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GŁÓWNA KOMISJA WYBORCZA NSZZ Solidarność'80 KWB Turów

INFORMUJE !

Działając na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ Solidarność'80
oraz Uchwały 06 / 02 / 2016 Komisji Międzyzakładowej z dnia 25.02.2016r
Ogłasza rozpoczęcie wyborów do władz związkowych nowej kadencji 2016 - 2020 rok
NSZZ Solidarność'80 KWB Turów

Zachęcamy do składania Oświadczeń dla kandydatów
na Przewodniczących Kół Oddziałowych oraz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów
Druki do pobrania i złożenia w siedzibie Komisji do 15 sierpnia 2016r
Wybory odbędą się w dniach 29 sierpnia do 20 września 2016r
Termin Walnego Zebrania Delegatów wyznaczono na dzień 28 październik 2016r

Za Główna Komisję Wyborczą
Przewodniczący GKW
Piotr Kubiś

Szukajcie nas w internecie : www.solidarnosc80.com
www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow

Czy będą gwarancje
i co to jest PAKT

Na prośbę związkowców spróbujemy w skrócie przypomnieć - o co chodzi z Paktem?
W styczniu 2015r organizacje związkowe w KWB Turów weszły w Spór Zbiorowy w celu ochrony miejsc pracy; a w
szczególności – zaprzestanie przez Pracodawcę procesów
restrukturyzacyjnych, przestrzeganie źródeł prawa ZUZP,
zaprzestaniem procesów mogących uszczuplić uprawnienia
pracownicze oraz wydłużenie dotychczasowych gwarancji
pracowniczych. W tym że samym czasie, we wszystkich

Oddziałach PGE GiEK organizacje związkowe wystosowały podobne żądania i rozpoczęły Spory Zbiorowe, co przyczyniło się do połączenia związkowych sił i powstania Międzyzwiązkowego Zespołu Negocjacyjno – Protestacyjnego,
w celu prowadzenia dalszych rozmów z Pracodawcą. Negocjacje przedłużały się i nie przynosiły pożądanych efektów.
Zespół postanowił pójść o krok dalej i przeprowadził Referendum Strajkowe, gdzie załoga z olbrzymią większością
oddanych swoich głosów, wypowiadając się „ZA” postulatami strony społecznej. Pracodawca nie znajdując sposobu na
rozwiązanie konfliktu i zawarcia porozumienia kończącego
Spory Zbiorowe, oraz przy naciskach politycznych ówczesnej władzy rządzącej- zaproponował Stronie Społecznej
wypracowanie dokumentu o nazwie „PAKT na rzecz wzrostu
produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pradokończenie na str. 2 ►

cy” w którym będą zawarte wszelkiego rodzaju uzgodnienia,
w celu zagwarantowania stabilnej pracy dla Pracowników
oraz dobrego funkcjonowania Spółki PGE GiEK, a w tym
też Gwarancji Zatrudnienia. Pracodawca zobowiązał się, że
do 31 marca 2016r zaproponuje treść takiego dokumentu,
a do 31 października 2016r uzgodni i podpisze Porozumienie kończące Spory Zbiorowe. W związku z czym
13 października 2015r Strona Społeczne zgodziła się na
podpisanie Porozumienia zawieszającego spór zbiorowy.
I tak kończy się 2015r.
Dziś jesteśmy już po pierwszych uzgodnionych terminach. Co dalej…
31 marca 2016r Pracodawca PGE GiEK przekazał
stronie społecznej projekt dokumentu „PAKT”, jednak nie
było w nim nic czego związki oczekiwały. Z uwagi na powyższe, strona społeczna w piśmie z 18 kwietnia br. odrzuciła
w całości treść przedstawionego dokumentu „PAKT” W dniu
9 maja 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli strony
społecznej PGE GiEK z przedstawicielem Zarządu PGE
S.A. w osobach; Ryszardem Wasiłkiem - Wiceprezesem ds.
Rozwoju, Sławomirem Zawadą - Prezesem Zarządu PGE
GiEK, Stanisławem Żukiem i Robertem Imborem – Vice
Prezesami PGE GiEK, oraz dyrektorami Oddziałów i Spółek Grupy PGE GiEK. Pracodawcy omówili intencje przedstawionego projektu „PAKT” oraz oczekiwania związane
ze wspólnymi pracami nad jego poszczególnymi zapisami.
Strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko - odrzucając dokument w całości, przedstawiając rozszerzone in-

PODZIĘKOWANIA
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 KWB Turów, pragnie podziękować Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy, Panu Waldemarowi Bohonosowi,
za bardzo dobrą współprace z Naszą organizacją związkową. Jako Komisja wnioskowaliśmy wielokrotnie o interwencje w sprawach
pracowniczych; np. poprawy warunków łaźni
głównej, poprawy usterek na K-18 zgłaszanych przez pracowników, oświetlenia hali na
r-2, stanu przenośników taśmowych, klimatyzacji na maszynach podstawowych, czy
też sortu odzieży oraz obuwia i wiele innych!
Większość zgłaszanych spraw została błyskawicznie i pozytywnie załatwiona dzięki
ZSIP.
Najbardziej zauważalną, załatwioną
przez ZSIP sprawą, jest wielomiesięczne negocjacje w sprawie zmiany ręczników „chińskich” na lepsze. Brawo, bo to na prawdę
wielka zmiana! Życzyli byśmy wszystkim oraz
sobie dalszej takiej owocnej współpracy!

Wybory
w ZSIP
Rok 2016 jest rokiem wyborczym dla
Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w KWB Turów. Zachęcamy osoby zainteresowane pracą społeczną, które chcą brać
czynny udział w poprawie warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w naszej Kopalni
- związkowców NSZZ Solidarność’80, do
zgłoszenia swojej kandydatury u Oddziałowego Inspektora Pracy lub w siedziby naszego związku, w terminach określonych przez
Komisję Wyborczą a podanych na tablicach
ogłoszeń.

terpretacje punktów i podkreślając brak kompetencyjności
strony Pracodawców, co do większości paragrafów projektu
Paktu.
W związku z nieosiągnięciem kompromisu i brakiem
merytorycznych uzgodnień, co do treści porozumienia, strona pracodawców zaproponowała ponowne, wspólne ustalenie priorytetów, które znalazły by odzwierciedlenie w nowych zapisach „PAKTU”. Strona społeczna zaproponowała
przedstawienie pracodawcom zmodyfikowanych zapisów
projektu porozumienia negocjowanego, którego treść przed
podpisaniem „Porozumienia o zawieszeniu sporów zbiorowych” była już w trakcie końcowych uzgodnień a do którego
podpisania niestety nie doszło. Dążąc do osiągnięcia kompromisu i szanując zasady prowadzenia dialogu społecznego strony uzgodniły, że do 20 maja 2016r związkowcy
przedstawią swoje oczekiwania związane z zakończeniem
sporów zbiorowych, zawarte w swoim projekcie „PAKTU”.
I tak się stało. 19 maja strona społeczna przekazała na ręce
Prezesa Zarządu PGE GiEK projekt „Paktu” który zawiera
przedłużenie gwarancji zatrudnienia i zapewnia bezpieczeństwo podstawowych praw pracowniczych; prawa do pracy
i prawa do godziwego wynagrodzenia w Oddziałach i Spółkach. W piśmie przewodnim do dokumentu strona społeczna wniosły o pisemnie i merytoryczne stanowisko Strony
Pracodawców w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.
Dalsze działania związków zawodowych będą zależały od stanowiska Pracodawców.

Ponadstandardowa opieka
zdrowotna - świadczenia
dla uprawnionych
(wymagana deklaracja
do ponadstandardowej
opieki zdrowotnej)
pracowników PGE
Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów

Dzięki umowie podpisanej przez Pracodawcę PGE
GiEK z Mega Med Sp. z o.o. pracownicy mają możliwość
skorzystania z nowych form rozszerzonych badań lekarskich
oraz specjalistycznych za jedyne 1 zł miesięcznie
i odbywa się to o wiele szybciej niż w NFZ.
Przedstawimy w skrócie - zakres badań :
1) specjalistyczna opieka zdrowotna - MegaMed
gwarantuje uprawnionym osobom dostęp do lekarzy
specjalistów poniższych usług wg następujących
zasad:
a) nielimitowany dostęp do wizyt i leczenia przez lekarzy
specjalistów, w dni powszednie, w placówkach
własnych, partnerskich oraz dzierżawionych MegaMed
bez uprzedniej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu
(bez skierowania), za pośrednictwem rejestracji
w MegaMed (osobiście, telefonicznie),
b) nielimitowaną opiekę lekarską lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (bez deklaracji w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia), w tym również
w nagłych zachorowaniach dostępność do lekarza
w dniu zgłoszenia,
c) maksymalnie skrócony czas oczekiwania na wizytę
lekarską u specjalistów – nie dłuższy niż 21 dni,
d) maksymalny czas oczekiwania na specjalistyczne
badania, zlecone przez lekarza specjalistę nie
może przekroczyć 30 dni, za wyjątkiem obiektywnie
uzasadnionych sytuacji.
2) Badania i świadczenia specjalistyczne wykonywane
przez lekarzy specjalistów: chirurg, dermatolog,
diabetolog, ginekolog, internista kardiolog, laryngolog,
neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda,
pulmonolog, stomatolog, urolog
w tym badania:
a) diagnostyka kardiologiczna – EKG, Holter EKG, Holter

Nasza interwencja

Ponieważ w br. rozpoczęto procedurę przetargową
na wybór przewoźnika pracowników do i z pracy, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 wnioskowała
do Pracodawcy, aby jednym z kryteriów podczas wybory
przewoźnika był brany pod uwagę, stan techniczny autokarów, oraz to żeby posiadały one sprawną klimatyzację oraz
sprawne ogrzewanie . Komisja wnioskuje aby powstały zapisy w umowie na przewozy, które umożliwią egzekwowanie
warunków posiadania prze autokary sprawnych klimatyzatorów.

ciśnieniowy, próby wysiłkowe, echokardiografia (USG
serca),
b) diagnostyka pulmonologiczna – spirometria, próba
rozkurczowa, RTG,
c) diagnostyka
gastrologiczna
–
gastroskopia,
rektoskopia,
poszerzony
zakres
badań
laboratoryjnych,
d) diagnostyka nefrologiczna – USG układu moczowego,
gruczołu krokowego, urografia, poszerzony zakres
badań laboratoryjnych.
3) Świadczenia stomatologiczne - usługi wraz
z materiałami ( stomatolog w Bogatyni )
a) pełen zakres świadczeń stomatologii zachowawczej,
b) pełen zakres ekstrakcji zębów – na życzenie pacjenta
w znieczuleniu miejscowym,
c) pełen zakres świadczeń chirurgii stomatologicznej,
d) leczenie endodontyczne: wypełnianie kanałów
korzeniowych, antyseptyczne leczenie kanałowe,
leczenie zmian na błonie śluzowej,
e) możliwość telefonicznej rejestracji do stomatologa.
4) Dostęp do poradni zdrowia psychicznego i leczenia
uzależnień m.in. konsultacje psychoterapeutyczne
- pomoc w przypadkach poważnych wywołanych
w środowisku pracy.
5) Zakres podstawowej medycyny pracy: badania
mammograficzne w celu wczesnego wykrywania
nowotworów piersi, badania ginekologiczne ukierunkowane
na wczesne wykrywanie nowotworów dróg rodnych, badania
otolaryngologiczne mające na celu ocenę słuchu i wykrycie
schorzeń górnych dróg oddechowych, badania w kierunku
zagrożenia chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą,
badania PSA u mężczyzn w celu wykrycia nowotworu
prostaty, badania spirometryczne w celu oceny zagrożenia
przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą, szczepienia
przeciw grypie – prowadzone będą raz w roku w formie
zorganizowanej przez MegaMed, szczepienia przeciw
WZW typ B – tylko i wyłącznie na podstawie posiadanego
skierowania na zabieg medyczny.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie.
w dwóch lokalizacjach:
- w Zgorzelcu minimum w zakresie godzin 7:00-19:00
- w Bogatyni minimum w zakresie godzin 7:00-19:00.
Ostatnim ułatwieniem podczas rejestracji jest
uruchomione dodatkowe formy rejestracji
rejestracja
przez
kontakt
z
Koordynatorem
pod nr Tel. 664 131 478 lub po przez wiadomość sms pod
ten sam nr.664 131 478
- rejestracja e-mailowa: kprzszelinska@megamed.pl
- osobista lub telefoniczna rejestrację w Przychodni
przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni w godz.15-19 lub
pod nr 75 77 39 500
Jest jeszcze więcej możliwości z jakich można
skorzystać. Osoby które do tej pory nie zapoznały się
z pełna ofertą zapraszamy do siedziby związku po pełna
ulotkę i ofertę lub do Koordynatora MegaMedu.

Sztandar NSZZ Solidarność’80 KWB Turów
brał udział w obchodach uchwalenia konstytucji 3 maja oraz uczczenia 71 rocznicy
zakończenia II Wojny Światowej w Zgorzelcu.

Kontakt z Prawnikami.
W związku ze zmianami organizacyjnymi
w obsłudze prawnej Naszego Związku, podajemy do Państwa dyspozycji dane do kontaktu
z Kancelarią SIGMA reprezentująca związek
oraz związkowców NSZZ Solidarność’80
Adres Kancelarii w Bogatyni:
ul Olgi Boznańskiej 5/5, tel. 519 896 421
E-mail ogólny: biuro@sygna.eu,
tel.75 64 01 972
r.pr. Karolina Kisiel: kkisiel@sygna.eu,
tel. 603-845-848
adw. Marek Walas: mwalas@sygna.eu,
tel. 668-203-332

Termin składania
wniosków

Posiedzenie
Zarządu

Kopertowanie

Wypłata Pożyczek

11 I

15 I

20 I

21-22 I

10 II

15 II

22 II

23-24 II

10 III

16 III

22 III

23-24 III

11 IV

15 IV

20 IV

21-22 IV

10 V

13 V

18 V

19-20 V

10 VI

17 VI

22 VI

23-24 VI

11 VII

15 VII

20 VII

21-22 VII

10 VIII

17 VIII

23 VIII

24-25 VIII

12 IX

16 IX

21 IX

22-23 IX

10 X

14 X

19 X

20-21 X

10 XI

18 XI

23 XI

24-25 XI

12 XII

15 XII

20 XII

21-22 XII

