
Wycieczki dla Naszych Związ-
kowców i Ich rodzin

Komisja Międzyzakładowa Solidarność’80 
w 2019 roku zorganizowała i jeszcze 
zorganizuje wiele atrakcyjnych wycieczek 
dla naszych związkowców oraz członków 
ich rodzin. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się wyjazdy na Międzynarodowe 
Targi Motoryzacyjne w Poznaniu, oraz z okazji 
Dnia Dziecka do największego w Polsce parku 
rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. Nie udało 
się zebrać chętnych na wyjazd do Parku Nauki 
i Rozrywki w Krasiejowie. 

Już dziś nasi związkowcy wrócili z 12 
dniowego pobytu w Gruzji, skąd przesłali 
wspaniałe zdjęcia i pozdrowienia! Na początku 
września prawie 60 osobowa grupa związkowców, 
pojedzie zwiedzać Budapeszt oraz weźmie 
udział w Międzynarodowym Festiwalu Wina 
2019r. We wrześniu zaplanowaliśmy jeszcze 
2 wyjazdy; do Pragi i do Kopalni w Wałbrzychu, 
a w grudniu do Tropikalnej wyspy pod Berlinem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
zainteresowanie i liczny udział w naszych 
wycieczkach. Polecamy obserwowanie Naszych 
tablic informacyjnych, strony związkowe 
i Facebooka – bo tam informujemy o wszystkim 
na bieżąco. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Gruzja

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

Podziękowania dla Pracowników 
KWB Turów

Komisja Międzyzakładowa przekazuje – „gorące podziękowa-
nia dla całej braci związkowej NSZZ Slidarność’80 KWB Turów” za 
liczny udział w wiosennych wyborach na Przedstawicieli Załogi Za-
rządu oraz Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Słowa podziękowania oraz zapewnienia godnego reprezento-
wania interesów załogi z poszanowaniem  otrzymanego od pracow-
ników mandatu zaufania, oraz sumienne wypełnianie powierzonych 
obowiązków, przekazali - Wice Prezes PGE GiEK Andrzej Kopertow-
ski oraz Członek Rady Nadzorczej PGE GiEK Cezary Bujak!

Związki zawodowe dziękowały 
Stanisławowi Żukowi

Przewodniczący Organizacji Związkowych w KWB Turów 
uczestniczyli w spotkaniu pożegnalnym z okazji przejścia na emery-
turę Wice Prezesa PGE GiEK, byłego Dyrektora KWB Turów Stani-
sława Żuka.

W imieniu Wszystkich pracowników złożyliśmy podziękowania 
za długoletnia pracę na rzecz Naszych zakładów, całej  Grupy górni-
czo-energetycznej PGE i jej pracowników. 

Po wieloletnim okresie pracy Nasz Prezes, Dyrektor i Przyja-
ciel postanowił odpocząć od pracy, jednak obiecał, że w każdej po-
trzebie i w miarę możliwości  zawsze służy swoja pomocą i radą! 

Jeszcze raz, w imieniu Komisji Międzyzakładowej, bardzo 
dziękujemy i życzymy dużo zdrowia! Specjalne oferty zniżkowe dla 

pracowników PGE.
Specjalnie dla pracowników GK PGE 

została przygotowana oferta rabatowa na zakup 
nowych samochodów marki KIA i Opel. Z rabatów 
będzie można już skorzystać od 1 lipca 2019 
r. Oferta obowiązywać będzie we wszystkich 
autoryzowanych dealerów marki Opel oraz KIA 
w całej Polsce.

Z oferty można skorzystać po przedło-
żeniu zaświadczenia o zatrudnieniu w spółce 
z GK PGE (oświadczenie z działu Kadr/HR o zatrud-
nieniu pracownika w GK PGE – na umowę o pracę 
i niebędącym na okresie wypowiedzenia z pieczątką 
i na papierze firmowym). 

Więcej szczegółów można znaleźć na 
stronach internetowych PGE i Solidarność’80.



Z praz Zespołu Trójstronnego.
W dniu 6 czerwca 2019r odbyło się posiedzenie 

Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego. 
KWB Turów ze strony społecznej reprezentowali; 
Piotr Kubiś, Wojciech Ilnicki, Mieczysław Krupiński oraz 
Bogumił Tyszkiewicz, a Pracodawcę reprezentowali; Robert 
Ostrowski - Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, 
Sławomir Wochna - Dyrektor PGE GiEK S.A. – Oddział 
KWB Turów w Bogatyni – jednocześnie Przewodniczący 
Rady Porozumienia ZP PPWB, Prezes Zarządu ZP PPWB 
Dariusz Grzesista - Dyrektor PGE GiEK S.A. – Oddział 
KWB Bełchatów w Rogowcu.

 Z przykrością wszyscy Członkowie Zespołu, 
zauważyliśmy że zabrakło przedstawicieli Ministerstwa 
Energii oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
co skutkowało brakiem osób decyzyjnych ze strony Rządu 
w omawianych tematach; Koncesji dla odkrywki Ościsłowa 
KWB Konin, Złoczewa dla KWB Bełchatów oraz dla KWB 
Turów jak i do dziś nie wyjaśnionego problemu interpretacji 
Ustawy Emerytalnej przez ZUS w/s wydłużania okresów 
wydawania decyzji dla pracowników uprzywilejowanych 
do przejścia na emeryturę górniczą w Kopalniach Węgla 
Brunatnego. Cały Zespół zgodnie nie zakończył rozmów, 
a jedynie przerwał to posiedzenie do czasu wyznaczenia 
spotkania z Ministrem Energi oraz Ministrem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. 

Na spotkaniu cała strona społeczna 
podziękowała za wymierny wkład w pracach 
Zespołu Panu Grzegorzowi Tobiszowskiemu – który 
z uwagi na wybór do Parlamentu Europejskiego 
został odwołany ze stanowiska Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Energii, oraz długoletniemu Członkowi 
Zespołu Trójstronnego Stanisławowi Żukowi – z uwagi na 
przejście na emeryturę. 

BHP w Kopalni Turów.
Praca w warunkach Higienicznych i Bezpiecznych 

w KWB Turów to jeden z najważniejszych celów jakie 
stawia sobie Nasza organizacja! I tak w miesiącu czerwcu, 
podczas okresu intensywnych upałów zwróciliśmy się 
do Dyrektora w piśmie o interwencję i przypomnienie 
Kierownikom oddziałów o istniejących zagrożeniach 
i pogorszeniu się warunków BHP. Dziękujemy 
Dyrektorowi za szybką interwencję i komunikat w powyższej 
sprawie do osób dozoru!

Przestrzeganie zasad to jedno, ale poprawienie 
i udoskonalenie warunków w których pracujemy to druga 
strona medalu. Nasza Komisja wysłuchuje wszystkie uwagi 
od pracowników i stara się je zgłaszać odpowiednim służbom. 
W ostatnim czasie to były: uszczelnienie przeciekających 
świetlików na hali na m-3, uzupełnianie środka do dezynfekcji 
stóp na łaźni głównej oraz wymianę tych urządzeń, 
wyjaśnialiśmy przyczyny braku ciepłej wody na łaźni 
głównej, klimatyzacja autobusów linii 74,72,34,70, założenie 
klimatyzacji w pomieszczeniu obsługi  na przepompowni T6. 

Ciekawostka - Terminale Płatnicze
Miło jest poinformować pracowników naszego 

oddziału, że Spółka Megaserwis zainstalowała na 
stołówkach i w kiosku spożywczym terminale do płatności 
bezgotówkowych transakcji. Za zrealizowane zakupy 
w punktach MegaSerwis pracownicy mogą płacić kartą, 
telefonem itp.

Porozumienie płacowe w 2019r
W tym roku udało się porozumieć stronie społecznej 

z Pracodawcą w sprawie realizacji wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń na poziomie 4,6%. Choć podczas negocjacji 
była mowa o wyższym wskaźniku wzrostu płac, to mamy 
nadzieję że to nie ostatnie słowo Zarządu PGE w 2019r. 
W KWB Turów wspólnie z Dyrektorem Oddziału podpisaliśmy 
porozumienie o formie rozdysponowania wskaźnika. 
I tak na miesiąc czerwiec i wrzesień zaplanowano 
wypłacenie kwotowych nagród w wysokości 800 zł, od  
1 czerwca o 3% wzrosła tabela płac. We wrześniu br. zostaną 
uruchomione przeszeregowania indywidualne na poziomie 
17% załogi. Mamy nadzieję że Dyrektor pozytywnie odniesie 
się do prośby strony społecznej o wypłacie nagrody 
z okazji Dnia Górnika.

PPE przyjazne pracownikom.
Na początku 2019 roku spora grupa pracowników, 

Naszych związkowców, zadawała pytania co się dzieje 
z Pracowniczym Programem Emerytalnym w Kopalni, 
którym zarządza Nationale Nederlanden, czy przynosi 
straty? Za każdym razem odpowiadamy; szanowni 
związkowcy, czy jesteście na bieżąco z kursem giełdowym 
i wartością jednostki PPE? Czy to są straty, czy mniejszy 
zysk? Przecież indywidualne konta są wyłącznie Wasze 
i nawet najlepszy makler nie doradzi nikomu jak inwestować 
swoje pieniądze. A przecież PPE to czyste pieniądze! Dzięki 
działaniom związków zawodowych w KWB Turów PPE 
KWB Turów jest na bieżąco unowocześniany i upraszczany, 
a w samym programie istnieje wiele możliwości kontrolowania 
własnego funduszu ( np. NNTFI24 – aplikacja mobilna która 
umożliwia na bieżąco kontrolowanie funduszem) możliwość 
własnego decydowania o inwestowaniu zgromadzonych 
pieniędzy na różnych subfunduszach. W tym roku już kolejny 
raz wystąpiliśmy do Nationale Nederlanden o zmniejszenie 
kosztów prowadzenia funduszu ( czekamy na wspólne 
ustalenie treści aneksów do umowy). 

Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się 
własnym funduszem i założenia sobie własnego profilu 
na NNTFI24 oraz Telefundusze – co przedstawiamy
w skrócie:

Dostęp do Serwisu Transakcyjnego NNTFI24 
oraz Telefundusze.
 - Należy wypełnić oraz podpisać formularz Deklaracji 

zawarcia umowy internetowej i telefonicznej  
(„Deklaracja”) - formularz dostępny w Dziale Kadr.

 - Złożyć wypełniony formularz w Dziale Kadr swojego 
Pracodawcy.

 - Pracodawca przesyła wypełnioną i potwierdzoną 
Deklarację do Agenta Transferowego 

 - NN Investment Partners TFI, gdzie następuje jego 
rejestracja a następnie:

 - w przypadku usługi internetowej, na adres poczty 
elektronicznej podany w Deklaracji wysyłany jest  
LOGIN, który jest jednocześnie numerem Uczestnika
w Funduszach NN,

 - na numer telefonu komórkowego wskazany w Deklaracji 
wysyłana jest wiadomość tekstowa SMS z pierwszym 
hasłem do aktywacji usługi internetowej. 

Aktywacja Usługi.
Aktywacja Usługi dokonywana jest przez Uczestnika samo-
dzielnie poprzez:

• wejście na stronę internetową www.nntfi.pl i kliknięcie 
w przycisk „Zaloguj” lub

• bezpośrednio na stronie serwisu transakcyjnego www.
nntfi24.pl.

• Po wejście na stronę należy w pole:
• „Numer uczestnika” wpisać numer otrzymany w wiado-

mości e-mail,
• „Hasło” wpisać hasło przesłane w SMS, a następnie 

zmienić to hasło na własne.
Po dokonaniu aktywacji, dostęp kolejne logowania 

odbywają się zgodnie z powyższą instrukcją z użyciem wła-
snego hasła podane w trakcie aktywacji usługi.

Po aktywacji usługi możliwa jest rejestracja w apli-
kacji mobilnej NNTFI24 dostępnej na telefony z systemem 
Android oraz iOS.

Rejestracja nie będzie możliwa bez aktywacji usługi 
internetowej.

Więcej informacji oraz ulotki do w/w usługi są do 
wzięcia w siedzibie związku!

Wybrano ZSIP 
w MegaSerwis

Dzięki organizacjom NSZZ Solidarność’80 KWB 
Turów oraz NSZZ Pracowników i NSZZ Solidarność 
z Elektrowni Turów, udało się po raz pierwszy 
przeprowadzić wybory Społecznej Inspekcji Pracy 
w Spółce na kadencje 2019 – 2023. Na Zakładowego 
SIP wybrano Michała Dobosza z lokalizacji Bełchatów. 

Zastępcami Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy 
zostali Duś Agnieszka – oddział KWB Turów, Konicka 
Anna – oddział KWB Bełchatów, Zając Aneta – oddział 
Elektrownia Turów.

Komisja  Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 
KWB Turów gratuluje wybranym osobą i życzy owocnej 
pracy na rzecz poprawy warunków pracy wszystkich 
pracowników MegaSerwis, a pracowników zachęcamy do 
zgłaszania w/w osobom problemy w zakresie BHP. 

Porozumienia płacowe w Spółkach! 
 - 24 lipca 2019 roku, Związki Zawodowe działające w PTS 

BETRANS, podpisały z Pracodawcą Porozumienie Pła-
cowe dla Pracowników Spółki BETRANS, na rok 2019. 
Wzrost płac dotyczy wszystkich Pracowników Spółki, 
zatrudnionych na umowę o pracę (poza Pracownikami 
zatrudnionymi na okres próbny 3-miesiące) o kwotę od 
140 zł - do 260 zł na stawce zasadniczej. Porozumienie 
wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019 roku.

 - 13 sierpnia 2019r po mozolnych i nie łatwych negocja-
cjiach udało się wypracować kompromis i uzgodnić 
treść porozumienia płacowego dla pracowników Spółki 
MegaSerwis. Pracownicy otrzymają podwyżkę od 
1 lipca 2019r w kwocie 210 zł oraz 400 zł jednorazowej 
dodatkowej premii za miesiąc sierpień. Ponieważ mamy 
już połowę sierpnia, Pracodawca wypłaci wyrównanie 
zaległego wynagrodzenia wraz z wypłatą za miesiąc 
sierpień. 

Na dzień pisania artykułu nie udało się porozumieć 
tylko w  Spółce Bestgum. Jesteśmy przekonani, że do 
końca sierpnia porozumienia płacowe zostaną podpisane 
a wynagrodzenie wzrośnie od 1 lipca 2019r ( zostaną 
wypłacone wyrównania płacowe wstecz jak w innych 
spółkach) 

Międzyzwiązkowe Zawody wędkarskie 
Dziękujemy zawodnikom i Gratulujemy zajęcia 

3 miejsca w zawodach wędkarskich „O Przechodni Puchar 
Drużynowego Mistrza Związków Zawodowych KWB Turów”, 
które odbyły  się w dniu 15.06.2019 r. na akwenie Żwirownia 
w Żarkach n/Nysą Łużycką.


