Serdecznie zapraszamy do korzystania z wycieczek organizowanych przez nasz związek.
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NSZZ Solidarność’80 KWB Turów był,
jest i zawsze będzie związkiem apolitycznym!

Magiczny Lwów

Dziękujemy że z Nami tam byliście. Pogoda, humory
i świetna zabawa!
Mimo to że niektóre organizacje związkowe w KWB
Turów sądzą że nasza działalność to tylko biuro wyciecz-

kowe – to tylko dzięki Wam nasi kochani związkowcy – bo
chcecie z Nami jeździć a wasze duże zainteresowanie
propozycjami jakie szykujemy dla Was cieszą się dużym
zainteresowaniem.
Już myślimy nad kolejnymi wyjazdami dla Was
Drodzy Związkowcy :)

Ostatnimi czasy Komisja Międzyzakładowa
jest wmanipulowywana w różne rozgrywki polityczne i personalne. Częste ataki na związek
i jego władze, są niezrozumiałe przez Nas, nawet
z racji tego że robią to „koledzy” związkowcy!
Wyłączamy się z takich rozgrywek medialnych
na portalach internetowych i społecznościowych. Dziś dla nas najważniejsze jest dbałość
o sprawy pracownicze w Naszej Kopalni
i Spółkach zależnych! Drodzy pracownicy, to od
Was zależy czy będziecie biernie się przyglądać

takim postępowaniom, czy zadbacie o przyszłość
Was i Waszych rodzin.
Zapraszamy pracowników KWB Turów oraz
spółek do zapisywania się do naszego związku
zawodowego NSZZ Solidarność’80.
Deklaracje członkowskie można pobrać
z naszej strony internetowej:
http://solidarnosc80.com/dokumenty-do-pobrania.html

u przewodniczących na oddziałach oraz bezpośrednio w siedzibie związku.
Masz pytania? Zadzwoń 75-773-55-04

Szanowni Pracownicy Oddziałów PGE GiEK S.A.
Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników PGE GiEK S.A., którzy
zaufali mojej osobie, uwierzyli w jedność i jej siłę i oddali na mnie swój głos w wyborach
na członka Rady Nadzorczej. Zapewniam, że nadal będę służył Państwu swoją pracą, wiedzą,
doświadczeniem i bieżącą informacją. Fakt, że po raz drugi mam zaszczyt
reprezentować pracowników w Radzie jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, a zarazem
mobilizuje mnie do jeszcze większego wysiłku na rzecz naszych Oddziałów i ich
największego dobra czyli, Was wszystkich.
Pozostałych, których nie przekonałem do oddania na mnie swojego głosu oraz moich
kontrkandydatów zapewniam, że jestem zawsze otwarty na nowe pomysły, Wasze
doświadczenie i współpracę, która oby zawsze skutkowała wspólnym głosem
przedstawicieli pracowników w Radzie.
Sławomir Wochna

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

Wybory przedstawicieli do
Rady Nadzorczej w PGE GiEK
S.A. kadencji 2018-2021
W dniach 16-19.04.2018r odbyła się druga tura wyborów przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej PGE GiEK,
w wyniku których załoga oddała głosy na kandydatów:

Benefit System
W październiku 2017r. Komisja Międzyzakładowa wystąpiła do Dyrektora KWB Turów o umożliwienie
uruchomienia programu Benefit System dla pracowników kopalni. Rozmowy w temacie trwały na 3 spotkaniach
z Dyrektorem. 9 marca 2018r doszło do spotkania
Dyrektora z przedstawicielami firmy Benefit System, którego celem było zapoznanie się z profilem działalności Benefit
System, a dokładniej poznanie programu Multi Sport oraz
poznania zasad ewentualnej współpracy. Z żalem musimy
stwierdzić, że Pan Dyrektor nie zaprosił strony społecznej,
która wnioskowała o ten program. Z pisma, jakie otrzymaliśmy w dniu 05.04.2018 wynika, że Firma zaprezentowała ofertę nielimitowanego dostępu do obiektów sportowych
w całej Polsce, a w szczególności w powiecie zgorzeleckim.
W ramach 3 abonamentów pracownicy mogliby korzystać z:

Dziki dzik…
nie jest zły !?
Od pewnego czasu pracownicy kopalni
borykają
się z problemem dzików. Nasza
Komisja dostała liczne uwagi w szczególności
na oddziale g-2 gdzie watahy dzikich zwierząt
wychodziły pod pulpity i na trasy wzdłuż
przenośników.
Szybko
interweniowaliśmy,
temat został zgłoszony Zawiadowcy Kopalni
oraz do Dyrektora Oddziału ( pismo znak 013/
KM”S”80/2018 z dnia 22.02.2018) Na dzień
dzisiejszy temat został przekazany na Komisję
BHP następnie powołano zespół który zajął się
przygotowaniem całej procedury i dokumentacji
która umożliwi redukcję populacji dzików. Temat
jest na tyle ważny i niecierpiący zwłoki co szalenie
trudny z powodu przepisów prawa górniczego
jakie obowiązują w Kopalni. Jest jednak nadzieja
i światełko w tunelu… Czekamy na efekt.

- Konrad Lesniewski - 2331 głosów
- Markiewicz Zdzisław Jan – 4801 głosów
- Wochna Sławomir Dariusz – 3639 głosów
W Radzie Nadzorczej będą sprawować funkcje członków Rady; Markiewicz Zdzisław oraz Wochna Sławomir,
którzy otrzymali największa ilość głosów.
Gratulujemy wygranym i oczekujemy na owocną
współpracę na rzecz załogi!
saun, siłowni, basenów, fitnessów, lodowisk itp., Ponieważ
Pracodawca założył, że program mógłby być finansowany
z ZFŚS zostanie przedstawiana taka propozycja nie wcześniej niż dopiero na rok 2019. Jednak biorąc pod uwagę, że
po stronie pracodawcy leży obowiązek technicznej obsługi
platformy Systemu oraz bezpośredniej obsługi pracowników
( przyjmowanie deklaracji, zmiany rodzajów kart, wydawanie kart, wprowadzania zmian w 2 systemach). Pracodawca
w chwili obecnej nie posiada odpowiedniej liczby pracowników w Sekcji Socjalnej DLK, by móc scedować na komórkę
kolejne zadania. Brak jest również możliwości zatrudniania
nowego pracownika ( etatyzacja)
Treść pisma była zbyt obszerna żeby móc ją Wam
przedstawić – reasumując, to chyba już nic z tego nie
będzie. A z ciekawości chcemy się dowiedzieć, jaka liczba
pracowników była by zainteresowana takim programem?
Dzwońcie do nas!

Nasze interwencje:
1.
Łaźnia na V pochylni; po zgłoszeniach
pracowników o niedogrzaniu łaźni na brudną odzież,
Komisja zgłosiła problem i wystosowała pismo do Dyrektora.
Po naszej interwencji okazało się uszkodzone urządzenia
elektroniczne w nadmuchach. Sprawa priorytetowo
załatwiona przez służby odpowiedzialne.
2.
Nasza
interwencja
w
sprawie
nieodnotowywania w dziennikach pracy na oddziale m-1,
dniówek za pracę w szczególnych warunkach na odkrywce,
które powinny być zaliczone do pracy w wymiarze półtora
krotnym przy ustaleniu prawa do górniczej emerytury. Temat
wyjaśniony i sprostowany, a pracownicy zadowoleni.
3.
Interweniowaliśmy w sprawie zbyt późnego
otwarcia wejścia do łaźni głównej przed nocna zmianą.
Temat został zgłoszony Dyrektorowi, który niezwłocznie
zobowiązał służby do zmiany polecenia i rozsądnego
podejścia do wpuszczania na teren łaźni.
4.
Pisemne
zgłoszenie
jednoosobowych
kontroli przenośników na nocnej zmianie i ataku dzików na
oddziale g-2. Pierwszy temat po rozmowie z Zawiadowcą
KWB Turów – temat kontroli załatwiono niemal natychmiast
a temat dzików – opisany jest w oddzielnym artykule.
5.
Przy okazji zmiany w schemacie
organizacyjnym oraz zapisów w § 2 ust 1.1 zał. Nr 6 ZUZP
z dnia 22.11.2010 r, ( dotyczącego ciągu technologicznego)
wnioskowaliśmy do Dyrektora o weryfikacię i dodanie w w/w
postanowieniu pracowników faktycznie wykonujących prace
na terenie odkrywki min.; pracowników w Dziale Ochrony
Przeciwpożarowej TZR oraz w Wydziale DIM w Działach:
IMR, IMC, IMK, IMD, INI
6.
Temat zgłoszony na Komisji BHP -poprawa
drogi wzdłuż nitki NW w kierunku VII pochylni.

Delegaci MPKZP
24 kwietnia 2018r obradowali Delegaci Kasy
Zapomogowo – Pożyczkowej KWB Turów. Po podsumowaniu
minionego okresu kadencji w sprawach formalnych
i finansowych, Delegaci postanowili dokonać zmian
w Statucie MPKZP. Jedną z najistotniejszych
zmiana będzie wprowadzenie od miesiąca lipca
2018r wysokości udzielonej pożyczki.
Do tej pory wysokość pożyczki wyliczano:
- 3 x wysokość wkładów + połowa
miesięcznego zarobku, lub
- 3 x wysokość wkładów + połowa
miesięcznego zarobku + 50% ( z wyliczonej
wysokości pożyczki).
Ponieważ istnieje zagrożenie wydłużenia
czasu oczekiwania na pożyczkę Delegaci
byli zmuszeni dokonać zmiany w Statucie
i jednocześnie z dodatkowych 50% więcej
pożyczki dokonano zmianę na 20% więcej
z wyliczonej wysokości pożyczki. Zmiania się
również zasada że pożyczka powyżej 100 tyś.
zł lub zwiększona o 20% będzie musiała być
zabezpieczona przez 3 żyrantów.
Zmiana
będzie wprowadzona dla pracowników po
1 lipca 2018 r Do wniosku o pożyczkę trzeba

Przeszeregowania Pracowników do wyższych kategorii
i stawek płac zasadniczych.
Dyrektor KWB Turów w dniu 23 kwietnia 2018r
w oparciu o porozumienie płacowe z 5 marca 2018r,
ustalił ilość 543 pracowników do przeszeregowań
oraz ustalił zasady rozdysponowania przez kierowników

będzie dołączyć pismo z prośbą o udzielenie zwiększonej
pożyczk, i podpisane przez wszystkie związki zawodowe
działające na terenie KWB Turów.
Delegaci wnioskowali o przeprowadzenie nowych
wyborów na Delegatów do MPKZP, jednak w wyniku
głosowania wniosek został odrzucony! Która to już kadencja
Tych delegatów i która Zarządu?

limitów
określonych
przez
Dyrektora
Oddziału,
z zachowaniem proporcjonalności w okresach
- od 1 maja 35 % limitu,
- od 1 czerwca 35 % limitu,
- od 1 lipca 30 % limitu.
Pracownicy którzy chcą się ubiegać o indywidualne
przeszeregowania powinni kierować podanie do Dyrektora
Oddziału KWB Turów złożyć u Kierownika Oddziału o opinię
do 10 każdego dnia miesiąca ( od 10 maja, do 10 czerwca ).

