Nr 29

Szanowni Członkowie związku NSZZ Solidarność‘80 KWB Turów.
W 2017 roku obchodzimy piękny Jubileusz, ćwierćwiecze działalności związkowej Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność’80 w KWB Turów.
Minęło 25 Lat od chwili powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność’80
w Kopalni Turów. To czas wielkich zmian zarówno w Europie
w Polsce jak i w Naszej Kopalni.
Nasz Związek podjął się obrony interesów wszystkich
grup pracowniczych występujących w naszym zakładzie pracy uważając, że nie ma zawodów mniej lub więcej ważnych.
Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, dlatego
też obdarzamy szacunkiem wszystkich pracowników KWB
Turów. Byliśmy i jesteśmy uczestnikami, współautorami
stroną wszystkich Umów i Układów, Porozumień i Regulaminów, obejmujących obszar spraw pracowniczych i społecznych
w relacjach ze stroną pracodawcy.
Uważamy, że Dialog jest najlepszą formą przedstawiania swoich racji, która najszybciej prowadzi do rozwiązań
możliwych do zaakceptowania przez uczestniczące strony
z poszanowaniem ich poglądów, a Ten jubileusz jest swego
rodzaju podsumowaniem naszej 25-cio letniej działalności,
naszych dokonań, naszej aktywności i naszej drogi i pozycji
którą NSZZ -S 80 wypracował.

Związek to przede wszystkim ludzie! Dziś nadarza
się wspaniała okazja, aby podziękować Wam Wszystkim,
za aktywność i zaangażowanie, za wiele wspólnych inicjatyw zrealizowanych z korzyścią dla wszystkich pracowników KWB Turów.
Również wielkie słowa uznania nalezą się przedstawicielom Pracodawcy, którzy prowadzili i prowadzą
dotychczasowy dialog oraz przejawili wolę rozwiązywania problemów z poszanowaniem zobowiązań wobec
strony społecznej i pracowników – takie wartości szczególnie
doceniamy!
Naszym działaczom związkowym pracownikom KWB
Turów oraz Spółek, życzymy dalszych owocnych działań,
poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań, serdeczności,
wdzięczności i dowodów uznania od tych, dla których nie
szczędzicie wysiłku, swojego czasu i zaangażowania.
Składamy również najserdeczniejsze życzenia,
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, oraz satysfakcji ze związkowej i zawodowej aktywności.
Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność’80 KWB Turów.

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

Obchody XXV lecia NSZZ Solidarnosc’80
w dniu 12.05.2017 r.

Uroczystość otworzył przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej Jan Krasiński.
Po przemówieniu została przedstawiona prezentacja zdjęć od samego początku powstania NSZZ Solidarność’80 w KWB Turów.
W dalszej części Akademii zaproszeni goście
w dowód uznania zostali odznaczeni orderami Jubileuszowymi 25 Lecia NSZZ Solidarność 80 .
Na obchodach zaszczycili nas swoja obecnością
między innymi :
-- Stanisław Żuk – Vice Prezes PGE GiEK S.A. oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego
-- Andrzej Kopertowski - Vice Prezes PGE GiEK S.A.,
Członek Zarządu PGE GiEK S.A
-- Leszek Sondaj Dyrektor PGE GiEKOddział KWB Turów
-- Stanisław Sidorowicz Dyrektor Techniczny KWB Turów
-- Magdalena Migdał – Pietrzyk Dyrektor Ekonomiczno –
Finansowy KWB Turów
-- Sławomir Wochna – Sekretarz Rady Nadzorczej PGE
GiEK
-- Monika Galasiak – Sekretarz Powiatu Zgorzelec
-- Zofia Barczyk Przewodnicząca Rady Miasta Zgorzelec
,Dyrektor Szpitala ZOZ Zgorzelec
-- Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec
-- Dorota Bojakowska Przewodnicząca Rady Miasta Bogatynia
-- Andrzej Grzmielewicz Burmistrz Miasta Bogatynia
-- Damian Jaworski Przewodniczący ZZP KWB Turów
-- Mieczysław Krupiński Przewodniczący ZZ Kadra KWB
Turów
-- Marek Dołkowski Vice Przewodniczący NSZZ Solidarność KWB Turów
-- Henryk Konieczny - Przewodniczący ONZZ Solidarność
80 Konfederacja
-- Bogumiła Augustynik – Vice Przewodnicząca ONZZ Solidarność 80
-- Franciszek Meyer – Vice Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność’
W
miesiącu
marcu
2017r Przewodniczący
Jan Krasiński był gościem
ARTRadio w Bogatyni. Na antenie przybliżył historię związku
oraz omówił najistotniejsze fakty z działalności Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’80 KWB Turów. Chętnych
zapraszamy do słuchania wywiadu na;
http://www.tvbogatynia.
pl/wiadomosci/6099,pod-lupajan-krasinski

Związki Zawodowe w KWB Turów
stanęły na wysokości zadania!
Przypomnijmy że Komisja Międzyzakładowa NSZZ
Solidarnośc’80 KWB Turów w dniu 4 listopada 2016roku
zwróciła się do Dyrektora KWB Turów Cezarego Bujaka
o jednorazowe zwiększenie ekwiwalentu „wczasów pod gruszą” o kwotę 3 tys. zł w roku 2017. Komisja argumentowała
swoje wystąpienie zasileniem budżetów domowych pracownikom KWB Turów w rocznicę 70 Lecia Kopalni Brunatnego
Turów. Na tamten czas temat został odłożony do marca
2017r z powodu braku wspólnego stanowiska wszystkich
stron Regulaminu.
W dniu 14 czerwca 2017 roku, wspólnie jednym gło-

sem związki zawodowe wraz Pracodawcą protokołem dodatkowym do planu rzeczowo – finansowego działalności
socjalnej na 2017r, zwiększyły kwotę wypłaty ekwiwalentu
„pod gruszą” o kwotę 2000 zł brutto i ustaliły szczegółowe
zasady podziału tych środków;
- pracownikom, którzy otrzymali już ekwiwalent na
wypoczynek pod gruszą, zostanie dokonane wyrównanie
przy wypłacie za miesiąc lipiec 2017r o kwotę 2000 zł brutto.
- warunkiem uzyskania wyrównania, jest posiadanie
zatrudnienia na dzień 01 lipca 2017r.

Niespodzianka na 25 Lecie związku !
Dla związkowców którzy jeszcze do dziś nie zgłosili
się do siedziby Naszego związku przypominamy; Komisja
Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 KWB Turów w dniu
12 maja 2017r podjęła Uchwałę o treści „ w związku z 25
rocznicą NSZZ Solidarność’80 w KWB Turów – Komisja
wprowadza jednorazowe świadczenie statutowe w 2017r”
Drodzy związkowcy w związku
z tym w siedzibie
związku można odebrać osobiście pamiątkowy kubek związkowy oraz świadczenie
statutowe w wysokości 100 zł.

NASZE INTERWENCJE

Komisja zareagowała pismem do Dyrekcji Mega
Med., na skargi pracowników dotyczące długiego oczekiwania do rejestracji w Medycynie Pracy podczas badań okresowych. W ślad za pismem odbyła się rozmowa telefoniczna
z Panią Dyrektor Kośmider, która obiecała jak najszybciej
zając się tematem i rozwiązać go z korzyścią dla pracowników Kopalni. I mamy już odpowiedz i nadzieję ze będzie
szybciej i lepiej…

Integracja we Wieleniu.

W dniach 2-4 czerwca 2017r Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarnośc’80 KWB Turów zorganizowała spotkanie integracyjne w ośrodku „Trzy Jeziora” we Wieleniu.
W 3 dniowym spotkaniu wzięło udział ok. 70 związkowców
z rodzinami. Bawiliśmy się na piątkowej wieczornej zabawie
oraz spotkaliśmy się przy ognisku. Związek ufundował pysznego pieczonego prosiaka.

Zmiany ZUZP

Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów obowiązujące od dnia 1 lipca 2017r.
1. Wysokość dodatku przodowego – brygadzisty wyniesie;
- przodowy maszyn podstawowych - 491 zł/ m-c
- pozostali przodowi, brygadziści - 428 zł / m-c
2. Wysokość dodatku przodowego – brygadzisty dla pracowników, którzy zastępują przodowego –brygadzistę za
czas pełnienia obowiązków;
- z-ca przodowego maszyn podstawowych - 23.30 zł/dn
- z-ca pozostałych przodowych – brygadzistów - 20.40 zł/dn.
3. Ustalono zmiany pozostałych dodatków za prace na odkrywcę oraz wysokośc dodatków szkodliwych.
Tabela Stawek wynagrodzenia zasadniczego Pracowników
od 1 lipca 2017r

Pracowniczy Program
Emerytalny w PGE GiEK
S.A. Oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Turów
(PPE KWB Turów)
PPE KWB Turów to:
14 rok funkcjonowania PPE w Kopalni
ponad 2,8 tyś. Uczestników
wypłaty dla uczestników na kwotę prawie 50 mln zł
stabilne wyniki funduszu NN Stabilnego
Wzrostu
PPE to efekt bardzo dobrej współpracy Związków Zawodowych oraz Pracodawcy. Kopalnia
jako jedna z pierwszych polskich pracodawców,
zdecydowała się na utworzenie już w 2003 roku
dla swoich pracowników Pracowniczego Programu Emertytalnego. Dziś PPE to nadal unikatowy
benefit, z którego korzysta zaledwie 2,42%* pracujących Polaków. Od początku funkcjonowania
naszego PPE w Kopalni współpracujemy z NN
Investment Partners TFI S.A. („NN IP TFI”). W naszym PPE uczestniczy 2,8 tyś. pracowników.
Jednak jeszcze nie wszyscy zdecydowali się
skorzystać z PPE, a pamiętajmy, że są to dodatkowe środki, które zdecydował się wypłacać nam
pracodawca obok naszej miesięcznej pensji, jest
to maksymalna wartość składki jaką może odprowadzać pracodawca czyli 7%. Staramy się aby
oferta w naszym PPE była coraz bardziej atrak-

cyjna, dlatego też po raz kolejny NN IP TFI obniża
opłaty za zarządzanie i administrację funduszami.
Dotychczasowa opłata w NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu będzie teraz o 30% niższa i będzie
wynosić 0,7% w skali roku. W ubiegłym roku dodaliśmy także do oferty jeden z najbezpieczniejszych funduszy w ofercie NN IP TFI, tj. NN Subfundusz Gotówkowy. Jest to fundusz, który ma
służyć uczestnikom, którzy zbliżają się do wypłaty
zgromadzonych środków i chcą chronić swój kapitał przed nieprzewidzianymi zmianami na rynku
kapitałowym. Fundusz ten nie inwestuje w akcje,
inwestuje wyłącznie w obligacje z gwarancją skarbu Państwa oraz depozyty bankowe. Dotychczasowa opłata w tym funduszu zostaje obniżona
z poziomu 0,55% do 0,3%, czyli prawie o połowę.
NN IP TFI dało się poznać jako zaufany i stabilny partner, co potwierdzają wyniki funduszy
w ramach naszego PPE osiągane przez wszystkie
lata. Od początku funkcjonowania PPE NN Stabilnego Wzrostu przyniósł stopę zwrotu na poziomie
prawie 130%. Dzięki kolejnemu obniżeniu opłat,
potencjalna stopa zwrotu w przyszłości może być
jeszcze wyższa. Środki są wypłacane na bieżąco
osobom, które nabyły uprawnienia, czyli osiągające wiek 60 lub 55 lat. Wypłata jest realizowana bez
żadnych dodatkowych potrąceń, a wszystkie zyski
wypracowane przez lata, są zwolnione z podatku
od zysków kapitałowych, tzw. „podatek Belki”.
Z takich wypłat skorzystało już ponad 1,5 tyś pracowników Kopalni na kwotę prawie 50 mln zł.
PPE jest całkowicie dobrowolne i aby z niego
skorzystać, zapraszamy do Działu Personalnego
celem złożenia stosownej Deklaracji uczestnictwa
w PPE. Jeżeli Pracownik nie skorzysta z PPE,
pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwa-

lentu wysokości składki w żaden inny sposób.
Zatem jeżeli nie skorzystamy, to co miesięczna
składka nam po prostu przepada.
Prognozy odnośnie wysokości przyszłych
emerytur nie są zadowalające. Polski system
emerytalny od lat już boryka się problemem demograficznym oraz brakiem środków na wypłaty
bieżących zobowiązań, a przed nami kolejne
zmiany w tym systemie. Dlatego warto już teraz
korzystać z każdej formy dodatkowego gromadzenia kapitału na emeryturę.
Życzenia od NN IP TFI dla członków związku
z okazji 25 rocznicy NSZZ Solidarność’80 w KWB
Turów
Szanowni Państwo,
To już 25 lat Państwa ciężkiej pracy w celu poprawy warunków pracy i płacy, w tym 14 lat współpracy funkcjonowania PPE w Kopalni.
Z tej okazji Zarząd oraz wszyscy pracownicy
NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. składają Państwu wyrazy
szacunku, uznania oraz podziękowania za 25 lat
trudnej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy.
Życzymy Wam górniczego szczęścia, zadowolenia oraz sukcesów w pracy.
W życiu osobistym życzymy Wam oraz Waszym Rodzinom zdrowia, pogody ducha, wszelkiej
pomyślności oraz godnego i spokojnego życia.
Z wyrazami szczunku,
Zarząd NN Investment Partners TFI S.A.
oraz pracownicy

