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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

Walny Zjazd Zwi¹zku
W dniach 16-18 kwietnia 2008 r. odby³ siê IV Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ'80 - Konfederacja. Przy tej okazji mia³y mo¿liwoœæ spotkaæ siê poszczególne Sekcje bran¿owe. I tak w dniu
16.04.2008 r. spotka³ siê Sekretariat Górnictwa i Energetyki. Omówiono sprawy zwi¹zane z bran¿¹ wêgla kamiennego i brunatnego oraz
soli. Dyskutowano równie¿ o przemianach towarzysz¹cych w elektroenergetyce miedzy innymi w grupie BOT i PGE.

Szanowni Zwi¹zkowcy!
To ju¿ szósty numer naszego biuletynu informacyjnego. Ukazuje siê
specjalnie dla Was - naszych zwi¹zkowców, poniewa¿ chcemy z Wami
podzieliæ siê wa¿nymi informacjami dotycz¹cymi naszej pracy i pracy w Kopalni Turów. Dziêki biuletynowi przedstawiamy nasz punkt
widzenia wa¿nych spraw dla nas i
dla naszej Spó³ki. Zapraszamy - jak
zawsze - do lektury, jak równie¿ do
zg³aszania swoich problemów lub
propozycji tematów do nastêpnych
numerów biuletynu.
Jan Krasiñski – przewodnicz¹cy
KM NSZZ Solidarnoœæ'80
BOT KWB Turów S.A.

W dniu 17.04.2008 r. spotka³y siê Sekcja Bran¿owa Wêgla Brunatnego
na której omówiono szczegó³owo tematyk¹ wartoœciowania pracy oraz
projekt priorytetowy w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi na rok 2008.
Omówiono równie¿ tematykê Dialogu Spo³ecznego prowadzonego w PGE
S.A. oraz proponowane zmiany do Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego.
Jednak najwa¿niejsza kwesti¹ która niew¹tpliwie zwieñczy³a nasze Zgromadzenie by³o podpisanie stanowiska – porozumienia, przedstawicieli
NSZZ Solidarnoœæ'80 - Konfederacja, WZZ Sierpieñ'80 i NSZZ Solidarnoœæ'80 KWK JAS - MOS o podjêciu wspó³pracy w celu odbudowy autentycznego ruchu zwi¹zkowego, który bêdzie rzeczywistym reprezentantem ludzi pracy.
Dziœ wiemy, ¿e to jest dobry zwiastun tworz¹cej siê bardzo du¿ej centrali
zwi¹zkowej, wywodz¹cej siê z czasów Sierpnia roku 80-tego!

Nareszcie
regulacje
w ZSIP!!
Informujemy ze nareszcie dosz³o do
podpisania Nowego Regulaminu
Wyborów Spo³ecznych Inspektorów
Pracy w BOT KWB Turów S.A. i obowi¹zuje od 25.04.2008 r.
Nowy Regulamin przede wszystkim
reguluje sprawê kadencyjnoœci (wyrównanie wszystkim SIP okresu kadencji) zapobiegnie to raz na zawsze
spekulacjom ró¿nego rodzaju na ten
w³aœnie temat.
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List Otwarty

List Otwarty jaki wystosowano do wielu central zwi¹zkowych w Polsce o poparcie manifestacji, która odbêdzie
siê 20 czerwca na ulicach Warszawy pod has³em „Doœæ
represji i wyzysku - £apy precz od Kodeksu Pracy!”
wspó³organizowana przez Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników oraz wspó³pracuj¹ce z nim
organizacje zwi¹zkowe Solidarnoœæ'80 i spo³eczne.
Zapraszamy do wspó³udzia³u w tej demonstracji wszystkich zwi¹zkowców i ludzi którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ do
kontaktu z NSZZ Solidarnoœæ'80 BOT KWB Turów S.A.
Treœæ:
W zwi¹zku z tym, ¿e kolejna ju¿ koalicja rz¹dowa planuje zmiany w Kodeksie Pracy oraz Ustawie o zwi¹zkach zawodowych i Ustawie o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych, proponujemy podjêcie wspólnych dzia³añ,
których celem bêdzie przeciwstawienie siê niekorzystnym dla pracowników i ruchu zwi¹zkowego projektom
rz¹du i organizacji pracodawców.
Ograniczone maj¹ byæ prawa pracownicze i swoboda dzia³ania zwi¹zków zawodowych. Projektowane zmiany, dotycz¹ce zarówno du¿ych zak³adów pracy, jak i firm
zatrudniaj¹cych poni¿ej 10 pracowników, maj¹ ograniczyæ prawa pracownicze i swobodê dzia³ania organizacji
zwi¹zkowych. Te plany s¹ kolejnym przejawem walki ze
zdobyczami ruchu pracowniczego. To wola stron ma decydowaæ o tym, czy z pracownikiem zawrze siê umowê o
pracê, czy umow¹ cywilnoprawn¹ lub zmusi siê go do
samozatrudnienia. Planowane zmiany w prawie pracy
przewiduj¹ równie¿, ¿e Pañstwowa Inspekcja Pracy nie
bêdzie mog³a samodzielnie wnieœæ powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, lecz bêdzie mog³a to zrobiæ,
wy³¹cznie za zgod¹ pracownika. Oznaczaæ to bêdzie ca³kowit¹ bezkarnoœæ i dowolnoœæ zawierania stosunku pracy z pracownikiem. Nadu¿ywane obecnie „umowy œmieciowe” i zatrudnianie pozakodeksowe, stanie siê powszechn¹ plag¹. Zatrudnieni w ten sposób pracownicy
pozbawieni s¹ jakichkolwiek gwarancji kodeksowych.
Nie maj¹ prawa do urlopu, chorobowego, nie maj¹ op³acanych sk³adek, op³acani s¹ poni¿ej minimalnej p³acy
gwarantowanej.
Stanowi¹cy sejmow¹ wiêkszoœæ libera³owie chc¹ ograniczyæ g³ównie prawa osób zatrudnionych w ma³ych firmach, zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 10 osób. Pojawi³ siê pomys³, aby w takich zak³adach pracy nie ewidencjonowaæ
czasu pracy, co pozwala³oby zmuszaæ pracowników do
wielogodzinnej pracy ponad si³y przez 7 dni w tygodniu.
Koalicja PO i PSL chce doprowadziæ tak¿e do znacznego ograniczenia wolnoœci zwi¹zkowych i prawa do
strajku. Dopuszczone do dzia³ania maj¹ byæ tylko te
zwi¹zki zawodowe, które na mocy odgórnego wskazania
administracyjnego uzyskaj¹ certyfikat zezwalaj¹cy na ich
istnienie. To bezprecedensowy zamach na swobodê dzia³ania zwi¹zków zawodowych, które realnie i konsekwentnie reprezentuj¹ interesy pracowników. Uznawane
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maj¹ byæ, tylko te zwi¹zki zawodowe, które uzyskaj¹
koncesjê na dzia³anie od w³adzy i organizacji pracodawców. Ruch zwi¹zkowy powinien rozwijaæ siê bez
ingerencji strony rz¹dowej i organizacji pracodawców.
To sami pracownicy, powinni mieæ prawo wyboru do
jakiej organizacji zwi¹zkowej chc¹ nale¿eæ. Wszelkie
administracyjne ograniczanie tego prawa jest niedopuszczalne. Nie ma zgody na próby usuwania ruchu zwi¹zkowego z terenu zak³adu pracy, który jest naturalnym
polem dzia³ania organizacji zwi¹zkowych. Ruch zwi¹zkowy musi byæ osadzony w œrodowisku pracowniczym
i mieæ mo¿liwoœæ sta³ego i nieskrêpowanego kontaktu z
pracownikami, których reprezentuje.
Zajad³e ataki na uprawnienia zwi¹zków zawodowych
poprzez nachalne wmawianie spo³eczeñstwu, ¿e to zwi¹zki zawodowe stanowi¹ przeszkodê w rozwoju gospodarczym, jest prób¹ os³abienia ruchu zwi¹zkowego i prowadzi do skutecznego ograniczania praw pracowniczych i
odebrania pracownikom jedynego skutecznego narzêdzia
walki o swoje prawa i interesy, jakim s¹ wolne od nacisków, niezale¿ne i samorz¹dne zwi¹zki zawodowe. Zwi¹zki
zawodowe s¹ jedynym gwarantem tego, ¿e rozwój gospodarczy bêdzie s³u¿y³ nie tylko nielicznym, w¹skim grupom
posiadaczy lub zarz¹dców maj¹tku, lecz bêdzie dba³ o uczciwy i sprawiedliwy podzia³ efektów wzrostu gospodarczego, pomiêdzy strony stosunku pracy. Dlatego wspólnie powinniœmy przeciwstawiæ siê kolejnej ju¿ próbie ataku na
ruch zwi¹zkowy i kodeksowe gwarancje pracownicze.
O potrzebie podjêcia wspólnej walki zwi¹zkowej, w
obronie zagro¿onych praw i interesów wiêkszoœci spo³eczeñstwa, œwiadcz¹ nie tylko ostatnio przygotowywane
zmiany kodeksu pracy i ustaw zwi¹zkowych ale tak¿e
zamiary rz¹du odebrania uprawnieñ do przechodzenia na
wczeœniejsze emerytury ogromnej grupie pracowników,
dotychczas posiadaj¹cych takie uprawnienia, czy te¿ zamiary rz¹du zmierzaj¹ce do prywatyzacji i komercjalizacji ochrony zdrowia. Tym zagro¿eniem i pomys³om musimy siê wspólnie przeciwstawiæ ju¿ teraz.
Odrêbnym problemem jest funkcjonuj¹ce powszechnie
zatrudnianie na umowy pozakodeksowe, pozbawiaj¹ce w
ten sposób zatrudnionych, podstawowych gwarancji kodeksowych, praw pracowniczych i mo¿liwoœci obrony ich
interesów przez ruch zwi¹zkowy. Pomimo formalnie obowi¹zuj¹cej równoœci praw coraz liczniejsze grupy pracowników s¹ na rynku pracy dyskryminowane. Jedn¹ z takich grup s¹ osoby pracuj¹ce czasowo, w tzw. elastycznych formach zatrudnienia. Osoby pracuj¹ce na tzw. „umowach œmieciowych”, s¹ ca³kowicie pozbawione ochrony z
tytu³u, i tak ju¿ mocno okrojonego, Kodeksu Pracy.
Antypracownicza polityka w³adz doprowadzi³a do coraz
wiêkszej iloœci protestów spo³ecznych. W dniu 20 lutego
opini¹ publiczn¹ wstrz¹sn¹³ dwugodzinny strajk pracownic Tesco w Tychach – pierwszy w historii Polski strajk w
hipermarkecie. Strajkuj¹ nauczyciele, kierowcy autobusów
i tramwajów, kolejarze i pocztowcy. Zwyciêstwem zakoñczy³ siê 46-dniowy strajk górników w kopalni „Budryk”.
Wci¹¿ protestuj¹ pracownicy ochrony zdrowia, którzy do-
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magaj¹ siê podwy¿ek p³ac i sprzeciwiaj¹ siê planom prywatyzacji szpitali. O swoje prawa upominaj¹ siê równie¿
inne grupy spo³eczne: emeryci, renciœci i lokatorzy.
Najwy¿szy czas, aby o swoje prawa i interesy walczyæ
wspólnie!
Zapraszamy do wspólnej walki o sprawy jednocz¹ce ruch
zwi¹zkowy i œrodowiska pracownicze, które s¹ zagro¿one przez antypracownicze i antyzwi¹zkowe pomys³y koalicji rz¹dowej i organizacji pracodawców. Nie dajmy siê
podzieliæ.
Podczas demonstracji domagaæ siê bêdziemy:
1. Podniesienia p³acy minimalnej.
2. Ograniczenia mo¿liwoœci zatrudniania na tzw. umowy pozakodeksowe.
3. Zachowania prawa do przechodzenia na wczeœniejsze emerytury dla dotychczas uprawnionych i rozszerzenie tego prawa na inne grupy zawodowe np. pracowników ochrony zdrowia.

4. ¯adnych zmian w Kodeksie Pracy pogarszaj¹cych
sytuacjê pracowników.
5. NIE dla prywatyzacji - TAK dla podwy¿ek p³ac w
ochronie zdrowia.
6. Doœæ wyzysku w supermarketach i hipermarketach ¿¹damy wy¿szych wynagrodzeñ i lepszych warunków
pracy.
7. Zniesienia podatku dochodowego od emerytur i rent.
8. Zwiêkszenia ochrony lokatorów - mieszkanie prawem
nie towarem.
Wzywamy autentyczne organizacje zwi¹zkowe i spo³eczne, wszystkich ludzi pracy do wspólnej walki o prawa pracownicze i wolnoœci zwi¹zkowe!
Otrzymuj¹:
Jan Guz - Przewodnicz¹cy OPZZ
Bogus³aw Ziêtek - Przewodnicz¹cy WZZ Sierpieñ 80”
Grzegorz Durski - Przewodnicz¹cy KK NSZZ „Solidarnoœæ 80” Konfederacja
Wies³aw Siewierski - Przewodnicz¹cy FZZ
S³awomir Broniarz - Przewodnicz¹cy ZNP
Anita Gardias - Przewodnicz¹ca OZZPiP
oraz przewodnicz¹cy innych zwi¹zków zawodowych

LEPIEJ ZAPOBIEGAÆ NI¯ LECZYÆ
W zwi¹zku z licznymi telefonami i bezpoœrednimi uwagami pracowników BOT KWB Turów S.A. co do korzystania z us³ug Centrum Medycznego Turów Sp. z
o.o. postanowiliœmy zamieœciæ taka informacjê w naszym biuletynie zwi¹zkowym.
W dniu 17.01.2008 r. pomiêdzy Pracodawc¹, a Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi w BOT KWB Turów S.A.
podpisane zosta³o Porozumienie w sprawie realizacji §16
pkt 7, 8 Umowy Spo³ecznej zawartej w dniu 22.12.2004
r. stanowi¹cej za³¹cznik nr 19 do ZUZ z dnia 27.11.1995
r. Porozumienie obowi¹zuje od dnia 1 lutego 2008 r.
Zgodnie z treœci¹ Porozumienia w ramach „Programu
Ochrony Zdrowia Pracowników BOT KWB Turów S.A.”
od dnia 1.02.2008 r. w Centrum Medycznym Turów Sp.
z o.o., Bogatynia 3, ul. Mickiewicza 11a bêd¹ wykonywane bezp³atnie:
1. Us³ugi stomatologiczne, które nie s¹ finansowanie
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj.:
- wype³nianie ubytków materia³em œwiat³outwrdzalnym
w zêbach 1-3,
- wype³nianie ubytków materia³em chemoutwardzalnym
w zêbach 4-8,
- znieczulenie do ka¿dego zabiegu wykonywanego w
gabinecie stomatologicznym.
2. Badania profilaktyczne pozwalaj¹ce na zdiagnozowanie n/w chorób:
- choroby prostaty,
- choroby krêgos³upa, stawów i r¹k,
- choroby reumatyczne,
- osteoporoza,
- choroby uk³adu kr¹¿enia,
- choroby metaboliczne: cukrzyca, mia¿d¿yca, dna,
- choroby uk³adu oddechowego – choroby p³uc,
- choroby nowotworowe,
- choroby laryngologiczne: uszu, gard³a, krtani,

- choroby uk³adu pokarmowego,
- choroby uk³adu moczowego,
- choroby tarczycy,
- choroby narz¹du rodnego.
3. Szczepienia ochronne przeciw grypie i ¿ó³taczce.
Wymienione wy¿ej œwiadczenia sfinansuje w ca³oœci
pracodawca. Zgodnie z ustaw¹ o podatku dochodowym
od osób fizycznych, œwiadczenia traktowane bêd¹ jako
dodatkowy przychód pracownika i z tego tytu³u bêd¹
opodatkowane i osk³adkowane.
Rejestracjê pracowników na badania profilaktyczne prowadziæ bêdzie Dzia³ Socjalny, nr tel. 5-988, od poniedzia³ku do œrody w godzinach 6.00-15.00.
Rejestracja do stomatologa odbywaæ siê bêdzie w gabinecie stomatologicznym w Centrum Medycznym Turów,
Bogatynia 3, od poniedzia³ku do pi¹tku na podstawie
wa¿nej legitymacji pracowniczej, nr tel. 5-370.
Przyjêcie przez lekarza i zlecenie wykonania badañ profilaktycznych odbywaæ siê bêdzie w Centrum Medycznym Turów Sp. z o.o., Bogatynia 3, ul. Mickiewicza 11a,
w pi¹tki w godzinach 11.00-13.30.
Po wykonaniu badañ, wyniki zostan¹ wydane pracownikowi, natomiast lekarz wyda na ich podstawie
orzeczenie o stanie zdrowia oraz w przypadku koniecznoœci wykonania rozszerzonych badañ diagnostycznych lub konsultacji specjalistów - skierowanie wskazuj¹ce rodzaj badañ i konsultacji. Ustalenie terminu i
miejsca wykonania badañ i konsultacji bêdzie dokonywane w DA, nr tel. 5-770.
Po ustaleniu przez lekarza koniecznych badañ i wypisaniu skierowania, pracownik zobowi¹zany bêdzie do z³o¿enia podpisu na liœcie w celu akceptacji kwoty zleconych badañ.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce realizacji Porozumienia udzielane s¹ pod nr tel. 5-770 lub 5-771.
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Bony inaczej
Od 1 czerwca bony na posi³ki profilaktyczne i mleko wydawane pracownikom z tytu³u pracy w warunkach
szkodliwych, uci¹¿liwych i niebezpiecznych oraz na otwartej przestrzeni bêd¹ realizowane za pomoc¹ bonów Sodexho Pass o wartoœci 6 z³.

Nareszcie po kolejnych naszych interwencjach do Zarz¹du Spó³ki doczekaliœmy siê naszych s³usznych postulatów dotycz¹cych realizacji bonów
¿ywieniowych poza zak³adem pracy.
Ka¿dy pracownik bêdzie móg³ zrealizowaæ bony tam gdzie bêdzie chcia³
i z pewnoœci¹ po ni¿szych cenach bez
stania w d³ugich kolejkach oraz nie
trzeba bêdzie specjalnie przyje¿d¿aæ
do Kopalni ¿eby je zrealizowaæ.

Uœmiechnij siê!
Wpada facet do zak³adu fryzjerskiego i pyta:
- Kiedy móg³by pan mnie ostrzyc?
Fryzjer rozgl¹da siê po zak³adzie, liczy czekaj¹cych klientów i mówi:
- Najwczeœniej za dwie godziny.
Klient wychodzi. Na drugi dzieñ ponownie pojawia siê ten sam facet.
Zagl¹da do zak³adu i pyta:
- Kiedy najwczeœniej móg³bym siê ostrzyc?
Fryzjer kalkuluje, przelicza czekaj¹cych klientów i odpowiada:
- Nie wczeœniej ni¿ za trzy godziny.
Facet znika. Tydzieñ póŸniej sytuacja siê powtarza.
Zaniepokojony fryzjer prosi kolegê:
- Romek, idŸ za nim i zobacz, co to za jeden i gdzie poszed³?
Po 10 minutach wraca Roman œmiej¹c siê do rozpuku.
Fryzjer pyta:
- I co, gdzie poszed³?
- Do twojej ¿ony.;)
Urzêdnik do interesanta:
- Codziennie panu mówiê, ¿eby pan przyszed³ jutro, a pan zawsze przychodzi dzisiaj.
Ch³opina ze wsi przyjecha³ do miasta na dzieñ targowy. P³ody ziemi sprzeda³ i ¿ony
proœby pamiêtaj¹c uda³ siê do sklepu dokonaæ zakupu majtek.
- Majtki mnie potrzebne, dla ¿ony - mówi do ekspedientki.
- A jaki rozmiar, gospodarzu?
Ch³opina drapie siê w szczecinê.
- Rozmiar, rozmiar... By³a kiedyœ na wsi?
- By³am gospodarzu, nawet ze wsi pochodzê - odpowiada mi³a ekspedientka
- Nu, to ja powiem tak: jak ja kiedyœ wraca³ z pola to jej majtki sie na p³ocie suszyli...
- Ale rozmiar jaki?
- Nu... tak gdzieœ... na cztery sztachiety.

Witka ju¿ oddana
Do dziœ nie mo¿emy siê doprosiæ jakiejkolwiek informacji na jakich zasadach zosta³a przekazana aportem
Nasza Witka. Od 13 maja 2008r Witka nale¿y ju¿ do Spó³ki Global. Jesteœmy zaskoczeni ¿e oœrodek zosta³ oddany i bêdzie dofinansowywany przez
BOT KWB Turów S.A. jeszcze przez
jakiœ czas, bez ¿adnej informacji dla
zwi¹zków zawodowych i za³ogi. Tydzieñ przed tym faktem zwi¹zki wyprosi³y Pani¹ Dyrektor Globalu o nie
zmienianie cen do koñca 2008 r., co
umo¿liwi naszym pracownikom do
ulgowego korzystania z tego oœrodka
jak do tej pory. Wa¿ne ¿ebyœmy pamiêtali ze wszystkie rezerwacje domków czy planowanych imprezach na
Witce za³atwiane s¹ w Dziale Socjalnym naszego zak³adu.

Biuletyn Informacyjny

Wydawca: KM NSZZ Solidarnoœæ'80
BOT KWB Turów S.A., 59-916 Bogatynia 3,
tel. (075) 77 36 093; (075) 77 35 504
www.solidarnosc80.alias-it.pl

