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Zdrada... i koniec wspó³pracy
Tak niestety musimy napisaæ po decyzji elektrownianych 

zwi¹zków zawodowych o opuszczeniu Spo³ecznej Rady 
Konsultacyjnej. Nie sama decyzja  ale jej powody oburzaj¹. Zarzucono 
nam, ¿e mamy za du¿e podwy¿ki  (pada³y nawet wczeœniej pytania czy 
mo¿na wstrzymaæ nasz wskaŸnik). Ka¿dy  ruch  Górników w celu 
urealnienia wartoœci naszych akcji traktowany jest jako zamach na ich  
pieni¹dze.

I tak rozwia³ siê sen o wspó³pracy z elektrowniami... 
Bez komentarza.... Dobr¹  informacj¹ jest to, ¿e Górnicy trzymaj¹ siê 
razem i dzia³a teraz Spo³eczna Rada Bran¿y Wêgla Brunatnego w 
grupie BOT.
Poni¿ej przytaczamy dwa stanowiska kierowane do Zarz¹du BOT 
GiE w tej sprawie:
1. Informujemy, ¿e w dniu 12.03.2007 r. powo³ana zosta³a 

Spo³eczna Rada Konsultacyjna Bran¿y Wêgla Brunatnego tj. KWB 
Be³chatów SA i KWB Turów SA.

2. Spo³eczna Rada Konsultacyjna Bran¿y Wêgla Brunatnego 
Spó³ek Grupy BOT G i E  tj. BOT KWB Be³chatów SA i BOT KWB 
Turów SA wnosi o zawarcie Umowy w sprawie udzia³u strony 
spo³ecznej w funkcjonowaniu Grupy BOT. Przedmiotem umowy 
bêdzie okreœlenie zasad udzia³u strony spo³ecznej w procesie 
decyzyjnym Grupy BOT, a tak¿e w procesie kontroli realizacji 
umów spo³ecznych zawartych 22.12.2004r. i 30.12.2004r., 
dotycz¹cych KWB Turów i KWB Be³chatów .

Spo³eczna Rada Konsultacyjna wnosi o przyst¹pienie do 
negocjacji umowy spo³ecznej w ramach procesu tworzenia PGE. 
Strona spo³eczna podtrzymuje stanowisko zawarte przez 
przedstawicieli naszych Kopalñ w piœmie SRK/11/07 z dnia 
15.03.07 r. /podpisano: z upowa¿nienia Przewodnicz¹cego SRK Waldemar 
Lutkowski/

SRK wystosowa³a równie¿ stanowisko kierowane do  

Robi¹c codzienne zakupy z kart¹ "Grosik" oszczêdzasz. Ta karta 
daje Ci wymierne korzyœci!  Bêd¹c cz³onkiem NSZZ "Solidarnoœæ" 
mo¿esz p³aciæ mniej. Te wszystkie przywileje s¹ mo¿liwe dziêki 
"Grosikowi", autorskiemu programowi "Solidarnoœci".

W dniu 14 marca 2007 
roku na posiedzeniu Komisji 
Miêdzyzak³adowej przyjêto 
uchwa³ê o przyst¹pieniu 
n a s z e j  O r g a n i z a c j i  
M i ê d z y z a k ³ a d o w e j  d o  
programu rabatowego "Twoja 
Karta Rabatowa Grosik”. W 
P r o g r a m i e  t y m  m o g ¹  
u c z e s t n i c z y æ  t y l k o  
C z ³ o n k o w i e  N S Z Z  

„Solidarnoœæ” w tym emeryci i renciœci. Dziêki Karcie Uczestnik 
otrzymuje rabat w Placówce Partnera (Punkcie Rabatowym – w 
sklepach, na stacjach benzynowych, u fryzjera, w kinie itd.) na towar 
lub us³ugê objêt¹ umow¹ zawart¹ przez Region Jeleniogórski NSZZ 
„Solidarnoœæ” z tym Partnerem. Uczestnik dokonuje wyboru towaru 
lub us³ugi bezpoœrednio w Punkcie Rabatowym i przekazuje Kartê 
sprzedawcy, a ten dokonuj¹c jej odczytu, odejmuje kwotê 
odpowiadaj¹c¹ iloœæ procentów rabatowych wed³ug umowy zawartej 
przez Region Jeleniogórski  NSZZ „Solidarnoœæ” z Partnerem. 
Szczegó³owy wykaz placówek /na bie¿¹co uzupe³niany/ ju¿ wkrótce.

W chwili obecnej w biurze Komisji oraz u przewodnicz¹cych 
kó³ oddzia³owych na specjalnych listach zbierane s¹ dane wszystkich 
chêtnych uczestników. Na ich podstawie przygotowane zostan¹ 
imienne karty rabatowe "Grosik", które niezw³ocznie po otrzymaniu od 
Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarnoœæ” 
rozprowadzimy wœród uczestników. Ka¿dy bêdzie musia³ potwierdziæ 
odbiór Karty swoim podpisem. Karta wydawana bêdzie bezp³atnie a 
uczestnik nie ponosi ¿adnych kosztów zwi¹zanych z jej u¿ytkowaniem. 
W przypadku rezygnacji lub wykreœlenia osoby z cz³onkostwa w NSZZ 
„Solidarnoœæ” Komisja zobowi¹zana bêdzie do natychmiastowego 
podjêcia dzia³añ w celu odzyskania od tej osoby Karty i jak 
najszybszego przekazania do Regionu Jeleniogórskiego NSZZ 
„Solidarnoœæ” informacji o utracie uczestnictwa w Programie i 
odebranej Karty. Udzia³ w Programie jest dobrowolny. Karta wa¿na jest 
przez okres jednego roku.  Przed up³ywem tego okresu dokonamy 
weryfikacji listy cz³onków NSZZ Solidarnoœæ i na podstawie 
zweryfikowanej listy uczestnicy otrzymaj¹ kolejn¹ kartê rabatow¹ na 
kolejny roczny okres.

W sprawie zapytañ i w¹tpliwoœci dotycz¹cych Programu 
uczestnicy mog¹ zwróciæ siê z zapytaniem o wyjaœnienia do naszej 
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB 
Turów S.A., tel.: (075) 77–36–170, e-mail: soltur@poczta.onet.pl lub 
i n f o r m a c j i  z a s i ê g n ¹ æ  n a  s t r o n a c h  i n t e r n e t o w y c h :  
www.republika.pl/soltur i www.solidarnosc.jgora.pl

Karta “Grosik” dla “Solidarnoœci”

M.D.

Jan Kowalski
nr karty 000

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ ,,Solidarnoœæ” przy BOT 
KWB Turów S.A. zawiadamia cz³onków naszego zwi¹zku pracuj¹cych 
w systemie czterobrygadowym , ¿e Okrêgowy S¹d Pracy w Jeleniej 
Górze w dniu 07.03.2007 r. og³osi³ wyrok w sprawie ,,stykowego” 
korzystny dla pracuj¹cych w tym systemie, uznaj¹c czas dojazdu na 
stanowisko pracy jako nadgodziny.

Zapraszamy zainteresowanych cz³onków zwi¹zku do biura 
NSZZ ,,Solidarnoœæ” w celu udzielenia pomocy prawnej  w tej sprawie. 
Tel. do biura Komisji  5-564 lub 6-170

Komunikat !!

Z.Sz.

SKAN STANOWISKO



– Tomasza Mielnika /es/ oraz Adama Rawiñskiego /g-3/, którzy w 
g³osowaniu otrzymali mandat zaufania od Delegatów i zostali 
cz³onkami Komisji Miêdzyzak³adowej. 

Podczas zebrania g³os zabrali prawie wszyscy zaproszeni 
16 marca w sali Zbornej Kopalni Turów odby³o siê  goœcie. Wœród nich g³os zabra³ tak¿e Prezes Zarz¹du Dyrektor 

Miêdzyzak³adowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przy Generalny Kopalni 
BOT KWB Turów S.A. Turów Stanis³aw 

Tradycyjnie o godzinie 6.15 rano delegacja uczestników ¯ u k ,  k t ó r y  
Zebrania w towarzystwie Zwi¹zkowego Pocztu Sztandarowego przekaza³ zebranym 
z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów pod pomnikiem patronki górników œw. i n f o r m a c j ê  o  
Barbary. obecnej sytuacji 

W i t a j ¹ c  e k o n o m i c z n o -
u c z e s t n i k ó w  finansowej naszej 
Zebranie otworzy³ spó³ki i o potrzebie 
przewodnicz¹cy w s p ó ³ p r a c y  
zwi¹zku Wojciech Zarz¹du ze stron¹ 
I l n i c k i .  W œ r ó d  spo³eczn¹, czyli 
w i e l u  z a c n y c h  z w i ¹ z k a m i  
goœci od pocz¹tku z a w o d o w y m i .  
w  z e b r a n i u  Poinformowa³ m.in. zebranych, ¿e w 2006 roku na inwestycje w 
uczestniczyli, lub w naszym zak³adzie wydano ok.150 mln PLN. Rozpoczêto budowê 
trakcie jego trwania zwa³owarki, której ca³kowity koszt wyniesie ok.120 mln PLN, 
d o j e ¿ d ¿ a l i :  rozpoczêto likwidacjê rozdzielni wêgla. W roku 2007 planowana jest 
Przewodnicz¹cy m.in. budowa nowej pompowni, zakup spycharek i zwa³owarki. 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” Kazimierz Prezes podkreœli³ o korzyœciach wynikaj¹cych z powstania grupy BOT 
Grajcarek, Franciszek Kopeæ – Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu w szczególnoœci dotycz¹cych wzrostu wynagrodzeñ dla pracowników 
Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, Bogus³aw Wojtas – Kopalni Turów. Poinformowa³, ¿e w zwi¹zku z zakoñczeniem 
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego NSZZ zwa³owania na zwa³owisku zewnêtrznym zlikwidowano 14 
„Solidarnoœæ”, Józef Koz³owski – Dyrektor ZTiST, Jan Szafrañski – oddzia³ów, 1 s³u¿bê i 3 dzia³y. Podkreœli³, ¿e ¿aden pracownik nie 
Prezes TUR-MED. Spó³ka z o.o, Piotr Woroniak – Starosta Powiatu zosta³ zwolniony w zwi¹zku ze zmianami organizacyjnymi w naszym 
Zgorzeleckiego, Rafa³ Granicz - Burmistrz Miasta Zgorzelec, Andrzej zak³adzie.
Grzmielewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia  oraz  Goœæ z W dalszej czêœci wyst¹pienia Prezes mówi³  tak¿e o:
ramienia Zarz¹du naszej Kopalni - Prezes Stanis³aw ̄ uk.  - rozwi¹zaniu grupy BOT i konsolidacji w Polskiej Grupie 

Dokonuj¹c wyboru przewodnicz¹cego zebrania – zosta³ nim Energetycznej,
Zbigniew Holinka - wybrano tak¿e komisje Skrutacyjno-Mandatow¹  - po³¹czeniu spó³ek medycznych kopalni i elektrowni w „Centrum 
oraz Uchwa³ i Wniosków. Po stwierdzeniu wa¿noœci obrad Medyczne”,
szczegó³owe sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Miêdzyzak³adowej  - przejêciu kiosków i sto³ówek przez spó³kê elektrownian¹ „Global”.
w 2006 roku przedstawi³ zebranym przew. Wojciech Ilnicki. W dalszej Na zakoñczenie Dyrektor z³o¿y³ podziêkowania za owocn¹ 
czêœci uczestnikom zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe wspó³pracê dla  Przewodnicz¹cego Zwi¹zku,  Komisj i  
za 2006 rok oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w mijaj¹cej Miêdzyzak³adowej oraz wszystkim zwi¹zkowcom zak³adowej 
kadencji. Po omówieniu sprawozdañ i udzieleniu absolutorium „Solidarnoœci”. 
przyst¹piono do g³osowania nad wyborem uzupe³niaj¹cym do Komisji Miêdzyzak³adowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ| 
Miêdzyzak³adowej zwi¹zanym z rezygnacj¹ dwóch wybranych w przy BOT KWB Turów S.A. zakoñczy³o siê o godz. 13.30.
poprzednim roku osób. Wœród delegatów zg³oszono dwie kandydatury /fotoreporta¿ z MZD na naszej stronie internetowej/

Miêdzyzak³adowe Zebranie
Delegatów “Solidarnoœci”

Delegaci MZD w trakcie obrad

Z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Œw. Barbary

M.D.

Wypoczynek zagraniczny wraca...
Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e ograniczenie dop³at z 

funduszu œwiadczeñ socjalnych tylko do wypoczynku w Polsce jest 
niezgodne z konstytucj¹.

Przepis o dofinansowaniu wypoczynku 
z funduszu œwiadczeñ socjalnych tylko na 
terenie Polski zosta³ wprowadzony kilka lat 
temu przez ekipê rz¹dow¹, której premierem 
by³ Leszek Miler z SLD. Po co i dlaczego 
wprowadzono to ograniczenie, niech ka¿dy z 
czytelników odpowie sobie sam na to pytanie. 
OdpowiedŸ na nie jest banalnie prosta, 
zapewniamy.

Trybuna³ orzek³, ¿e art. 2 pkt 1 oraz art. 8 
ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994r. o 
zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych 
(Dz. U. z 1996r. nr 70, poz. 335 z póŸniejszymi zmianami)
uniemo¿liwiaj¹cy pracownikom skorzystanie z dofinansowania do 
wypoczynku poza terenem kraju jest niezgodne z konstytucj¹.

Zwi¹zek nasz dzia³a³ i poszukiwa³ od czasu wprowadzenia 
niesprawiedliwego przepisu ró¿nych form zmiany niedobrych dla 
pracowników i ich rodzin rozwi¹zañ prawnych, dyskryminuj¹cych 
oferty wypoczynku zagranicznego i preferuj¹cego tylko wypoczynek 
w kraju. Pisaliœmy o tych dzia³aniach we wczeœniejszych wydaniach 
naszego pisma informacyjnego bêd¹c przekonanymi, ¿e jest to nie 
zgodne z prawem. I wreszcie sta³o siê, nasz g³os jako jeden z wielu w 
tej sprawie zosta³ us³yszany i dostrze¿ony.

R.S.

NSZZ "Solidarnoœæ" zaprasza na IX Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê NSZZ 
"S" do Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski w 
Licheniu, która odbêdzie siê w dniu 29 kwietnia 2007r. pod has³em: 
"ProwadŸ nas Matko, w powo³aniu naszym". 

0 9 . 3 0 .  P o w i t a n i e  
p i e l g r z y m ó w  i  
przedstawienie planu 
u r o c z y s t o œ c i  -  
P r z e w o d n i c z ¹ c y  Z R  
Konin - bazylika górna 
09.45. Ró¿aniec - bazylika 
górna 
10.15. Koncert pieœni 
patriotycznych - bazylika 
górna 
11.20 .  Wprowadzenie 
pocztów sztandarowych 
11.55. Powitanie zwi¹zkowców - Przewodnicz¹cy KK, Janusz Œniadek 
12.00. Msza œwiêta - koncelebrowana przez ks. Biskupa Wies³awa 
Meringa w intencji Ojczyzny i Solidarnoœci (Bazylika górna) 
13.45. Z³o¿enie kwiatów pod pomnikami: Jana Paw³a II, ks. Jerzego i 
Powstania NSZZ "Solidarnoœæ".

PROGRAM:

Koszt wyjazdu  20 z³ /ubezpieczenie + przejazd/ 
Zapisy  do dnia 23-04-2007r w biurze Komisji Miêdzyzak³adowej w 
budynki dyrekcji pok. 119. Informacje: tel. 6170

Pielgrzymka do Lichenia

M.D.

Sanktuarium w Licheniu



Czas na zmiany. Zawodowego „Solidarnoœæ”, przedstawiciele za³ogi w Radzie 
Nadzorczej Spó³ki – Roman Brodniak i Stanis³aw Sidorowicz oraz 
osoby kierownictwa ruchu zak³adu górniczego.
 W obecnym (starym) zapleczu, w pomieszczeniach 
znajduj¹cych siê w kilku barakach usytuowano pomieszczenia 
biurowe, socjalne dla za³ogi, narzêdziowniê itp. Znajdowa³y siê 
równie¿  przystosowane do potrzeb pomieszczenia warsztatowe.
W oddziale zatrudnionych jest obecnie144 osoby na stanowiskach 
robotniczych, g³ównie operatorów przenoœników taœmowych, 
operatorów zwa³owarek i sprzêtu technologicznego.

Od miesi¹ca marca bie¿¹cego roku rozpoczêto przekazanie do 
eksploatacji za³odze oddzia³u z-6 nowego zaplecza socjalno-
warsztatowego. W obecnym okresie trwaj¹ prace zwi¹zane z 
doposa¿eniem pomieszczeñ zaplecza w niezbêdne urz¹dzenia, sprzêt 
oraz meble biurowe i techniczne, które powinny dobrze s³u¿yæ za³odze 
tego oddzia³u.

Lokalizacja jego znajduje siê w bliskim s¹siedztwie zaplecza 
oddzia³u g-1 przy drodze dojazdowej do pochylni III. Umiejscowienie 

Oddzia³em kieruje Leszek Sondaj – sztygar oddzia³owy, któremu przy te nie jest przypadkowe, poniewa¿ w nieodleg³ej przysz³oœci planowana 
czynnoœciach nadzorowania prowadzonych prac podlega 7 osób dozoru jest likwidacja pochylni III i przesuniêcie frontu zwa³owania w tym 
ruchu. Przy zwa³owaniu nadk³adu pracuj¹ 3 Zwa³owarki, w tym kierunku.
najwiêksza i najnowoczeœniejsza zwa³owarka zbudowana w oparci o Oddzia³ zwa³owania wewnêtrznego z-6 utworzony zosta³ 1 
polsk¹ myœl techniczn¹ – ZGOT -11500 numer zak³adowy  Z-47. wrzeœnia 1994 roku w celu prowadzenia zwa³owania zbieranego 
Zwa³owarki po³¹czone s¹ uk³adem technologicznym tj. siatk¹ nadk³adu na terenie wyeksploatowanego wyrobiska górniczego. 
przenoœników taœmowych z koparkami urabiaj¹cymi nadk³ad.Decyzja ta wi¹¿e siê z wymogami prawa, ¿e eksploatowanie i 
Do prawid³owego funkcjonowania zwa³owania wykorzystywany jest wydobywanie kopalin i zwi¹zana z tym degradacja œrodowiska musi 
sprzêt technologiczny (³adowarki, spycharki) w ogólnej liczbie : 2 wi¹zaæ siê z jego odtworzeniem to jest miejsca wyeksploatowane 

ci¹gników, 6 ³adowarek, 15 powinny byæ potocznie mówi¹c zasypane i zrekultywowane. Ponadto 
spycharek, 3 uk³adaczy rur. W zbli¿a³ siê równie¿ niezbyt odleg³y koniec mo¿liwoœci sk³adowania 
tym roku nadchodzi wreszcie nadk³adu na zwa³owisku zewnêtrznym. W roku 2006 kopalnia 
czas na opuszczenie ciasnego i zaprzesta³a zwa³owania na zwa³owisku zewnêtrznym i rozpoczêto 
niewygodnego zaplecza.  likwidacjê infrastruktury górniczej, która obecnie znajduje siê w  
Zaplecza, które nie spe³nia koñcowym etapie. Po utworzeniu oddzia³u lokalizacjê bazy technicznej 
o g ó l n y c h  w y m o g ó w  i  i socjalnej dla za³ogi wyznaczono w rejonie tak zwanego placu 
standartów  przyjêtych w monta¿owego Famago, w bliskiej odleg³oœci od drogi biegn¹cej w 
kopalni.  Nadszed³ czas kierunku miejscowoœci Sieniawka.
przejœcia na zaplecze dobrze Zaplecze sk³ada³o siê z baraków, które po licznych modernizacjach 
pomyœlane i  urz¹dzone, przetrwa³y do dnia dzisiejszego. By³y to raczej Spartañskie warunki 
wygodne i przestronne.socjalno-bytowe, niczym nie przypominaj¹ce zapleczy oddzia³owych 

wybudowanych zgodnie z wymogami i standardami przyjêtymi w 
¯yczymy za³odze z-6 ¿eby nowe zaplecze wraz z jego wyposa¿eniem kopalni po 2000 roku tj. od powo³ania spó³ki pod nazw¹ KWB „Turów” 
s³u¿y³o pracownikom  jak najlepiej w ich codziennej pracy.SA. G³ównymi promotorami zmian socjalnych dla oddzia³ów ruchu 
 zak³adu górniczego byli obecny Prezes Stanis³aw ¯uk , Zak³adowy 

Spo³eczny Inspektor Pracy dzia³aj¹cy równie¿ w imieniu Zwi¹zku 

 

 

Obecne zaplecze oddzia³u z-6

Nowe zaplecze przygotowane do przejêcia

Sto³ówka dla pracowników oddzia³u

R.S.

Wybory... i po wyborach. Kwiatkowski – kierownik laboratorium GKW, który otrzyma³ 1066 
g³osów, co stanowi³o 37,7 %  oddanych g³osów.

G³ówna Komisja Wyborcza og³osi³a wyniki wyborów W II turze wyborów w g³osowaniu udzia³ wziê³o 2728 
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej IV kadencji BOT wyborców, co stanowi³o 65,8 % uprawnionych . W wyniku g³osowania 
KWB Turów S.A., które odby³y siê w dniach 19-22.03.2007r. (I tura) w II turze na przedstawiciela pracowników do IV kadencji Rady 
oraz w dniach 02-05.04.2007r. (II tura). W I turze w szranki wyborcze Nadzorczej BOT KWB Turów S.A. zosta³ wybrany Waldemar 
stanê³o szeœciu kandydatów, w tym dwóch kandydatów popieranych Kwiatkowski,  który otrzyma³ 1372 g³osy, co stanowi³o 50,8%. 
przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” BOT KWB oddanych g³osów. Kolega Stanis³aw Sidorowicz otrzyma³ 1330 
Turów S.A. w osobach Romana Brodniaka i Stanis³awa Sidorowicza, g³osów, co stanowi³o 49,2%. g³osów.
którzy byli naszymi przedstawicielami w Radzie Nadzorczej III Czas poka¿e, czy dokonany przez za³ogê wybór przedstawicieli 
kadencji. W I turze wyborów przedstawicieli pracowników do Rady do Rady Nadzorczej w osobach Romana Brodniaka i Waldemara 
Nadzorczej BOT KWB Turów S.A. na uprawnionych do g³osowania Kwiatkowskiego by³ wyborem trafnym, a skutecznoœæ dzia³ania w 
4143 pracowników w g³osowaniu udzia³ wziê³o 2868  wyborców, co szczególnoœci nowego cz³onka Rady bêdzie na poziomie, którego 
stanowi³o 69,2 % uprawnionych. poprzeczka zosta³a ustawiona bardzo wysoko przez  kolegê Stanis³awa 

W wyniku g³osowania  na przedstawiciela pracowników do Sidorowicza.
Rady Nadzorczej IV kadencji BOT KWB Turów S.A. w Bogatyni zosta³ Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w trudnej pracy.
wybrany nasz kolega Roman Brodniak - sztygar oddz. g-1, który 
otrzyma³ 1527 g³osów, co stanowi 53,9 % g³osów.
W zwi¹zku z niespe³nieniem przez pozosta³ych kandydatów wymogu 
uzyskania co najmniej 50% g³osów wa¿nych G³ówna Komisja 
Wyborcza og³osi³a II turê wyborów, do której przesz³o dwóch 
kandydatów z najwiêksz¹ liczb¹ uzyskanych g³osów tj: kolega 
Stanis³aw Sidorowicz– sztygar oddz. g-5, który otrzyma³ 1314 g³osów, 
co stanowi³o 46,4 % g³osów oraz przedstawiciel NZZG Waldemar 

PODZIÊKOWANIA



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. 17.04.2007r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Porady prawne
Informujemy, ¿e 15 i 22 maja 2007 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. Ponadto porad prawnych cz³onkom NSZZ “Solidarnoœæ” 
udziela Kancelaria Radców Prawnych Sp. “NOVA” w ka¿dy trzeci 

poniedzia³ek m-ca w biurze terenowym “Solidarnoœci” w Zgorzelcu przy ul. 
Warszawskiej 1 w godz. 13.00 - 15.00

1-dniowy urlop w tropikach
24 marca 2007 r. grupa pracowników uda³a siê autokarem 

ZTiST na 1–dniowy wypoczynek zorganizowany przez NSZZ 
“Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. do „Tropical Islands” w 
Niemczech. W przepiêknej scenerii lasu tropikalnego i przy  s³onecznej 
wrêcz upalnej pogodzie  spêdziliœmy bardzo mile chwile. Obiekt 
stwarza mo¿liwoœci do k¹pania i p³ywania w „Pacyfiku” oraz „Lagunie 
wyspy Bali”, zje¿d¿ania na wodnych zje¿d¿alniach, a tak¿e  
kosztowania dañ z tropikalnych regionów œwiata. Najwiêcej radoœci i 
atrakcji mieli oczywiœcie najm³odsi uczestnicy wyjazdu, jednak¿e i 
doros³ym czas up³yn¹³ bardzo szybko na  p³ywaniu, spacerowaniu i 
leniuchowaniu na le¿akach pod palmami. By³o super tylko ..... trochê 
drogo.
Szczegó³owe informacje na stronie www.my-tropical-islands.com 
(równie¿ w jêzyku polskim).

Rozwi¹zania wprowadzone w 1999r., w ramach reformy 
systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, nie by³y kompletne. Twórcy 
reformy, tworz¹c system op³acania sk³adek, w ramach II filaru, do 
jednego wybranego otwartego funduszu emerytalnego, nie 
przedstawili zasad wyp³aty emerytur z II filaru, pozostawiaj¹c ten 
niezwykle wa¿ny problem do rozwi¹zania w przysz³oœci. A czas goni. 
Pierwsze wyp³aty emerytur kapita³owych, a wiêc z II filaru nast¹pi¹ ju¿ 
1 stycznia 2009r. (ich wysokoœæ bêdzie zale¿eæ od poziomu zarobków, 
sta¿u pracy, wieku przejœcia na emeryturê, ale równie¿ od czynników, 
na które ubezpieczeni nie bêd¹ mieli bezpoœredniego wp³ywu). Nie 
opracowano tak¿e niezwykle wa¿nego i dra¿liwego spo³ecznie 
systemu emerytur pomostowych. Pierwsze emerytury pomostowe 
maj¹ byæ przyznane 1 stycznia 2008r. Dwie najtrudniejsze kwestie 
systemu emerytalno – rentowego do dzisiaj nie s¹ rozwi¹zane. 
Pamiêtajmy, ¿e jednym z za³o¿eñ reformy systemu ubezpieczeñ 
spo³ecznych by³a stopniowa likwidacja mo¿liwoœci wczeœniejszego 
przejœcia na emeryturê. W powszechnym systemie emerytalnym 
przyjêto bowiem regu³ê, i¿ uprawnienia emerytalne wszystkich 
ubezpieczonych, którzy p³acili tak¹ sam¹ sk³adkê, bêd¹ takie same. 
Wszelkie dodatkowe uprawnienia powinny byæ finansowane z 
odrêbnych Ÿróde³, innych, ni¿ powszechna sk³adka na ubezpieczenie 
emerytalne, a tak¿e powinny byæ regulowane w odrêbnym trybie. 
Zmiany w ograniczeniu mo¿liwoœci wczeœniejszego przechodzenia na 
emeryturê wprowadzane s¹ stopniowo. Ograniczenia te nie dotycz¹ 
osób urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Mog¹  one przechodziæ na 
wczeœniejsze emerytury wed³ug starych zasad. Pozostali ubezpieczeni, 
tzn. osoby urodzone po 31 grudnia 1948r., mog¹ skorzystaæ z prawa do 
wczeœniejszej emerytury, jeœli do koñca 2007 roku spe³ni¹ okreœlone 
warunki dotycz¹ce wieku oraz sta¿u pracy, o ile nie przyst¹pili do 
otwartego funduszu emerytalnego albo z³o¿yli wniosek o przekazanie 
œrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 
emerytalnym, za poœrednictwem Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, 
na dochody bud¿etu pañstwa. Tak wiêc obecnie przyst¹pienie do 
otwartego funduszu emerytalnego – od 21 lutego 2007r. - nie pozbawia 
prawa do wczeœniejszego przejœcia na emeryturê. Wystarczy z³o¿yæ 
wniosek o przekazanie œrodków zgromadzonych na rachunku w 
otwartym funduszu emerytalnym, za poœrednictwem ZUS, kwota ta 
bêdzie zasila³a bud¿et pañstwa (czyli obecnie osoby te nie musz¹ 
czyniæ karko³omnych konstrukcji, zmierzaj¹cych do uniewa¿nienia 
wczeœniejszej decyzji o przyst¹pieniu do OFE, sk³adki przez lata 
zgromadzone w funduszu OFE wraz z wypracowanym zyskiem 
wp³yn¹ do bud¿etu pañstwa, a nie na indywidualne  konto emerytalne. 
To cena, jak¹ zap³aci wczeœniejszy emeryt za wyjœcie z funduszu).
Po 31 grudnia 2007r. na wczeœniejsz¹ emeryturê bêd¹ mog³y przejœæ:
*** osoby, które do 31 grudnia  2007r. spe³ni¹ warunki do 
wczeœniejszej emerytury na starych zasadach, tj. do emerytury 
wczeœniejszej z tytu³u pracy w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze, do emerytury nauczycielskiej bez wzglêdu 
na wiek, do emerytury kolejowej, do emerytury dla kobiet, które maj¹ 
30–letni okres zatrudnienia, lub do emerytury dla osób ca³kowicie 
niezdolnych do pracy, które maj¹  25-letni (mê¿czyŸni) albo 20-letni 
(kobiety) okres zatrudnienia;
*** osoby, które w dniu 1 stycznia 1999 r. mia³y ju¿ pe³ny sta¿ 
pracy wymagany do przyznania wczeœniejszej emerytury z tytu³u pracy 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (20 lat – 
kobieta i 25 lat mê¿czyzna, w tym wymagany okres zatrudnienia w 
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze),
*** osoby spe³niaj¹ce warunki do emerytury górniczej (czyli 
osoby które uzyska³y prawo do górniczej emerytury generalnie po 
ukoñczeniu 55 lat, a w szczególnych warunkach – po ukoñczeniu 50 lat 
lub bez wzglêdu na wiek, je¿eli pracê górnicz¹ wykonywali pod ziemi¹ 
stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 25 lat).
Kobiety, które do 31 grudnia 2007r. osi¹gnê³y wiek 55 lat i co najmniej 
30 letni okres sk³adkowy i niesk³adkowy oraz nie przyst¹pi³y do 
otwartego funduszu emerytalnego albo wyst¹pi¹ z wnioskiem o 
przekazanie zgromadzonych w OFE œrodków na dochody bud¿etu 
pañstwa, maj¹ prawo do wczeœniejszego przejœcia na emeryturê. Prawo 
do tej emerytury nie jest uzale¿nione ani od daty z³o¿enia wniosku o tê 
emeryturê do ZUS, ani od daty rozwi¹zania stosunku pracy. Zarówno 
z³o¿enie wniosku, jak i rozwi¹zanie umowy o pracê mo¿e nast¹pi w tym 
przypadku zarówno do koñca bie¿¹cego roku, jak i po 31 grudnia 2007r. 

Uczestniczka

Bardzo drogie karnety...
Kibice koszykówki z Kopalni i Elektrowni 
„Turów” g³ównych sponsorów Koszykarskiego 
Klubu Sportowego Turów S.A. s¹  zbulwersowani 
wysok¹ cen¹ karnetów na mecze ”PLAY OFF”  
Dominet Bank Ekstraligi .

Zarz¹d  oraz Rada Nadzorcza KS Turów chce uzyskaæ 
jak najwiêksze zyski kosztem Za³ogi sponsorów, co do tej pory nie 
mia³o miejsca .

Mamy nadziejê ¿e w³adze klubu obudz¹ siê i na przysz³y sezon 
³askawiej  pomyœl¹ o kibicach sponsorów, no chyba ¿e chc¹ 
utrzymywaæ Klub z biletów wstêpu. Przypominamy, ¿e sponsoring 
Klubu w obecnym sezonie zosta³ utrzymany dziêki interwencji 
Zwi¹zków Zawodowych u Prezesa BOT Górnictwo i Energetyka S.A. 

Z.Sz.

opr. D.B.

Solidarnoœæ podpisa³a umowê o wspó³pracy z Pañstwow¹ 
Inspekcj¹ Pracy. Podpisane porozumienie obejmuje m.in. wspólne 
inicjatywy maj¹ce na celu przeciwdzia³anie zagro¿eniom w zak³adach 
pracy i zmierzaj¹ce do dostosowania metod prewencji w dziedzinie 
ochrony pracy do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ spo³ecznych i 
gospodarczych, wspólne przedsiêwziêcia informacyjno-promocyjne 
oraz wspó³pracê w zakresie szkoleñ.

Zdaniem Janusza Œniadka, przewodnicz¹cego KK NSZZ 
"Solidarnoœæ" inspekcja pracy jest najlepszym sojusznikiem zwi¹zków 
zawodowych w zakresie przestrzegania prawa pracy. - To 
porozumienie jest sygna³em, ¿e nie ma zgody na obserwowane w 
ostatnich latach lekcewa¿enie praw pracowniczych - uwa¿a Œniadek.

Wspó³praca “Solidarnoœci” z PIP

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl

Emerytury wczeœniejsze i pomostowe

Ci¹g dalszy w kolejnym numerze biuletynu.....


