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22 wrzeœnia w Kleczewie zosta³o podpisane porozumienie, 
które okreœla zasady prowadzenia dialogu spo³ecznego pomiêdzy 
stron¹ rz¹dow¹ a partnerami spo³ecznymi. Podpisane porozumienie 
koñczy og³oszony przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki spór z 
rz¹dem RP w zakresie prowadzenia dialogu z partnerami spo³ecznymi 
w bran¿y wêgla brunatnego. Szerzej o prowadzonym sporze z rz¹dem 
pisaliœmy w poprzednim numerze biuletynu. Podpisany dokument  
zamieszczamy obok.

Efektem sporu zakoñczonego porozumieniem jest powo³anie 
zespo³u do prowadzenia dialogu spo³ecznego dla sektora 
wydobywczego wêgla brunatnego. Na mocy zawartego porozumienia 
ministrowie wyrazili zgodê na utworzenie Zespo³u Trójstronnego ds. 
bran¿y wêgla brunatnego oraz zobligowali siê do przestrzegania 
porozumieñ zawartych ze stron¹ spo³eczn¹ w ramach tego¿ zespo³u.

Zakoñczenie sporu z Rz¹dem !!!

Zmiany w Zarz¹dach !!! restrukturyzacji) oraz Roman Forma (dyrektor ds. finansowych).
W dniu 9 paŸdziernika 2006 r. Rada Nadzorcza BOT Zmian dokonano równie¿ w zarz¹dzie BOT KWB Turów S.A. 

Górnictwo i Energetyka SA odwo³a³a z zarz¹du BOT GiE Jerzego Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2006 r. odwo³any zosta³ 
£askawca. W obecnym, trzyosobowym zarz¹dzie BOT Górnictwo i z funkcji cz³onka zarz¹du in¿. Zbigniew Kamiñski. Na jego miejsce 
Energetyka SA zasiadaj¹: Pawe³ Skowroñski (prezes zarz¹du – dyrektor powo³ano dotychczasowego Kierownika Robót Górniczych - Zastêpcê 
generalny), Antoni Pietkiewicz (dyrektor ds. integracji i Zawiadowcy Kopalni mgr in¿. Romualda Salatê.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Tomasz Wilczak w trakcje podpisywania porozumienia.

R.S.

Zespó³ trójstronny sta³ siê faktem uczestnictwa w Zespole Trójstronnym piêciu reprezentantów naszego 
zak³adu.

W zwi¹zku z powo³aniem Zespo³u Trójstronnego ds. Bran¿y Czym bêdzie zajmowa³ siê ten zespó³ ?
Wêgla Brunatnego przedstawiamy czytelnikom kilka zdañ na temat Przedstawianie do analizy stronie spo³ecznej projektów zmian 
Zespo³u oraz informacje z pierwszego posiedzenia, które odby³o siê  22 organizacyjnych oraz zamierzeñ dotycz¹cych bran¿y, a wynikaj¹cych z 
wrzeœnia 2006r. rz¹dowego „Programu dla elektroenergetyki” wraz z niezbêdnymi 
Co to jest Zespó³ Trójstronny ? analizami wskazuj¹cych zasadnoœæ takich dzia³añ oraz analizami 

Jest to reprezentacja poszczególnych stron uczestnicz¹cych w skutków spo³ecznych. Ministerstwa równie¿ bêd¹ d¹¿yæ zgodnie ze 
prowadzeniu dialogu, a mianowicie reprezentacja strony spo³ecznej – œrodkami prawnymi, którymi dysponuj¹ do zapewnienia przez 
wytypowani przedstawiciele dzia³aj¹cych w sektorze wydobywczym pracodawców dialogu spo³ecznego ze stron¹ spo³eczn¹ i realizacji 
wêgla brunatnego organizacji zwi¹zkowych, reprezentacja przez pracodawców podpisanych ze stron¹ spo³eczn¹ przez 
pracodawców zrzeszonych w Porozumieniu Producentów Wêgla przedstawicieli rz¹du porozumieñ.
Brunatnego oraz przedstawicielstwo strony rz¹dowej reprezentuj¹ce Pierwsze posiedzenie.
interesy Ministerstwa Gospodarki i Skarbu Pañstwa. Na pierwszym posiedzeniu  strony przyjê³y i podpisa³y 
Ka¿da ze stron wybiera swojego wspó³przewodnicz¹cego, który regulamin prac Zespo³u Trójstronnego, oraz wyznaczy³y 
podczas obrad zespo³u kieruje jego pracami. wspó³przewodnicz¹cych. Zostali nimi: reprezentant strony spo³ecznej 
Sukcesem do tej pory nie notowanym w historii kopalni jest fakt Wojciech Ilnicki – wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa 

M.D.



Wêgla Brunatnego NSZZ “S”, przedstawiciel Zwi¹zku Pracodawców 
Porozumienia Producentów Wêgla Brunatnego – Stanis³aw ¯uk, ze 
strony rz¹dowej Tomasz Wilczak  podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki.
Wœród pierwszych zagadnieñ tematycznych, które podczas 
inauguracyjnych obrad zosta³y omówione znalaz³ siê najistotniejszy 
problem bran¿y: przebieg prywatyzacyjny Zespo³u Elektrowni P¹tnów-
Adamów-Konin. W za³o¿eniach przebiegaæ mia³ on wzorcowo, jednak 
trudna sytuacja finansowa firmy Elektrim, g³ównego udzia³owca PAK, 
zaczê³a negatywnie rzutowaæ na sprywatyzowane elektrownie i 
kopalnie wêgla brunatnego. Inwestor nie wywi¹zywa³ siê z umowy 
prywatyzacyjnej. Brakowa³o œrodków miêdzy innymi na 
przygotowanie nowych odkrywek i modernizacji istniej¹cych bloków, 
pozwalaj¹cych kopalniom na normalne funkcjonowanie. Kolejne rz¹dy 
decydowa³y siê na dokonywanie korekt w umowie z Elektrimem, bo nie 
potrafi³y wyegzekwowaæ jej wczeœniejszych zapisów. I w ten sposób 
termin oddania najwa¿niejszej inwestycji P¹tnów II przesuniêto na 
koniec 2007 roku.
Takie aneksy uderza³y g³ównie w kopalnie, których 98 % wêgla trafia 
do elektrowni, a zarz¹d PAK wyznaczy³ im za surowiec bardzo 
niekorzystne ceny.

Powa¿nym problemem s¹ równie¿ d¹¿enia w BOT do zmian struktury 
holdingu i utworzenia koncernu. Wówczas ka¿dy z podmiotów 
straci³by osobowoœæ prawn¹, a jednoczeœnie zosta³yby zagro¿one 
zak³adowe uk³ady zbiorowe pracy.
Nie trudno siê domyœliæ i wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e powo³any zespó³ 
bêdzie mia³ kapitalne i fundamentalne znaczenie w kwestii rozwoju i 
funkcjonowaniu bran¿y wydobywczej wêgla brunatnego.
Ponadto bêdzie mia³ on wp³yw na kszta³towanie form organizacyjnych, 
które przek³adaæ siê bêd¹ na za³ogi i zatrudnienie w kopalniach wêgla 
brunatnego.
Mówi¹c wprost o w³asnym losie mamy mo¿liwoœæ decydowania sami, a 
nie jak by³o dotychczas kiedy  inni decydowali za nas .

Pierwsze obrady Zespo³u Trójstronnego ds. Wêgla Brunatnego.

Zatrudnienie na dzieñ 30.09.2006r
Pion/S³u¿ba Stanowiska 

robotnicze

Stanowiska 

nierobotnicze

Ogó³em

D 51 53 104

DA 172 56 228

DT 43 59 102

DE 60 98 158

EF 0 72 72

TG 21 73 94

TEM 513 133 646

TZ 1508 115 1623

TT 78 56 134

DI 581 127 708

ZTiST 340 64 404

Razem 3367 906 4273

Dobre wyniki Kopalni
Zapytaliœmy Prezesa Zarz¹du Dyrektora generalnego BOT 

KWB Turów S.A. o aktualn¹ sytuacjê ekonomiczno – finansow¹ 
Kopalni. 
  - W ci¹gu ostatnich 8 
miesiêcy Kopalnia 
kontynuowa³a trudny 
okres przeobra¿eñ, a 
mimo to osi¹gnê³a 
wyniki, które ciesz¹ i 
daj¹ satysfakcjê.
S y t u a c j a  
e k o n o m i c z n o -
f inansowa nasze j  
kopalni jest dobra. 
Poprawa naszych  
w y n i k ó w  
e k o n o m i c z n y c h  
nast¹pi³a przede wszystkim w wyniku wzrostu efektywnoœci 
gospodarowania i dalszego obni¿ania kosztów dzia³alnoœci, ale tak¿e 
dziêki wy¿szej sprzeda¿y wêgla. Dostawy wêgla za 8 miesiêcy 
wynios³y 8,1 mln ton i o 5,5% przekroczy³y za³o¿enia planowe oraz o 
4,2% poziom osi¹gniêty w porównywalnym okresie roku ubieg³ego. 
Wynik finansowy netto wyniós³ 70,4 mln z³ i by³ dwukrotnie wy¿szy od 
zak³adanego w planie. Uzyskane wskaŸniki finansowe przekracza³y 
poziom uznany za optymalny, wskaŸnik rentownoœci sprzeda¿y 
wyniós³ 15,4%. Co godne podkreœlenia - dobra p³ynnoœæ pozwoli³a 
finansowaæ dzia³alnoœæ Kopalni wy³¹cznie ze œrodków w³asnych. 
Powy¿sze wyniki potwierdzaj¹ s³usznoœæ programu optymalizuj¹cego 
koszty przyjêtego przez Zarz¹d Kopalni. Wprowadzony model 
bud¿etowania sprawdzi³ siê i podlega ci¹g³emu doskonaleniu. Wartym 
podkreœlenia jest fakt, ¿e nasze bie¿¹ce zadania wykonywane s¹ przy 
systematycznym zmniejszaniu siê zatrudnienia.
Cieszy nas równie¿ zauwa¿alny wzrost poziomu bezpieczeñstwa pracy 
i dyscypliny pracy. Te zadawalaj¹ce wyniki s¹ zas³uga pracowników, 
którzy swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami kszta³tuj¹ pozytywny 
wizerunek Turowa.
W dalszym ci¹gu prowadzimy trudny proces restrukturyzacji Spó³ki. 
Temu procesowi poddano, zgodnie z przyjêtym do realizacji przez BOT 
Górnictwo i Energetyka S.A. „Harmonogramem dzia³añ 
restrukturyzacyjnych BOT KWB Turów S.A. w roku 2006” obszar 
remontowy, transportowy i socjalno – bytowy Kopalni. Proces ten 
poprzedzamy etapem konsultacji z naszym partnerem spo³ecznym – 
zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. W najbli¿szym okresie 
dzia³ania restrukturyzacyjne podejmiemy w stosunku do GDK Kubuœ i 
OWISW Witka w Niedowie. Powoli zbli¿amy siê do fina³u po³¹czenia 
spó³ek medycznych TUR-MED i ELTUR-ZDROWIE w jeden podmiot 
o nazwie „Centrum Medyczne Turów”. Co do zamierzeñ p³acowych na 
najbli¿szy okres, a wiêc tego co pewnie najbardziej interesuje 
pracowników, to mogê dziœ powiedzieæ, ¿e na pewno uruchomione bêd¹ 
bony towarowe z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Nast¹pi te¿ wyp³ata 
nagrody z okazji Dnia Górnika. Okreœlony wskaŸnik wzrostu 
wynagrodzeñ na ten rok w wysokoœci 6,5% zostanie z pewnoœci¹ 
wykorzystany…
Dziêkujê za rozmowê.             Marek Do³kowski

Komisja Socjalna w dniu 6 paŸdziernika 2006 r. dokona³a 
wstêpnego wyboru zimowisk dla dzieci w 2007 roku .

1. Pensjonat ,,Amanda” - w Zache³miu;  60 miejsc - wiek 7 – 11 lat
2. Pensjonat ,,Mir Jan” - w L¹dku Zdrój;  80 miejsc - wiek  8 – 12 lat
3. Pensjonat ,, Pilsko” – Korbielów; 40 miejsc  wiek - 11 – 14 lat 
4. Pensjonat ,, Œwidrówka” Zakopane;  45 miejsc - wiek 12 – 16 lat
5. Pensjonat ,,Stasinda” w Bukowinie Tatrz.;  45 miejsc - wiek 12-16 lat
6.Pensjonat ,,Turnia” w Wiœle;  45 miejsc - wiek 12 – 16 lat
7.Pensjonat ,,Beskidek” w Szczyrku;  59 miejsc - wiek 15 – 18 lat
8.Pensjonat ,,U Korkosza” w Bia³ce Tatrz.;  miejsc 40 - wiek 15 -  18 lat
9.OW ,,Giewont” Murzasichle;  45 miejsc - wiek 15 – 18 lat 
Bony Œwi¹teczne :
Bony o wartoœci 600 z³ do 14 kat. zaszeregowania .
Bony o wartoœci 400 z³ powy¿ej 14 kat. zaszeregowania .
Wydawanie bonów nast¹pi w dniu 6 grudnia 2006 r. 

Informator socjalny

R.S.

W.S.



Jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarnoœæ” odbywa³ siê w dniach 28 do 29 wrzeœnia w Szczecinie. 
Rozpocz¹³ siê msz¹ œwiêt¹ w bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem 
Œw. Jakuba, któr¹ koncelebrowa³ duszpasterz ludzi pracy abp. Tadeusz 
Goc³owski oraz abp. Zygmunt Kamiñski, ordynariusz diecezji 
szczeciñsko-kamieñskiej.

Pierwszy, najwa¿niejszy dzieñ zjazdu rozpocz¹³ siê 
przemówieniem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Przypomnia³ on, 
¿e NSZZ „Solidarnoœæ”, kiedy powstawa³ 26 lat temu, by³ wielkim 
protestem przeciwko zniewoleniu, narodowemu upokorzeniu oraz 
niezawis³oœci.
- Ten zwi¹zek by³ czymœ co stanowi³o koœciec, podstawê wielkiej 
konstrukcji, któr¹ zbudowali Polacy do walki z komunizmem. Wielkiej 
konstrukcji, która w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach historycznych, przy 
– mo¿na powiedzieæ-niezwykle przyjaznej nam opatrznoœci, czego 
najlepszym dowodem by³ wybór, a nastêpnie pontyfikat Jana Paw³a II, 
zwyciê¿y³a i obali³a w Polsce Komunizm- powiedzia³ prezydent.
Po oficjalnych wyst¹pieniach goœci zaproszonych przyst¹piono do 
czynnoœci wyborczych zwi¹zanych z wyborem nowego 
przewodnicz¹cego.
Wybory nowego przewodnicz¹cego KK wywo³a³y wiele emocji. 
Zg³oszono trzech kandydatów: dotychczasowego przewodnicz¹cego 
Janusza Œniadka, reprezentuj¹cego Region Gdañski, Jana Mosiñskiego, 
przewodnicz¹cego Regionu Wielkopolska Po³udniowa oraz Leszka 
Walczaka, szefa Regionu Bydgoskiego. W pierwszej turze najwiêcej 
g³osów oddano na Janusza Œniadka, nie uzyska³ on jednak wymaganej 
wiêkszoœci. W drugiej turze startowa³ Janusz Œniadek oraz Leszek 
Walczak. Zwyciê¿y³ dotychczasowy przewodnicz¹cy. Jego wybór sala 
nagrodzi³a burzliwymi oklaskami.
Wybrany przewodnicz¹cy w swoim wyst¹pieniu nakreœli³ priorytety 
dzia³añ zwi¹zku na najbli¿sze 4 lata, s¹ nimi: rozwój zwi¹zku, dzia³ania 
skierowane na wzrost wynagrodzeñ i ograniczenia emigracji 
zarobkowej, to warunek rozwoju kraju – podkreœli³ przewodnicz¹cy.
Zapowiedzia³ tak¿e kontynuowanie skutecznej obrony praw 
pracowników, która w minionej kadencji pozwoli³a odzyskaæ zaufanie 
Polaków do “Solidarnoœci”.
Wybory do Komisji Krajowej.
Równie emocjonuj¹co przebiega³y wybory do Komisji Krajowej, która 
liczy 101 osób.
W jej sk³ad z tak zwanego klucza wchodz¹ przewodnicz¹cy regionów 
oraz bran¿. Delegaci podczas wyborów wybierali 50 swoich 
przedstawicieli. Do Komisji Krajowej zosta³ wybrany nasz kolega i 
zarazem przewodnicz¹cy kopalnianej organizacji zwi¹zkowej 
NSZZ „Solidarnoœæ” – Wojciech Ilnicki.
Wybór Wojtka Ilnickiego do KK jest jego niew¹tpliwie osobistym 
osi¹gniêciem wynikaj¹cym z jego zaanga¿owania siê w sprawy 
pracownicze i ludzkie w kopalni ale równie¿ poza jej granicami na 
forum krajowym.
Jest równie¿ sukcesem nas wszystkich, dzia³aczy kopalnianej 
Solidarnoœci, którzy przewodnicz¹cego wspieraj¹ i pomagaj¹ mu w 
codziennej pracy. Sukces tym wiêkszy, ¿e od pocz¹tku „Solidarnoœci” 
nikt z  kopalnianej organizacji zwi¹zkowej nie pe³ni³ tak zaszczytnej 
funkcji.
Sk³adamy mu osobiste gratulacje z otrzymania tak zaszczytnego 
mandatu zaufania. ¯yczymy mu wytrwa³oœci i determinacji w 
dzia³aniach na rzecz ludzi pracy. 

Nasz cz³owiek w Komisji Krajowej

Przedstawiamy wybrane uchwa³y przyjête podczas XX Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarnoœæ”:
 UCHWA£A NR 6  ws. Dnia Solidarnoœci i Wolnoœci
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ" zobowi¹zuje Komisjê Krajow¹ 
NSZZ "Solidarnoœæ" do rozpoczêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do podjêcia 
inicjatywy ustawodawczej polegaj¹cej na wprowadzeniu do ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarnoœci i Wolnoœci (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295) artyku³u o treœci:
"Art. (...) Dzieñ 31 sierpnia jest dniem wolnym od pracy".
Ustanowienie dnia 31 sierpnia dniem wolnym od pracy jeszcze bardziej 
wpisa³oby wydarzenia sprzed 26 lat w pamiêæ rodaków.
UCHWA£A NR 12  ws. kart rabatowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ" zobowi¹zuje Komisjê Krajow¹ 
do powo³ania w 2006 roku zespo³u, którego zadaniem bêdzie podjêcie prac nad 
uruchomieniem na szczeblu krajowym systemu ogólnopolskiej karty rabatowej 
dla cz³onków NSZZ "Solidarnoœæ". 
UCHWA£A NR 14  ws. ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ" zobowi¹zuje Komisjê Krajow¹ 
NSZZ "Solidarnoœæ" do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany ustawy o 
zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych poprzez skreœlenie artyku³u 8 ust. 
2a. /mo¿liwoœæ korzystania z wypoczynku za granic¹ - dopisek redakcji/

Barbórka 2006
Zespó³ redakcyjny przedstawia na ³amach Biuletynu program 

obchodów Dnia Górnika. Program ten zosta³ ustalony 4 paŸdziernika 
2006r. przez powo³any zespó³, którego zadaniem jest przygotowanie 
obchodów górniczego œwiêta.
20 listopada – Spotkanie Kierownictwa Zak³adu z pracownikami, 
którzy odeszli w 2006r. na emerytury. Sala Zborna godz. 11:00. 
Przewidywany udzia³ 348 tegorocznych emerytów.
26 listopada - Pielgrzymka Górników do Czêstochowy. Organizatorem 
pielgrzymki jest Dzia³ Socjalny. Odp³atnoœæ od pracownika i cz³onków rodziny 
wynosi 5 z³ (w tym ubezpieczenie)
27 listopada - Spotkanie z Jubilatami i pracownikami odznaczonymi 
odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Turowa. Sala Zborna godz. 11:00. 
Przewidywany udzia³ 185 Jubilatów i 110 odznaczonych pracowników.
1 grudnia – Akademia Centralna.
2 i 8 grudnia – Karczma Piwna i Comber Babski w KG Jubilat w 
Bogatyni.
Przewodnicz¹cy NSZZ “Solidarnoœæ” wniós³ do Zarz¹du BOT KWB Turów 
S.A. o ograniczenie liczby zaproszonych goœci na Karczmê Piwn¹ z uwagi na 
mniejsz¹ iloœæ miejsc w klubie Jubilat, tak aby jak najwiêcej pracowników 
mog³o wzi¹æ udzia³ w tej imprezie.
Msze œwiête :
Porajów 25 listopada godz. 18:00, Zawidów 26 listopada 12:00, 
Bogatynia 3 grudnia godz. 12:00, Zgorzelec 4 grudnia 18 :00 – z 
udzia³em biskupa legnickiego Stefana Cichego, Dzia³oszyn 10 grudnia 
godz. 10:30.
Zabawy Górnicze :
KG Jubilat w Bogatyni – wstêpne terminy zabaw : 3, 4, 11, 17, 18, 24, 25 
listopada,
Lubañ – restauracja Grodzka: 24 listopada.
Zgorzelec – restauracja Pod Or³em – wstêpne terminy : 10, 18 listopada i 
2 grudnia.
Zapisy i sprzeda¿ zaproszeñ prowadziæ bêdzie Dzia³ Socjalny w 
terminie od 18 paŸdziernika do 15 listopada.
Imprezy Sportowe:
26 listopada – Rajd Samochodowy „Turów” – Barbórka 2006,

Wojciech Ilnicki na ZjeŸdzie Krajowym podczas prezentacji

Delegaci Regionu Jeleniogórskiego, Przew. KK. J.Œniadek
oraz goœæ zaproszony Stanis³aw ¯uk.

R.S.



Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ “S” przy BOT KWB Turów S.A.  Nak³ad 1200 egz. 
Nr zamkniêto dn. 17.10.2006r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Porady prawne
Informujemy, ¿e 7 i 21 listopada bie¿¹cego roku porad prawnych 
dla cz³onków "Solidarnoœci" nieodp³atnie udzielaæ bêdzie 
Kancelaria Prawna sp. cywilna Jacek OœliŸlok & Henryk 
£ukaszewski z Jeleniej Góry. Porady udzielane s¹ w biurze 
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB 
TURÓW S.A.

OPOLSKA SKOK ZAPRASZA
DO SKORZYSTANIA Z SUPER OFERTY PO¯YCZKA

BOT KWB TURÓW (plac autobusowy)
tel. 075 773 16-80 lub 5-505
Bogatynia M³. Energetyków 22
tel. 075-778 40-70

Co warto wiedzieæ o PPE /cz.2/

2 grudnia – Turniej Pi³ki No¿nej z udzia³em dru¿yn – reprezentacji 
spó³ek wchodz¹cych w sk³ad Grupy BOT – Centrum Sportowe 
Zgorzelec,
- Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Prezesa BOT KWB Turów S.A. w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni,
16 grudnia – Turniej Bryd¿owy – godz. 9:00,
17 grudnia – Turniej Szachowy w KG Jubilat  - godz. 9:00,
-Turniej Bilardowy Kobiet – Szko³a nr 3 w Bogatyni
2 grudnia – Turniej Piêœciarski – Hala Sportowa ul. Trauguta w 
Zgorzelcu –godz. 9:00,
3 grudnia – Wystawa Go³êbi Pocztowych w Miejskim Domu Kultury w 
Zgorzelcu,
22 paŸdziernika – Bieg Barbórkowy w Lubaniu.

.....Podstaw¹ funkcjonowania pracowniczego programu jest: 
umowa zak³adowa, zawierana przez pracodawcê z reprezentacj¹ 
pracowników a dotycz¹ca zasad na jakich pracodawca prowadzi 
program oraz umowa z wybran¹ z instytucj¹ finansow¹ dotycz¹ca 
inwestowania gromadzonych œrodków; w przypadku programu 
prowadzonego w formie pracowniczego funduszu emerytalnego 
kwestie objête umow¹ z instytucj¹ finansow¹ reguluje statut 
pracowniczego funduszu emerytalnego.
Ka¿dy PPE podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organ 
nadzoru - Komisjê Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych 
(KNUiFE).
Sk³adki w Pracowniczym Programie Emerytalnym
W ramach PPE odprowadzane s¹ dwa rodzaje sk³adek - sk³adka 
podstawowa i dodatkowa. 

Pracodawca jest zobowi¹zany do terminowego i prawid³owego 
naliczania i odprowadzania na rachunek uczestnika w instytucji 
finansowej sk³adek podstawowych, oraz do naliczania, potr¹cania i 
odprowadzania sk³adek dodatkowych. 
Zasady wyp³aty zgromadzonych na rachunku uczestnika œrodków
Fundusz dokonuje wyp³aty Uczestnikowi albo Osobie Uprawnionej  
wy³¹cznie w nastêpuj¹cych okolicznoœciach:
1) na wniosek Uczestnika - po osi¹gniêciu przez niego wieku 60 lat,
2) na wniosek Uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o 
przyznaniu prawa do emerytury i po ukoñczeniu 55 roku ¿ycia,
3) w razie nie wyst¹pienia Uczestnika z wnioskiem Wyp³aty przed 
ukoñczeniem przez niego 70 lat - po osi¹gniêciu tego wieku i  po ustaniu 
stosunku pracy,
4) w przypadku œmierci Uczestnika - na wniosek Osoby Uprawnionej.
Wyp³ata mo¿e byæ, w zale¿noœci od wniosku Uczestnika albo Osoby 
Uprawnionej, dokonywana jednorazowo lub ratalnie.
W przypadku, gdy Uczestnik wskaza³ kilku Uposa¿onych i nie oznaczy³ 
ich udzia³ów lub suma ich udzia³ów nie jest równa 1, Fundusz 
przyjmuje, ¿e udzia³y Uposa¿onych s¹ równe.

Sk³adka podstawowa Sk³adka dodatkowa 

finansowana przez pracodawcê finansowana przez uczestnika z jego wynagrodzenia  

kwota sk³adki nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 7 proc. 
wynagrodzenia pracownika 

uczestnik mo¿e zmieniæ wysokoœæ sk³adki lub zrezygnowaæ 
z jej wnoszenia 

wysokoœæ sk³adki jest ustalana: 
- procentowo od wynagrodzenia uczestnika 
- w jednakowej kwocie dla wszystkich 
uczestników 
- procentowo od wynagrodzenia, z 
okreœleniem maksymalnej, kwotowej 
wysokoœci 

suma sk³adek dodatkowych wnoszonych przez uczestnika 
do 1 PPE w ci¹gu roku nie mo¿e przekroczyæ trzykrotnoœci 
sumy odpowiadaj¹cej maksymalnej wysokoœci kwoty 
wp³aty na IKE (która wynosi 150 proc. œredniego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej) 

wartoœæ sk³adki nie jest wliczana do 
wynagrodzenia stanowi¹cego podstawê 
ustalania obowi¹zkowych sk³adek na 
ubezpieczenie spo³eczne 

potr¹cana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu 

wysokoœæ sk³adki okreœla umowa zak³adowa 

o ile zak³adowa umowa nie zakazuje deklarowania sk³adki - 
uczestnik sam deklaruje i okreœla wysokoœæ sk³adki ze 
swojego wynagrodzenia; zak³adowa umowa okreœla 
minimaln¹  wysokoœæ mo¿liwej do zadeklarowania sk³adki 

 

Praga wci¹¿ na topie
Z uwagi na du¿e zainteresowanie naszych cz³onków w miesi¹cu 

paŸdzierniku zosta³y zorganizowane dwie wycieczki do stolicy Czech – PRAGI 
w dniach  7 oraz 14 paŸdziernika.
A oto wra¿enia z ostatniego wyjazdu:

Wycieczkê prowadzi³a doœwiadczona przewodniczka z Jeleniej Góry, 
która powita³a wszystkich czeskim pozdrowieniem „A hoj!”. W czasie podró¿y 
pani przewodnik opowiada³a o historii mijanych czeskich ziem, losach 
poszczególnych w³adców (nie szczêdz¹c pikanterii opowieœciom typu „kto z 
kim i dlaczego”). Wprowadza³a nas w zawi³oœci jêzyka czeskiego, przestrzega³a 
jakich polskich s³ów nie nale¿y u¿ywaæ, aby nie zosta³o to przez naszych 
s¹siadów Ÿle odebrane (np. s³owa „szukaæ”). Smakowicie przybli¿y³a nam 
podstawowe danie czeskiej kuchni (knedliczki z gulaszem z miêsa i kapust¹) do 
tego piwo, koniecznie lane  z odpowiedni¹ zawartoœci¹ ekstraktu (10 lub 12%). 
Pragê zwiedzaliœmy zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce zabytki: Stare 
Miasto, Mala Strana – pe³na 
koœcio³ów, pa³aców i ogrodów, 
Hradczany z zamkiem oraz 
gotyck¹ katedr¹ Œw.  Wita,  
Wac³awa, Adalberta, pa³ac gdzie 
aktualnie rezyduje Prezydent 
Czech – obejrzeliœmy tam paradn¹ 
zmianê warty, zajrzeliœmy na Z³ot¹ 
Uliczkê  – gdzie na rozkaz 
szalonego Cesarza alchemicy 
szukali kamienia filozoficznego, 
który mia³ mu przynieœæ bogactwo 
i m³odoœæ, na Z³otej Uliczce 
odwiedziliœmy równie¿ kamieniczkê nr 22, gdzie mieszka³ i tworzy³ Franc 
Kafka, Most Karola – miejsce spotkañ zakochanych i artystów, Ratusz 
Staromiejski ze s³ynnym zegarem astronomicznym – Orloj i pomnikiem Jana 
Husa oraz miejscem,  gdzie dok³adnie przebiega przez Rynek Staromiejski 
po³udnik 12,50. Wspomnia³a równie¿ o dzielnicy ¿ydowskiej Josefov, 
synagogach praskich, stadionie Strahov – najwiêkszym stadionie œwiata, Galerii 
Narodowej Sztuki Europejskiej, Uniwersytecie - Karolinum z unikatowym 
wydzia³em lalkarskim.

Praga ze wzglêdu na swe umiejscowienie nazywana jest „sercem 
Europy” oraz „Rzymem Pó³nocy”,  podobnie jak Rzym – zbudowany na 
siedmiu wzgórzach - Praga zosta³a zbudowana na dziewiêciu. Praga jest nie 
tylko magicznym miastem mostów, katedr, z³otych wie¿ i kopu³ koœcielnych, ale 
równie¿ europejsk¹ metropoli¹. Jest miastem unikalnego wspó³istnienia 
ró¿nych stylów architektonicznych  z labiryntem romantycznych uliczek. W 
stolicy Czech mo¿na znaleŸæ równie¿ mnóstwo teatrów, sal koncertowych, 
wystaw, muzeów i galerii. Nie bez powodu mówi siê, ¿e jest ona tak ró¿norodna, 
jak tylko mo¿na to sobie wyobraziæ i ka¿demu przybyszowi poka¿e jedno ze 
swych magicznych obliczy. Melomani z pewnoœci¹ równie¿ polubi¹ miasto, 
gdy¿ wyró¿ni³ je sam Mozart, dedykuj¹c mu jedn¹ ze swych symfonii (podobno 
by³ tu szczêœliwie zakochany …).

Opuszczaj¹c Pragê trzeba na pami¹tkê zabraæ czeski kryszta³, 
pierœcionek z granatami lub ludow¹ drewnian¹ zabawkê. Z³ota Praga sprawia, ¿e 
ka¿dy kto j¹ raz choæ przez chwilê g³êbiej pozna³, bêdzie chcia³ do niej wróciæ, 

Dorota Bojakowska

Z.S.

Dorota Bojakowska


