMB. Od
dłuższego czasu kupowane krążniki i zestawy nośne do
przenośników taśmowych w Bełchatowie są stale
przerabiane. Powstało zasadnicze pytanie czy nas na to
stać? I czy tak ma wyglądać optymalizacja kosztów
w Kompleksie Turów? Czy nie należałoby rozliczyć za taki
stan rzeczy decydentów którzy narażają nasz oddział na
straty?
Do ZSIP były kierowane pytania dotyczące środków
czystości, odzieży roboczej oraz stanu bezpieczeństwa na
stanowiskach pracy.
W sprawozdaniu Przewodniczącego za okres
ostatniego roku ujęte zostały między innymi kwestie
przystąpienia NSZZ Solidarność 80 – Konfederacja do
Forum Związków Zawodowych.
ź o zmianach dotyczących prowadzenia strony
internetowej,
ź o zawieszeniu udziału w Komisji Trójstronnej do branży
węgla brunatnego,
ź o podwyższeniu z początkiem roku świadczeń
statutowych,
ź o wyborach nowych władz Sekretariatu Górnictwa
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i Energetyki NSZZ S'80 – Konfederacja,
o pracach dotyczących Programu Optymalizacji
Kompleksu Turów,
o podpisaniu Protokołu dodatkowego do Ponad
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
o przebiegu Sporu Zbiorowego i referendum
w KWB Turów,
o podpisaniu umowy z przedstawicielem „Wspólnej
Reprezentacji” odnośnie złego oszacowania wartości
naszych akcji,
o niekorzystnych skutkach finansowych Spółki Energia
Jądrowa PGE S.A.,
o problematyce służby zdrowia w ramach sponsoringu
ze strony PGE S.A. (Energia z Serca),
o problematyce oszczędnościowej dotyczącej odzieży
roboczej, środków czystości oraz części zamiennych,
o złej jakości wykonywanych usług przez spółki
BESTGUM oraz RAMB,
o demonstracji trzech central związkowych
w Warszawie,
o próbach przejęcia przez Spółki EXATEL i Energotel
oddziałów odpowiedzialnych za telekomunikację
i wsparcie automatyki.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80 KWB Turów jak
corocznie przygotowuje ciekawą ofertę wyjazdów integracyjnych
i wycieczek. Nie wszystkie oferty można przygotować z dużym
wyprzedzeniem w związku z czym zachęcamy do czytania
wszelkich aktualności na naszych tablicach ogłoszeń na łaźniach
Głównych w Turowie i na V pochylni oraz na oddziałach i placu
autobusowym przy SKOK i budynku BHP. Na tą chwilę mamy
dograny wyjazd weekendowy do Karpacza ( ogłoszenie
w biuletynie) oraz wczasy w Chorwacji.
Komisja planuje zorganizować kilkudniowy wyjazd na weekend
majowy – oferty są zbierane i kalkulowane, jednodniowe wycieczki
do Pragi, Detenic i oczywiście do Heide Parku! Szczegóły będziemy
podawać na tablicach i na stronie www.solidarnosc80.com

