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ZAGRANICO ŻEGNAJ !!!  :-((

     Przez chwilę była demokracja..... Każdy mógł skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych wyjeżdżając na wypoczynek gdzie chce.... Jedni preferują wypoczynek w Polsce inni
za granicą....Celowo piszę mógł, bo dzięki zmianom wprowadzonym przez Sejm (przygotowanym
przez OPZZ) do Ustawy o ZFŚS w której to ustawie w art.2. pkt. 1 określa się że: działalność

socjalna - to usługi świadczone na rzecz różnych form krajowego wypoczynku....., stało się to
niemożliwe. Dnia 21.08.2002r ustawę podpisał prezydent. 
Żegnajcie wczasy, kolonie i inne świadczenia zagraniczne. Po co mamy wypoczywać w obcych
ośrodkach wczasowych i mieć jakiekolwiek porównanie do wczasów organizowanych w Polsce? Po
co nam pogoda i ciepłe morze? Dlaczego nasze dzieci mają od małego zwiedzać świat i po co jeśli
w Polsce tyle jest do zwiedzenia. Za porównywalną cenę.... I pieniądze zostają w kraju..... W
kieszeniach biznesmenów, polityków..... Po co....?
P.S. Na stronie internetowej http://www.opzz.org.pl/ - w zakładce FWP (Fundusz Wczasów
Pracowniczych) OPZZ zachęca do odwiedzania swoich ośrodków w Polsce. I wszystko staje
się jasne......

Marek Dołkowski

STANOWISKO MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZEBRANIA
DELEGATÓW

NSZZ "Solidarność" przy KWB TURÓW S.A.

Bogatynia 15.03.2002r.

S T A N O W I S K O

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A. protestuje
przeciwko zapowiedziom rządu dotyczącym wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy bez względu na

wynik konsultacji społecznych. Nasze głębokie zaniepokojenie budzi fakt, że większość
proponowanych zmian nie prowadzi do ograniczenia bezrobocia, część zaś - chociażby wydłużenie
okresów rozliczeniowych, zwiększenie limitów nadgodzin i ułatwienia w przeprowadzaniu zwolnień

grupowych - musi nawet w krótkim czasie skutkować jego wzrostem. Domagamy się rzeczowej
debaty na temat zmniejszenia bezrobocia i wyprowadzenia Polski z recesji oraz konkretnych

propozycji zmierzających do rozwiązania tych dramatycznych problemów, nie zaś działań
pozorujących. W przeciwnym razie pełna odpowiedzialność za wciąż rosnące bezrobocie i

pogłębiającą się zapaść gospodarczą państwa spadnie na obecny rząd. 

 

WYCIECZKA DO TWIERDZY KOENIGSTEIN W NIEMCZECH /okolice Drezna/
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Co nowego w Komisji w styczniu....

 
¨ Zgodnie z harmonogramem wybory w związku przekroczyły półmetek. Trwa kolejny
etap - czyli wybory Komisji Wydziałowych w poszczególnych pionach kopalni. W kołach
oddziałowych wybrano już przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz delegatów na
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, które jak ustaliła Komisja Międzyzakładowa
odbędzie się 15 marca 2002r. Będzie to oczywiście zebranie sprawozdawczo- wyborcze,
rozpoczynające VI kadencję NSZZ "Solidarność". Duża frekwencja w wyborach świadczy
o odpowiedzialności i zainteresowaniu członków przyszłością związku zarówno w KWB
"Turów" S.A. jak i na szczeblu ogólnopolskim.
¨ Komisja Międzyzakładowa pozytywnie zaopiniowała wspólne ustalenia ze spotkania
związków zawodowych z przedstawicielem pracodawcy w sprawie zasad przyznawania
wczasów pracowniczych w 2002r.
¨ Od początku roku do "Solidarności" w kopalni przystąpiło 24 nowych członków.
¨ W styczniu udzielono 92 świadczenia finansowe wynikające ze statutu oraz regulaminu
finansowego związku oraz wydamo 65 paczek dla chorych członków związku /pow. 1
miesiąca/

Marek Dołkowski

Ile będziemy zarabiali w 2002 roku?

27 lutego br. strony Zakładowego Układu Zbiorowego wydały komunikat
dotyczący zawartego porozumienia w sprawie ustalenia przyrostu
przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w 2002 roku, w którym czytamy:
Na podstawie Art. 4 ust. 1 i ust. 3 a) ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń
w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr
1/95, poz. 2) strony ustaliły:

biorąc pod uwagę prognozowaną sytuację i możliwości finansowe
przedsiębiorstwa w 2002 roku ustala się, że wynik przyrostu
przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r. wyniesie nie
mniej niż 5,4%.

Wysokość realizacji wskaźnika przyrostu przeciętnych, miesięcznych
wynagrodzeń zależna będzie od wyników ekonomiczno-finansowych.

Zarząd będzie dążył do wykonania wskaźnika przyrostu przeciętnego,
miesięcznego wynagrodzenia w maksymalnej, dopuszczalnej wysokości.

Komunikat podpisali:
Prezes Zarządu KWB "Turów" S.A. inż. Stanisław Żuk
oraz przewodniczący czterech związków zawodowych

Źródło: Biuletyn Turowa
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OBRADOWAŁO MIĘDZYZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY KWB TURÓW S.A. - WYBRANO

WŁADZE NA VI KADENCJĘ

/goście zaproszeni - od lewej: ZSiP Waldemar Bohonos, Honorowy Przewodniczący Bogusław Wąsiel, Prezes Zarządu -
Dyrektor Generalny KWB Turów S.A. inż. Stanisław Żuk, Z-ca Przew. Zarzadu Regionu NSZZ "S" w Jeleniej Górze Bogusław

Wojtas, Przew. NSZZ "S" przy KWB "Turów" S.A. Wojciech Ilnicki./

        15 marca 2002 roku uroczystym złożeniem kwiatów przed figurą św.
Barbary przez Wojciecha Ilnickiego - przewodniczącego kopalnianej
"Solidarności" i Poczet Sztandarowy rozpoczęło się Międzyzakładowe
Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A.

Poczet Sztandarowy oraz zaproszeni goście w drodze do figurki Św. Barbary
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Podczas oddawania hołdu patronce górników.....

Otwarcia Zebrania dokonał przewodniczący KM NSZZ "S" Wojciech Ilnicki,
który powitał delegatów oraz przybyłych gości, wśród których znaleźli się
honorowy przewodniczący kopalnianej "Solidarności" Piotr Konieczny,
pierwszy przewodniczący Związku w "Turowie" Bogdan Wąsiel, Marek
Klementowski - wiceprzewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ "S" w Katowicach, Zdzisław Boksa - przewodniczący Sekcji Krajowej
Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność", Ryszard Matusiak - przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Jeleniej Górze oraz jego zastępca
Bogdan Wojtas, a także inż. Stanisław Żuk - Prezes Zarządu Dyrektor
Generalny KWB "Turów" S.A.
Wojciech Ilnicki przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w kadencji
1998-2001. Zdzisław Szostak - skarbnik Komisji Międzyzakładowej zapoznał
zebranych ze sprawozdaniem finansowym i preliminarzem finansowym na
rok 2002, a Michał Domińczak - przew. Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" przy
KWB "Turów" S.A. omówił sprawozdanie z działalności swojej komisji w
mijającej kadencji. Wszystkie sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte
przez delegatów i dzięki temu udzielili oni absolutorium Komisji
Międzyzakładowej.
Zdzisław Szostak przedstawił również sprawozdanie Międzyzakładowej
Komisji Wyborczej z przebiegu i organizacji wyborów przeprowadzanych w
oddziałach i w komisjach wydziałowych. To sprawozdanie również zostało
przyjęte bez uwag. Następnie podjęto uchwały dot. liczby członków Komisji
Międzyzakładowej (uchwalono, że KM będzie liczyła 31 osób), liczby
członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej (uchwalono, że MKR będzie
liczyła 7 osób) oraz ilości tur głosowania (uchwalono 3 tury głosowania).
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/Delegaci podczas głosowania jawnego/

Skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność": Andrzej Cisek,
Józef Dec, Stanisław Klinicki, Zbigniew Paduch, Grażyna Piątkowska,
Waldemar Szlesicki, Zdzisław Szostak, Piotr Brankowski, Ryszard Borysiak,
Marek Dołkowski, Adam Rawiński, Zygmunt Kasprzyk, Stanisław Jarosz,
Franciszek Chyła, Andrzej Oszust, Andrzej Sękalski, Bogdan Szydłowski,
Józef Mieciecki, Dariusz Dymarski, Wiesława Kisiel, Jerzy Jarosz, Ryszard
Brzeziński, Stanisław Sidorowicz, Dariusz Drabik, Krzysztof Szubski, Artur
Zaborek, Mariusz Urbański, Sławomir Kałka, Konrad Leśniewski, Danuta
Sroka.
Skład Komisji Rewizyjnej KM NSZZ "Solidarność": Bożena Zwolińska,
Małgorzata Emerle, Danuta Sprawka, Dariusz Piekarski, Ryszard Szałański,
Jerzy Smosarski, Aneta Izdebczuk.

Najbardziej oczekiwanym punktem MZD były wybory nowego
przewodniczącego. Jedynym kandydatem do tej funkcji był Wojciech Ilnicki,
który w wyniku tajnych wyborów ponownie został wybrany szefem
kopalnianej "Solidarności". 

/Przew. NSZZ "S" przy KWB "Turów" S.A. Wojciech Ilnicki./

Przypominamy, że Wojciech Ilnicki jest pracownikiem oddz. elektrycznego
odkrywki /ee-1/, w kopalni pracuje od 1988 r., mieszka w Lubaniu z żoną
Izabelą i synem Gracjanem. W swoim expose powiedział, że najważniejsze w
jego działalności związkowej są praca i płaca dla załogi KWB "Turów" S.A.
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Podczas trwania MZD podjęto m.in. uchwałę o przynależności Komisji
Międzyzakładowej do Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ
"S" oraz w wyniku tajnych głosowań wybrano 20 delegatów na walne
zebranie jeleniogórskiego Regionu NSZZ "Solidarność" i 10 delegatów na
walne zebranie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S".

W trakcie Zebrania głos zabrał inż. Stanisław Żuk - prezes Zarządu Dyrektor
Generalny KWB "Turów" S.A., który powiedział m.in.:
- To, że związki zawodowe w funkcjonowaniu firmy mają ogromne znaczenie
to chyba nikt nie ma wątpliwości. Za sprawy firmy poniekąd odpowiadamy
wspólnie. Wiem, że z tym związkiem współpraca układa mi się bardzo dobrze
i za to serdecznie byłemu panu przewodniczącemu i nowemu, wszystkim
Państwu serdecznie dziękuję. Przed nami naprawdę trudne czasy, duże
wyzwania, czasami trzeba będzie podejmować trudne decyzje....

Wszyscy Delegaci podczas pamiątkowego zdjęcia przed salą zborną KWB "Turów" S.A.

 

Stanowisko z dnia 10 wrzesień 2002
Prezydium Komisji Międzyzakładowej
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego "Solidarność" przy KWB

"Turów" S.A.

 

Stanowisko z dnia 06 listopad 2002 Komisji
Międzyzakładowej Niezależnego

Samorządnego Związku Zawodowego
"Solidarność" przy KWB "Turów" S.A.
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Z PRAC KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

    W okresie od 1 listopada do 10 grudnia 2002r odbyło się 6 posiedzeń Prezydium oraz jedno
posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "S". W tym okresie przydzielono 32 zapomogi dla
najbardziej potrzebujących członków naszego związku, wydano 65 paczek żywnościowych dla
chorujących i przebywających w szpitalach, przyznano 3 dofinansowania, wypłacono 32
świadczenia finansowe wynikające ze Statutu i uchwały finansowej. W szeregi NSZZ "Solidarność"
uchwałą K.M. przyjęto 10 nowych członków.
W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy wystąpiono do Zarządu z propozycją zmian w ZUZ
dotyczących wpisu, że za pierwszy dzień zwolnienia chorobowego nadal będzie płacił pracodawca
oraz umieszczenia w ZUZ-ie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa jego zapisów. Nadal trwają negocjacje związków zawodowych z
Zarządem w sprawie podwyższenia odpisu na ZFŚS dla załogi

K.M. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy KWB "Turów" S.A.

 

 

WSPÓLNIE NA GRZYBY !!!!

    Na co dzień w zakładzie pracy reprezentują interesy swoich członków. Czasami mają odmienne
zdania, lecz prawie zawsze potrafią wypracować wspólne stanowisko, co dla pracowników jest
sprawą najważniejszą.

Nie zapominają również o sprawach socjalnych i dlatego wraz z nadchodzącą jesienią, Komisje
Międzyzakładowe NSZZ "Solidarność" oraz Solidarność'80 przy KWB "Turów" S.A. postanowiły
zorganizować dla swoich członków wspólny wyjazd w poszukiwaniu pojawiających się mimo suszy
w lasach grzybów.

21 września br. o godz. 4.30 z Bogatyni wyruszyły aż dwa autobusy grzybiarzy. Pomimo informacji,
że grzybów w lasach jest niewiele, uczestników w trakcie drogi nie opuszczał humor i dobry nastrój.
Wyjazd miał za zadanie osiągnąć dwa cele. Nazbieranie grzybów oraz wypoczynek i rekreacja
zakończone wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku i rozstrzygnięciem konkursów na
największy kapelusz i najdłuższą nóżkę.

Niestety po powrocie z lasu potwierdziło się, że grzybów było niewiele. Tylko nieliczni uzbierali po
małym koszyku czy wiaderku. Konkurs oczywiście rozstrzygnięto. Grzyba o największym kapeluszu
znalazł kol. Michał Domińczak z oddz. HZ, a najdłuższą nóżkę miała kania znaleziona przez kol.
Jolantę Kutyłę z oddz. pb.O ile pierwszy cel nie został w pełni zrealizowany, o tyle zabawa przy
wspólnym ognisku - mimo coraz brzydszej pogody - była wyśmienita i zakończyła się późnym
popołudniem. A co do grzybów - to my wam jeszcze pokażemy!!!
Marek Dołkowski.

Wspólne ognisko po zakończeniu grzybobrania.

KO�KURS BARBÓRKOWO-�OWOROCZ�Y

�SZZ "SOLIDAR�OŚĆ"
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    Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy KWB "TURÓW" S.A. ogłasza konkurs
Barbórkowo- Noworoczny w którym udział mogą wziąć wszyscy czlonkowie "Solidarności" z naszej
organizacji zakładowej, którzy do dnia 31.12.2002r. odpowiedzą prawidłowo na dwa pytania
związane z NSZZ "Solidarność", zamieszczone na specjalnych kuponach konkursowych.

Kupony - ankiety można pobierać i wypełnione składać w Biurze Komisji Międzyzakładowej
NSZZ'S" (budynek dyrekcji pok.119) Kupony zostaną również wydrukowane w grudniowym
numerze czasopisma zakładowego "Biuletyn Turowa"

Do wygrania wśród 10 cennych nagród odtwarzacz DVD, 2 mini wieże, kuchenka mikrofalowa....

K.M. NSZZ "Solidarność"
przy KWB "Turów" S.A

 

 

Międzyzwiązkowe spotkanie.

 

 W dniu 09 sierpnia 2002 roku związek NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A.
odwiedziła niecodzienna grupa gości. Wśród zaproszonych uczestników spotkania
znalazło się 21 osób reprezentujących związki zawodowe z terenu Niemiec (DGB), trzy
studentki z Polski oraz jedna studentka z Tajlandii ucząca się w niemieckiej uczelni.
Grupa ta wizytą w kopalni kończyła tygodniowe seminarium, które odbywało się w
Görlitz a poświęcone było rozszerzeniu granic Unii Europejskiej na wschód. 
Po przywitaniu i pamiątkowym zdjęciu przy pomniku Św. Barbary goście obejrzeli w Sali
Zbornej film o kopalni "Turów" S.A. a następnie zwiedzili wystawę - muzeum poświęconą
górnictwu w Turoszowie.
Z tak nabytymi świeżo informacjami teoretycznymi udali się następnie na dwa place
widokowe by już w praktyce podziwiać ogrom kopalni "Turów". 
Po obiedzie, w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie Prezydium K.M. NSZZ "S" z
uczestnikami seminarium w którym uczestniczył jako gość zaproszony - przedstawiciel
załogi, członek Rady Nadzorczej KWB "Turów" S.A. inż. Stanisław Sidorowicz.
Związkowcy z Niemiec pytali przede wszystkim o prawo pracy, akty prawne, które
normują działalność związkową i socjalną w Polsce, stosunki międzyzwiązkowe w tak
dużym zakładzie pracy oraz zagrożenia dla energetyki Polskiej po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej. Usatysfakcjonowani wyczerpującymi odpowiedziami pożegnali
polskich kolegów udając się autobusem na Stalag VIIIA w celu złożenia bukietu kwiatów
pod tablicą upamiętniającą śmierć jeńców wojennych.
Dołkowski M.

 

ZA GRANICĘ Z "SOLIDARNOŚCIĄ"!!!- konkurs rozstrzygnięty !!!

    Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy KWB „Turów” S.A. ogłasza letni
konkurs "Solidarności”. Wśród członków związku którzy  odpowiedzą na zamieszczane
co miesiąc pytania, rozlosowane zostaną trzy nagrody.

Pierwszą nagrodą jest wycieczka zagraniczna.

Pytanie 1. Proszę wymienić dotychczasowych przewodniczących NSZZ
„Solidarność” przy KWB „Turów” S.A.

Pytanie 2. Podaj datę utworzenia NSZZ „Solidarność”

Odpowiedzi proszę kierować do biura związku do 21 września 2002r.

Komisyjne losowanie zwycięzców odbędzie się 25.09.2002r. w biurze Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność’ przy KWB „Turów” S.A.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" przy KWB "Turów" S.A.

Nagrodzeni w konkursie "Solidarności"

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A. informuje, że na
letni konkurs "Solidarności" wpłynęło 101 odpowiedzi. Oto prawidłowe rozwiązania:
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na pytanie 1: Wymień dotychczasowych przewodniczących NSZZ "S" przy KWB
"Turów" S.A. - Józef Ziętek, Bogdan Wąsiel, Piotr Konieczny, Wojciech
Ilnicki;
na pytanie 2: Podaj datę utworzenia NSZZ "Solidarność" - 31.08.1980 r.

Pierwszą nagrodę - wycieczkę zagraniczną - wylosował Stanisław Marcinów z
oddz. ps. Drugą nagrodę - mikser z miską obrotową - wylosowała Barbara Kucińska z
oddz. AG. Trzecią nagrodę - sprzęt AGD - wylosowała Barbara Jastrzębska z oddz. AG.
Gratulujemy.

 

 

KOLEJNA ROCZNICA GRUDNIA... . . . .
ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI OFIAR STANU WOJENNEGO.

13 grudnia minie kolejna, 22-ga już rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Rada
Państwa  wprowadziła go dekretem na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Wprowadzenia stanu wojennego zażądała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) pod
przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Oficjalnie uzasadniany był on załamaniem gospodarczym kraju, groźbą zamachu stanu i przejęcia
władzy przez Solidarność. W latach 90. gen. Jaruzelski stwierdził, że stan wojenny musiał być
wprowadzony jako obrona polskiej racji stanu, ze względu na naciski władz ZSRR i zagrożenie
interwencją wojsk Układu Warszawskiego.

Na podstawie dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe
prawa obywatelskie. Aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tys. osób, zawieszono, a
następnie rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych
(m. in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Związek Artystów
Scen Polskich, Związek Literatów Polskich), zakazano strajków, zmilitaryzowano podstawowe
dziedziny gospodarki (transport, energetyka, przemysł wydobywczy, telekomunikacja). Odmowa
wykonania poleceń równoznaczna była dezercji i mogła być karana przez sądy wojskowe do kary
śmierci włącznie. Program telewizyjny i radiowy ograniczono tylko do jednego programu. W TV
spikerzy występowali w wojskowych mundurach. Przerwano nauczanie w szkołach i na uczelniach.

Wśród internowanych byli czołowi działacze Solidarności, działacze opozycji, naukowcy, ludzie
kultury i sztuki, nauczyciele. Popisem propagandowym było internowanie Edwarda Gierka, Piotra
Jaroszewicza i innych działaczy PZPR minionej epoki, jako ludzi odpowiedzialnych za kryzys
gospodarczy.

Obywatelom zakazano zmian miejsca pobytu bez zezwolenia władz. Łączność telefoniczna została
przerwana, a następnie jawnie kontrolowana. Korespondencja podlegała cenzurze. Wprowadzono
godzinę milicyjną. Stosowano tryb doraźny w postępowaniu sądowym. Wiele grup zawodowych
poddano weryfikacji polityczno - ideologicznej (dziennikarze, nauczyciele, administracja państwowa,
sędziowie).

Część działaczy Solidarności, którzy uniknęli aresztowania, organizowała strajki. Prowadzono także
inne formy biernego oporu. Na murach malowano hasła i znaki Solidarności walczącej. Powstało
podziemne radio Solidarność.

Opór społeczeństwa był znaczny. Wiele dużych zakładów pracy strajkowało zaraz po
wprowadzeniu stanu wojennego, m.in. Huta Lenina w Nowej Hucie, wiele kopalni na Śląsku, Huta
Katowice. Strajki były brutalnie tłumione. W czasie akcji protestacyjnych w czasie stanu wojennego
zginęło kilkadziesiąt osób. M.in. 16 grudnia 1981 r. w kopalni Wujek w Katowicach zastrzelono 9
górników.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a 22 lipca 1983 odwołany.

Po raz kolejny tym razem 14 grudnia uroczystą mszą św. która odbyła się w
Kościele p.w. Św. Barbary w Zgorzelcu w niedzielę o godz. 11.00 członkowie
„Solidarności” z powiatu zgorzeleckiego uczczili pamięć ofiar stanu wojennego.
Organizatorami były Komisje Międzyzakładowe NSZZ „S” Kopalni oraz
Elektrowni „Turów” S.A. Wszystkim którzy pamiętają o tej smutnej rocznicy i co
roku uczestniczą w nabożeństwie serdecznie dziękujemy.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" przy KWB Turów "S.A.
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WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO

NSZZ "SOLIDARNOSĆ"

200 tysięcy podpisów..... i nic - czyli jeszcze raz o kodeksie pracy.

1 sierpnia NSZZ "Solidarność" złożyła protest dotyczący nowelizacji prawa pracy podpisany przez 200
tysięcy osób. /4 tysiące podpisów zebrała nasza Komisja Międzyzakładowa/. Wiele z tych podpisów należą do
osób które do "Solidarności" nie należą ale popierają stanowisko związku w tej sprawie. Wszyscy są
zaskoczeni tempem jakie przyjął parlament prze pracach nad ustawą zmieniającą kodeks pracy, ustawę o
zwolnieniach grupowych oraz ustawę o związkach zawodowych. Podczas drugiego czytania pojawiły się
pomysły, które nigdy nie były konsultowane z "Solidarnością". Senat mimo nacisków ze strony społeczeństwa,
poprawki do ustawy w całości przyjął. 21 sierpnia 2002r ustawę podpisał prezydent. Komisja Krajowa
zapowiedziała zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i instancji międzynarodowych, ponieważ
proponowane zapisy są w znacznej części sprzeczne z prawodawstwem UE, z zasadą równości podmiotów
wobec prawa, a także z konstytucją.
Przypomnijmy, że najważniejsze zmiany to: pozbawienie pracownika należności z tytułu zasiłku chorobowego
za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego w wymiarze do 6 dni, możliwość przerywania czasu pracy przez
pracodawcę na okres do 5 godzin, możliwość wprowadzenia przez pracodawcę godzinnej przerwy obiadowej
wydłużającej czas pracy, likwidacja obowiązku konsultowania się pracodawcy z wyższą instancją związkową w
przypadku gdy rodzima organizacja związkowa nie wyraża zgody na zwolnienie pracownika, wykluczenie
możliwości zrzeszania się w związki zawodowe pracowników małych zakładów, uchylenie jakiejkolwiek ochrony
przed powtarzaniem umów na czas określony, ograniczenie liczebne ochrony prawnej działaczy związkowych,
obniżenia wynagrodzenia za nadgodziny i zastępowanie tego wynagrodzenia dniami wolnymi bez zgody
pracownika.
Na podst. Tygodnika "Solidarność"

Dołkowski M.

 

WAŻNE DECYZJE WALNEGO ZEBRANIA AKCJONARIUSZY KWB
"TURÓW" S.A.

29 czerwca 2002 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy KWB "Turów" S.A. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
01.01.2001 - 31.12.2001. Podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku netto
uwzględniając dywidendę dla akcjonariusza, nagrody dla pracowników oraz kapitał
zapasowy. Ponadto udzielono członkom Zarządu I kadencji absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.01.2001 - 31.12.2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Zarząd KWB "Turów" S.A. II
kadencji. W skład Zarządu powołani zostali: mgr inż. Stanisław Żuk - prezes Zarządu,
inż. Zbigniew Kamiński - członek Zarządu, mgr inż. Mieczysław Łukjanowicz -
członek Zarządu, mgr inż. Jerzy Zwierzyński - członek Zarządu.

Absolutorium za rok obrotowy 01.01.-31.12.2001 udzielono także członkom Rady
Nadzorczej KWB "Turów" S.A. Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady
Nadzorczej pana Dariusza Podymę, powołując jednocześnie w skład Rady pana
Janusza Jurgielańca
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Telefon: 075-7735-564, 075-7736-170
Fax: 075-7735-326

E-mail: Soltur@hot.pl
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