
Bezp³atny Biuletyn Informacyjny KM NSZZ Solidarnoœæ'80 BOT KWB Turów S.A.

„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

Nr 5

To ju¿ pi¹ty - specjalny - numer naszego

biuletynu informacyjnego. Cieszymy siê, ¿e

cieszy siê on sporym zainteresowaniem. Dziêki temu biulety-

nowi mo¿emy przedstawiæ nasz punkt widzenia wa¿nych spraw

dla nas i dla ca³ej Kopalni. Zapraszamy wiêc do czytania

oraz do zg³aszania swoich problemów lub propozycji tema-

tów do nastêpnych numerów biuletynu.

Jan Krasiñski

– przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoœæ'80

BOT KWB Turów S.A.

Wa¿na informacja
dla Cz³onków Zwi¹zku

W zwi¹zku z na³o¿eniem siê wyborów do Rady Nad-

zorczej oraz Cz³onka Zarz¹du, przedstawicieli za³ogi w

BOT KWB Turów S.A. Komisja Miêdzyzak³adowa

NSZZ Solidarnoœæ'80 na posiedzeniu w dniu 07.03.2008

r. podjê³a Uchwa³ê o przesuniêciu wyborów w Naszym

Zwi¹zku w 2008 roku na okres jesienny.

Wszystkie zg³oszenia kandydatów na Delegatów i Prze-

wodnicz¹cych na oddzia³ach zostaj¹ aktualne i przed³u-

¿one do chwili przeprowadzenia wyborów.
Komisja Miêdzyzak³adowa

NSZZ Solidarnoœæ'80

NOWE ŒWIADCZENIA
STATUTOWE

NSZZ Solidarnoœæ'80 BOT KWB Turów S.A.
Obowi¹zuj¹ od 01.01.2008 r.

1. Dofinansowanie do imprez oddzia³owych ............................ 50 z³

2. Dofinansowanie kolonii, zimowisk, obozów wczasów rodzinnych,
zielonych szkó³ .......................................................................... 60 z³
(2 razy w roku: raz w miesi¹cach zimowych, raz w letnich dzieci od 2 do 18 lat – pobyt co
najmniej 10 dni)

3. Z tytu³u zgonu cz³onka rodziny .............................................. 200 z³
(rodzice, teœciowie, wspó³ma³¿onek, dzieci-w³asne i przysposobione, brat i siostra)

4. Narodziny dziecka ................................................................. 350 z³

5. Odprawa rentowa .................................................................. 300 z³

6. Œlub cz³onka zwi¹zku ............................................................ 400 z³

7. Odprawa emerytalna ............................................................. 500 z³
(œwiadczenie przys³uguje po 1 roku przynale¿noœci do zwi¹zku)

8. Zgon cz³onka zwi¹zku ........................................................... 600 z³

9. Wi¹zanka pogrzebowa dla zmar³ego cz³onka zwi¹zku ......... 100 z³
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WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

Dariusz Miko³ajczak
- kandydat do RN popierany przez

SYLWETKA
Mgr in¿. Dariusz Miko³ajczak jest absolwentem Wydzia³u Górniczego Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od pocz¹tku kariery zawodowej – od
1986 r. – zwi¹zany jest z górnictwem i kopalni¹ Turów. Pracê rozpocz¹³ jako
sta¿ysta w oddziale gg-1, tam te¿ zdoby³ zatwierdzenia dozoru œredniego.
Pracowa³ w oddzia³ach gg-1, z-6, z-4 jako sztygar zmianowy w BHP po uzy-
skaniu zatwierdzeñ wy¿szego dozoru górniczo-technicznego jako nadszty-
gar ds. BHP. By³ sekretarzem w Radzie Nadzorczej spó³ki „Tur-Med”. Obec-
nie pracuje w Dziale Laboratorium Badañ i Pomiarów Czynników Œrodowiska
Pracy na stanowisku Kierownika Dzia³u. W m³odoœci uprawia³ czynnie jazdê
szybk¹ na ³y¿wach, st¹d zami³owania do sportów nie tylko zimowych. ¯ona
Aneta jest lekarzem stomatologiem w Centrum Medycznym, trójka dzieci:
córki Asia 7 lat, Ma³gosia 14 lat oraz syn Mariusz 21 lat.

- Popieram kandydaturê Dariusza Miko-
³ajczaka na cz³onka Rady Nadzorczej z ra-
mienia za³ogi, poniewa¿ sprawdzi³ siê jako
dzia³acz zwi¹zkowy czynnie uczestnicz¹c w
walce o tzw. stykowe dla pracowników pra-
cuj¹cych w systemie czterobrygadowym.

Czes³aw Nowacki
- przodowy zwa³owarki Z-47 (oddzia³ z-6)

DLACZEGO KANDYDUJÊ DO RADY NADZORCZEJ?
Moja praca w Radzie Nadzorczej ma polegaæ na reprezentowaniu interesów pracowników, poniewa¿ oni w³aœnie wybie-

raj¹ swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej.
Chcia³bym podkreœliæ z du¿ym naciskiem, ¿e nie zawsze interes za³ogi jest zbie¿ny z interesem Skarbu Pañstwa tak jak

próbuje siê wmówiæ pracownikom. Przyk³adem gdzie interes Skarbu Pañstwa i pracowników nie idzie w parze s¹ w szcze-
gólnoœci wynagrodzenia. Jaskrawym przyk³adem braku zdecydowania w dzia³aniu by³a sprawa akcji pracowniczych gdzie
wycena maj¹tku naszej kopalni nie uwzglêdnia³a wszystkich jej sk³adników. Nasz najwiêkszy skarb wêgiel brunatny zosta³
pominiêty w wycenach, jak na tym wyszliœmy w stosunku do Elektrowni Turów - wiemy dzisiaj wszyscy.

Jedn¹ z wiêkszych bol¹czek naszych pracowników jest brak rzetelnej informacji o sprawach bie¿¹cych bezpoœrednio od
przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej. Informacje przekazywane z ust do ust ulegaj¹ takiemu zniekszta³ceniu, ¿e
zatracaj¹ swój pierwotny sens. Kto jak nie przedstawiciele za³ogi w Radzie Nadzorczej powinni ws³uchiwaæ siê w postulaty
pracowników.

Kiedy zostanê wybrany do Rady Nadzorczej wyjdê naprzeciw tym oczekiwaniom, bêdê spotyka³ siê z za³og¹, aby
informacje by³y rzetelne, a postulaty pracowników zawsze trafia³y pod obrady Rady Nadzorczej.

- Bêdê g³osowa³ na Dariusza Miko³aj-
czaka w wyborach na cz³onka Rady Nad-
zorczej z ramienia Za³ogi, poniewa¿ mam
do niego wielkie zaufanie jako cz³owieka
bezwzglêdnie oddanego sprawom pra-
cowniczym.

Miros³aw Lezianka
- przodowy koparki K-26 (oddzia³ g-1)

- Popieram ludzi, którzy walcz¹ o inte-
resy pracowników, a takim cz³owiekiem
jest Dariusz Miko³ajczak. Zag³osujê na
niego.

Wojciech Mijal
- przodowy zwa³owarki Z-47 (oddzia³ z-6)
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