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27 kwietnia br. odby³o siê posiedzenie Rady Nadzorczej 
BOT KWB Turów S.A. W porz¹dku posiedzenia oprócz 
standardowych punktów poœwiêconych aktualnej sytuacji w Spó³ce 
oraz istotnych dla funkcjonowania kopalni znalaz³y siê dwie sprawy o 
bezpoœrednim znaczeniu dla pracowników. Jedn¹ z nich by³o 
zatwierdzenie planu dzia³alnoœci inwestycyjnej na 2007 rok, który w 
znacznym stopniu wp³ywa na poprawê warunków pracy. Druga z tych 
spraw, to przychylenie siê Rady do wniosku Zarz¹du BOT KWB 
Turów S.A. ws. podzia³u zysku osi¹gniêtego przez Spó³kê w roku 
obrotowym 2006. Kwota z zysku przeznaczona na nagrodê dla 
pracowników wyniesie 5.486.395,00 z³. Wielkoœæ tej kwoty zosta³a 
ustalona na takiej samej zasadzie jak w pozosta³ych  spó³kach grupy 
BOT tj. œrednioroczne zatrudnienie w 2006 r. pomno¿one przez 
1.000,00 z³ i zwiêkszona o wielkoœci pochodne od nagrody 
poszczególnego pracowników, gdy¿ jest tu mowa o wartoœci œredniej. 
Ostateczna decyzja, co do podzia³u nagrody dla pracowników 
zostanie podjêta na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Akcjonariuszy, 
które odbêdzie siê pod koniec czerwca. 

W dniach 17 - 19.05.2007 w Œlesinie k. Konina odby³o siê 
XVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla 
Brunatnego NSZZ “Solidarnoœæ”. Walne Zebranie przyjê³o 
sprawozdania Rady Sekcji Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej. 
Delegaci ocenili sytuacjê bran¿y w zwi¹zku z du¿¹ konsolidacj¹ (PGE) 
oraz brakiem rozwi¹zañ i napiêt¹ sytuacja w kopalniach Konin i 
Adamów, w tym kontekœcie Delegaci pozytywnie ocenili powo³anie 
Zespo³u Trójstronnego d.s. Bran¿y Wêgla Brunatnego Brunatnego, w 
którym wspó³przewodnicz¹cym zosta³ Wojciech Ilnicki.

Podczas WZD g³os w dyskusji zabierali zaproszeni goœcie: 
Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Krajowej Maciej Jankowski, 
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Koniñskiego Zdzis³aw 
Nowakowski oraz Prezesi KWB Be³chatów Jacek Kaczorowski, KWB 
Turów Stanis³aw ¯uk, KWB Konin Maciej Musia³ i KWB Adamów 
Krzysztof Sobczak.

W czasie trwania zjazdu Rada Sekcji spotka³a siê z 
Porozumieniem Producentów Wêgla Brunatnego podczas którego 
ustalono, ¿e jednym z najwa¿niejszych priorytetów dla bran¿y jest 
obecnie wspólna praca nad zmianami w Ponadzak³adowym Uk³adzie 
Zbiorowym Pracy.

W dniach 07.05.2007 w Opolu oraz 14.05.2007 w £odzi 
odby³y siê posiedzenia Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej Bran¿y 
Wêgla Brunatnego. W pierwszym spotkaniu w którym uczestniczy³ 
Antoni Pietkiewicz  P.O. Prezesa Zarz¹du BOT GiE S.A., omówiono  
zasady wspó³pracy Rady w zwi¹zku z now¹ sytuacj¹ zaistnia³¹ po 
wyjœciu z niej strony zwi¹zkowej reprezentuj¹cej energetyków, Rada 
uzyska³a równie¿ zgodê na podjêcie wspólnej pracy nad nowa umow¹ 
spo³eczn¹ w zwi¹zku z tworzeniem grupy PGE (Polskiej Grupy 
Energetycznej), oraz na pomoc prawn¹ przy jej tworzeniu i 
negocjacjach.
         Na kolejnym posiedzeniu w £odzi, w którym uczestniczyli ju¿ 
radcy prawni strony zwi¹zkowej, zakreœlono zarys nowej umowy 
spo³ecznej, która ma bazowaæ na umowie obowi¹zuj¹cej w 
Be³chatowie. Gotowy do negocjacji projekt bêdzie wykonany do 
koñca maja b.r.

Z posiedzenia Rady Nadzorczej

Sekretarz R.N.
Stanis³aw Sidorowicz

Górniczy Zjazd “Solidarnoœci”

W.I.
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Przed nami negocjacje...

Delegaci z Turowa podczas obrad Sekcji Krajowej GWB NSZZ “Solidarnoœæ”

Od 1 lipca pracodawcom ³ami¹cym prawa pracowników, 
gro¿¹ wy¿sze kary.

13 kwietnia br. Sejm ostatecznie przyj¹³ ustawê o 
Pañstwowej Inspekcji Pracy. Jeœli prezydent podpisze ustawê, od 1 
lipca zmieni¹ siê m.in. zasady kontroli pracodawców oraz karania ich 
za ³amanie praw pracowników.

Obecnie kary finansowe,które mo¿e wymierzaæ inspektor 
pracy, maj¹ charakter symboliczny i wynosz¹ maksymalnie 1 tys. z³. 
(Portugalia – do 50 tys. euro, Belgia – do 12 tys. euro, Litwa – do 3 tys. 
euro). Od 1 lipca br. surowiej bêd¹ traktowani pracodawcy, którzy 
dopuszczaj¹ siê ciê¿szych wykroczeñ (do 2 tys. z³) oraz tacy, którzy 
zostali przy³apani co najmniej dwukrotnie w ci¹gu dwóch lat na tym 
samym naruszeniu (do 5 tys. z³). Wysokoœæ grzywny, któr¹ bêdzie 
móg³ wymierzyæ s¹d grodzki wzroœnie natomiast do 30 tys. z³.

Pañstwowa Inspekcja Pracy bêd¹ mieli prawo do 
kontrolowania czy pracodawcy zapewniaj¹ zleceniobiorcom lub 
samozatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Za 
zaniedbania mog¹ byæ ukarani grzywn¹ wynosz¹c¹ nawet 30 tys. z³.

Zmiany w Pañstwowej Inspekcji Pracy

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl

Z ostatniej chwili...
26 maja br. na akwenie “Witka” w Niedowie rozeg

rane zosta³y wzorem lat ubieg³ych zawody wêdkarskie “ O  
puchar zwi¹zków zawodowych BOT KWB Turów 
S.A.”. Nasza dru¿yna po raz trzeci z rzedu wygra³a 
rywalizacjê zdobywaj¹c puchar na sta³e. Do sukcesu 
przyczyni³y siê dobre wyniki Romana Olszanowskiego (AZR) 
który zaj¹³ indywidualnie I miejsce oraz Tomasza 
Grabowskiego (e-2) - sklasyfikowanego na III miejscu. 
Wiêcej szczegó³ów w nastêpnym wydaniu biuletynu. M.D.

PIP zyska darmowy dostêp m.in. do baz 
danych ZUS, rejestru REGON, krajowej 
ewidencji podatkowej itd.

Grzywny nak³adane przez s¹d grodzki

Podmioty sprawdzane

Tryb uproszczony

Mandaty nak³adane przez inspektorów Maksymalnie 1 tys. z³ Najwy¿ej 5 tys. z³

Do 30 tys. z³

Tylko pracodawcy

Istniej¹ w¹tpliwoœci, czy firma musi 
z a p e w n i æ  z l e c e n i o b i o r c o m  i  
samozatrudnionym bhp

Do 5 tys. z³.

Nie ma

Po rozpoczêciu kontroli za okazaniem 
wy³¹cznie legi tymacj i  inspektor  
dostarcza upowa¿nienie w ci¹gu 3 dni

Nowa ustawa wyraŸnie rozstrzyga o tym 
obowi¹zku

Bêdzie na to 7 dni

Tak¿e przedsiêbiorcy maj¹cy jedynie 
wykonawców na umowach cywilnych 
czy samozatrudnionych

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Dostêp inspekcji pracy do bazy danych 
innych urzêdów

ZMIANY TERAZ OD 1 LIPCA 2007r.



W.S.

£aŸnia V pochylni - co dalej?
Stan, który wystêpuje obecnie w rejonie ³aŸni V pochylni nale¿y 
rozpatrywaæ w dwóch aspektach.

Pierwszy to modernizacja placu manewrowego do rozwozu 
pracowników na stanowiska pracy. Obecnie wykonana modernizacja 
po wydaniu zalecenia przez ZSIP polega³a g³ównie na eliminacji 
potencjalnych zagro¿eñ wypadkowych w trakcie manewrów 
wykonywanych przez kieruj¹cych pojazdami samochodowymi przy 
podstawianiu siê na miejsce odjazdu. Wykonane dotychczas prace s¹ 
rozwi¹zaniem doraŸnym maj¹cym na celu eliminacjê potencjalnych 
zagro¿eñ.
Docelowo bêd¹ wykonane prace zwi¹zane z przebudow¹ chodnika 
dla pieszych. Prace zostan¹ rozpoczête po sprowadzeniu przez s³u¿by 
zaopatrzenia niezbêdnych materia³ów tj. kostki betonowej, obrze¿y i 
krawê¿ników.

Drugim aspektem jest plac autobusowy przy ³aŸni V 
pochylni. ZSIP wyda³ zalecenie zabudowy rozebranej (wczeœniej) 
podczas prac remontowych œciany bocznej wiaty przystankowej. 
Zalecenie w tej wersji zosta³o przyjête do realizacji przez Prezesa 
BOT KWB Turów S.A., lecz nadgorliwoœæ s³u¿b kopalnianych 
przekroczy³a granice rozs¹dku. Doœæ, ¿e nie zabudowano zalecanej 
œciany bocznej to jeszcze rozebrano ca³¹ wiatê i w jej miejsce 
postawiono 3 kabiny przystankowe. Rozwi¹zanie to jest nie do 
przyjêcia przez ZSIP, poniewa¿ w ten sposób nie doœæ, ¿e nie 
poprawiono warunków dla za³ogi oczekuj¹cej w tym rejonie na 
autobusy to jeszcze dodatkowo je pogorszono. Dzia³ania w celu 
poprawy tego stanu zosta³y ju¿ podjête i polegaæ bêd¹ na doraŸnym 
posadowieniu dodatkowych kabin przystankowych. Kolejnym 
elementem bêdzie uporz¹dkowanie placu zgodnie z wymogami tj. 
wytyczenia stanowisk dla autobusów i przy tych stanowiskach 
zabudowê miejsc dla oczekuj¹cych.

W dniu 20 kwietnia na zaproszenie centrali zwi¹zkowej 
DGB delegacja NSZZ „Solidarnoœæ” z BOT KWB „Turów” 
uczestniczy³a w miêdzynarodowej konferencji pt. „Perspektywy 
rozwoju dla regionu £u¿yc” zorganizowanej w Weißwasser. Z uwag¹ 
wys³uchaliœmy referatów wyg³oszonych przez lokalnych urzêdników 
pañstwowych, samorz¹dowych, dzia³aczy zwi¹zkowych oraz 
przedstawicieli pracodawców. Przedstawiono w nich skalê 
przeobra¿eñ spo³ecznych, przemys³owych i œrodowiskowych £u¿yc 
w okresie od czasu zjednoczenia Niemiec do dnia dzisiejszego. Po 
ka¿dym wyst¹pieniu dochodzi³o do o¿ywionej dyskusji. Spore 
emocje budzi³y zw³aszcza poruszane procesy migracyjne. Z uwagi na 
warunki finansowe, oferowane przez pracodawców z zachodnich 
landów, nastêpuje ci¹g³y odp³yw wykwalifikowanych pracowników 
oraz absolwentów szkó³. Taki proces powi¹zany ze wzrostem liczby 
emerytów wywo³uje braki na rynku pracy. W zwi¹zku z powy¿szym 
przewiduje siê, i¿ w ci¹gu najbli¿szych lat jedynie w Saksonii 
powstanie kilkaset tysiêcy wakatów.

Nas szczególnie zainteresowa³y zmiany w sektorze 
energetycznym. Nadal postêpuje tam proces rekultywacji terenów 
pogórniczych, w tym zalewania wyrobisk poeksploatacyjnych, z 
przeznaczeniem do celów rekreacyjnych. Jako ciekawostkê warto 
nadmieniæ, i¿ powstaj¹ nawet lokalne firmy specjalizuj¹ce siê w 
produkcji ³odzi na potrzeby u¿ytkowników przysz³ych akwenów.
Z drugiej strony nasi zachodni s¹siedzi nie rezygnuj¹ z wydobycia 
swoich zasobów wêgla brunatnego. W nadchodz¹cych latach planuj¹ 
otwarcie w Saksonii kilku nowych odkrywek, co wynika z 
d³ugofalowej polityki energetycznej Niemiec.
Po zakoñczeniu konferencji pe³ni wra¿eñ i spostrze¿eñ wróciliœmy do 
Polski. 

Na zaproszenie Zarz¹du Regionu NSZZ 
"Solidarnoœæ" w Koninie w dniu 29 kwietnia 2007 
roku cz³onkowie turoszowskiego Zwi¹zku NSZZ 
"Solidarnoœæ" wziêli udzia³ w IX Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej 
Królowej Polski w Licheniu.
Mottem przewodnim tegorocznej pielgrzymki by³o 
has³o: "ProwadŸ nas Matko, w powo³aniu 
naszym".

Pielgrzymi z Turowa odwiedzili œwiête miejsca w Licheniu, 
w pierwszej kolejnoœci Las Gr¹bliñski, który po³o¿ony jest 2 km przed 
Licheniem. W tym lasku 
d o s z ³ o  d o  o b j a w i e ñ  
Najœwiêtszej Marii Panny i od 
tego czasu jest to niezmiernie 
wa¿ne miejsce religijnego 
kultu licheñskiego. Nastêpnie 
u c z e s t n i c z y l i  w  
przygotowanym przez Zarz¹d 
Reg iona lny  w Konin ie  
programie pielgrzymkowym 
tj. ró¿añcu, koncercie pieœni 
patriotycznych.

P o  p o w i t a n i u  
z w i ¹ z k o w c ó w  p r z e z  
P r z e w o d n i c z ¹ c e g o  K K  
Janusza Œniadka rozpoczê³a 
siê Msza œwiêta (g³ówny 
p u n k t  u r o c z y s t o œ c i )  -  
koncelebrowana przez ks. 
Biskupa Wies³awa Meringa w 
intencji Ojczyzny i Solidarnoœci, w której uczestniczy³y te¿ poczty 
sztandarowe, w tym na honorowym miejscu poczet sztandarowy 
"Solidarnoœæ" Turowa.

Po b³ogos³awieñstwie udzielonym przez Biskupa 
"Solidarnoœæ" Turowa z³o¿y³a kwiaty pod pomnikami: Jana Paw³a II, 
ks. Jerzego Popie³uszki i Powstania NSZZ "Solidarnoœæ".
Pielgrzymi z Turowa nape³nieni mocn¹ wiar¹ i bogatymi wra¿eniami 
powrócili szczêœliwie do domu.

ToM

Z wizyt¹ w regionie £u¿yce

Pielgrzymowali do Lichenia

uczestnik

Sanktuarium w Licheniu

Informujemy, ¿e od dnia 14 maja br. decyzj¹ Komisji 
Miêdzyzak³adowej, w biurze zwi¹zku przewodnicz¹cy oddzia³owi 
m o g ¹  o d b i e r a æ  d l a  
wszystkich cz³onków kó³ 
po¿yteczny gad¿et tzw. 
“ s m y c z ”  n a  k t ó r e j  
umieœciliœmy logo naszej 
k o p a l n i a n e j  
“Solidarnoœci”. 

Po¿yteczny upominek

Przystanek autobusowy dla kilkuset pracowników na pochylni V

Pomagamy poszkodowanym

M.D.

Wszystkim poszkodowanym przez ostatnie gradobicie 
cz³onkom naszego zwi¹zku z Bogatyni i okolic przypominamy o 
mo¿liwoœci udzielenia jednorazowej zapomogi ze wzglêdu na 
sytuacjê losow¹ w jakiej siê znaleŸli. Podania nale¿y sk³adaæ w 
biurze Komisji Miêdzyzak³adowej wraz z kopi¹ protoko³u szkód. 
Rozpatrywa³o je bêdzie Prezydium K.M. w ka¿dy wtorek 
tygodnia.



W dniu 25.04.2007r. w Warszawie odby³o siê posiedzenie Zespo³u 
Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego. Przewodniczy³ mu Pan 
Krzysztof Tchórzewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, 
Wspó³przewodnicz¹cy Zespo³u reprezentuj¹cy stronê rz¹dow¹. Poni¿ej 
przedstawiamy tematy omawiane podczas obrad rozwijaj¹c na podstawie 
protoko³u zagadnienia dotycz¹ce naszej kopalni i pracowników:

1.) Przysz³oœæ Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor – Instytut 
Spó³ka z o.o. w zwi¹zku z projektem w³¹czenia w struktury G³ównego Instytutu 
Górnictwa.
2.) Projekt ustawy o zasadach nieodp³atnego nabywania od Skarbu 
Pañstwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji 
spó³ek sektora elektroenergetycznego, zasadach zmian posiadanych przez nich 
akcji oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wiceminister K. Tchórzewski poinformowa³, ¿e projekt ustawy jest 
po rozpatrzeniu przez Komitet Sta³y Rady Ministrów. Wyjaœni³, ¿e jest wola 
rz¹du zmiany zapisu dotycz¹cego opodatkowania akcji przy ich zamianie w 
taki sposób, aby móg³ byæ on p³acony po dokonaniu transakcji. Strona 
pracodawców przygotowa³a i przedstawi³a na forum Zespo³u Trójstronnego ds. 
Bran¿y Energetycznej propozycje rozwi¹zañ w zakresie problemów kopalñ 
wêgla brunatnego w grupie BOT. Propozycje te zosta³y przez Zespó³ 
Trójstronny ds. Bran¿y Energetycznej zaakceptowane. Propozycja dotyczy 
przyjêcia za podstawê do wyliczeñ akcji pracowniczych procentowego 
parytetu wyliczonego na podstawie wartoœci spó³ki z 2004 roku. Dokonanie 
takiego wyliczenia na podstawie wartoœci bie¿¹cych by³oby niekorzystne dla 
pracowników z powodu poniesienia przez spó³kê BOT kosztów zwi¹zanych z 
obowi¹zkowym utworzeniem rezerw na rekultywacjê terenów. Spowodowa³o 
to powa¿ne zmniejszenie kapita³u podmiotu, co obecnie skutkowa³oby 
znacznie obni¿on¹ wartoœci¹ akcji pracowniczych przy konwersji akcji 
pracowników na akcje spó³ki konsoliduj¹cej BOT GiE. Przyjêcie takiego 
rozwi¹zania by³oby najlepsze, zarówno sprawiedliwe i uzasadnione 
spo³ecznie. Wicedyrektor P. Stopczyñski poinformowa³, ¿e MSP podjê³o prace 
zmierzaj¹ce do przygotowania odpowiednich zmian zapisów w projekcie 
ustawy. Przyjêto ustalenia, ¿e w zakresie grupy BOT Zespó³ Trójstronny 
uzgadnia sposób okreœlenia parytetu wynikaj¹cego z konsolidacji 
przyjmuj¹c, ¿e podzia³ i wyliczenie wartoœci akcji pracowniczych w 
poszczególnych spó³kach BOT GiE bêdzie siê odbywaæ na zasadzie 
proporcjonalnego procentowego odniesienia do wyliczeñ opartych na 
wartoœciach z roku 2004. Globalna wartoœæ wyceny BOT z 2004 r. zostanie 
przeniesiona proporcjonalnie na rok 2007 r. Cz³onkowie Zespo³u 
Trójstronnego zaakceptowali taki sposób rozwi¹zania problemu akcji 
pracowniczych w przypadku BOT GiE.
3.) Sytuacjê w KWB „Konin” S.A. w zwi¹zku z nie uzyskaniem koncesji 
na wydobywanie wêgla na nowo otwieranych odkrywkach.
4.) Sytuacjê w KWB „Adamów” S.A., KWB „Konin” S.A. i w ZE PAK.
5.) Funkcjonowanie umów spo³ecznych w zwi¹zku z procesem 
tworzenia Polskiej Grupy Energetycznej.
Pan Z. Wach wyjaœni³, ¿e w zakresie funkcjonowania umów spo³ecznych w 
zwi¹zku z procesem tworzenia Polskiej Grupy Energetycznej strona 
zwi¹zkowa stoi na stanowisku potrzeby ich negocjowania. Poinformowa³ o 
przychylnoœci w tym wzglêdzie zarówno MSP jak i MG. W¹tpliwoœci do 
dokonania takich negocjacji  wzbudzi³a nieoficjalna informacja, ¿e Panowie 
Prezesi  Socha i Pietkiewicz dostali zakaz podpisywania  jakichkolwiek umów 
spo³ecznych. Poprosi³ o potwierdzenie lub zaprzeczenie przez MSP 
przekazania takiej dyspozycji Prezesom spó³ek.
Wicedyrektor P. Stopczyñski poinformowa³, ¿e formalnie taka dyspozycja nie 
mog³a byæ przekazana do Zarz¹dów spó³ek, gdy¿ zgodnie z ustaleniami 
kontroli przeprowadzonej przez NIK – Minister Skarbu Pañstwa nie jest 
uprawniony do jakichkolwiek ingerencji w sprawy zwi¹zane z zawieraniem 
umów spo³ecznych, których, jak przypomnia³, MSP nie jest stron¹. Doda³, ¿e 
dotychczasowe ustalenia zak³adaj¹, ¿e proces konsolidacji nie mo¿e generowaæ 
dodatkowych kosztów w zakresie nowych umów spo³ecznych. Pan K. 
Grajcarek wspomnia³, ¿e przekazana w sektorze energetycznym informacja 
rz¹du by³a jednoznaczna i zak³ada³a obowi¹zywanie wszystkich zawartych 
dotychczas umów spo³ecznych. Zwi¹zki zawodowe i prezesi spó³ek mieli 
przyst¹piæ do rozmów i podpisania umów spo³ecznych, które przy konsolidacji 
by³yby przestrzegane. W przypadku zamiaru chêci wynegocjowania przez 
zwi¹zki zawodowe wiêkszego pakietu uprawnieñ ni¿ by³ dotychczas przy 
sprzeciwie zarz¹dów mia³y byæ spisywane protoko³y rozbie¿noœci. Pan W. 
Ilnicki wspomnia³, ¿e brak jest zgody MSP na zapisanie w umowie spo³ecznej 
w BOT GiE gwarancji zatrudnienia dla pracowników do 2017 roku (obecnie 
takie gwarancje s¹ do 2012 r.) co jest zagwarantowane we wszystkich spó³kach 
PGE. Oznacza to, zdaniem W. Ilnickiego, mo¿liwoœæ zwalniania pracowników 
z tego podmiotu po 2012 roku. Wicedyrektor P. Stopczyñski podkreœli³, ¿e MSP 
nie akceptowa³o jakichkolwiek umów spo³ecznych.
Wiceminister K. Tchórzewski powiedzia³ o pojawiaj¹cych siê zarzutach wobec 
rz¹du o wyj¹tkowym traktowaniu sektora energetycznego w zakresie 
uprawnieñ dla pracowników wynikaj¹cych z umów spo³ecznych. Przyj¹³ 
sygna³ dotycz¹cy wyst¹pienia problemu w BOT GiE i zapowiedzia³ 
kontynuowanie  dyskusji   w  tej  sprawie.   Przypomnia³  o  gwarancji    strony

Z obrad Zespo³u Trójstronnego 

opr. M.D

rz¹dowej w zakresie honorowania dotychczasowych umów spo³ecznych 
jednak¿e bez zwiêkszania nabytych uprawnieñ pracowniczych w nich 
zapisanych. Pan S. ¯uk podkreœli³, ¿e bez przyzwolenia MSP ¿aden zarz¹d 
spó³ki nie przyst¹pi do negocjacji umów spo³ecznych. Pan W. Ilnicki 
poinformowa³, ¿e wobec braku zgody MSP na negocjacje w zakresie umów 
spo³ecznych dotycz¹cych BOT GiE strona zwi¹zkowa wejdzie w spór 
zbiorowy z rz¹dem a nawet mo¿e dojœæ do wstrzymania pracy w 
kopalniach wêgla brunatnego. Pan K. Grajcarek wyrazi³ pogl¹d, ¿e w 
zwi¹zku z konsolidacj¹ sektora kopalnie wêgla brunatnego Turów i Be³chatów 
maj¹ obowi¹zek usi¹œæ ze zwi¹zkami zawodowymi i doprowadziæ do 
negocjacji z zarz¹dami i zapisania w formie uchwa³, ¿e te umowy bêd¹ 
obowi¹zywa³y równie¿ po konsolidacji. Wyjaœni³, ¿e nie chodzi o zwiêkszanie 
skutków finansowych tych umów np. w formie premii konsolidacyjnej lecz o 
wyrównanie uprawnieñ z innymi podmiotami w Polskiej Grupy Energetycznej 
w zakresie gwarancji zatrudnienia. Stron¹ w tej sprawie s¹ zarz¹dy spó³ek i 
zwi¹zki zawodowe.
6.) W sprawach ró¿nych Pan S. ¯uk poinformowa³ o spadku, w 
pierwszym kwartale br., o ko³o 10% wydobycia wêgla brunatnego, co 
spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na produkcjê energii 
elektrycznej w oparciu o wêgiel brunatny. Zaproponowa³ dokonanie przez MG 
analizy powodów takiej sytuacji, gdy¿ utrzymanie tej tendencji spowoduje 
niekorzystny finansowo bilans roczny dla bran¿y. 

Pracodawca proponuje PDO
01-06-2007 wchodzi w ¿ycie II edycja Programu 

Dobrowolnych Odejœæ w BOT KWB Turów S.A.
Zarz¹d Uchwa³¹ zatwierdzi³ treœæ Regulaminu, który szczegó³owo 
okreœla tryb i warunki przyst¹pienia do programu.
II edycja PDO ró¿ni siê zasadniczo od poprzedniej.
Program jest skierowany do pracowników zatrudnionych w obszarach:
·---- administracyjno-biurowym,
·---- socjalno-bytowym,
·---- oraz do osób, którym Pracodawca z³o¿y pisemn¹ propozycjê 
przyst¹pienia do programu,
Tym razem z Programu nie mog¹ skorzystaæ osoby, które posiadaj¹ lub 
do koñca br. roku nabêd¹ uprawnienia emerytalne ( w tym równie¿ do 
tzw. emerytur wczeœniejszych).
Przyst¹pienie do programu jest dobrowolne, a rozwi¹zywanie umów o 
pracê nastêpowaæ bêdzie na mocy porozumienia stron z przyczyn 
niedotycz¹cych pracowników. Terminy rozwi¹zywania umów bêd¹ 
uzgadniane indywidualnie, pocz¹wszy od 01-08-2007 do koñca roku, 
w szczególnych przypadkach do 31-01-2008r.
Pracownicy przed przyst¹pieniem do programu mog¹ zasiêgn¹æ 
informacji -w zakresie uprawnieñ pracowniczych: w dziale kadr i 
szkolenia zawodowego (budynek dyrekcji II piêtro pok. 329, pod 
numerem telefonu 5-545), w oddziale Spó³ki ZTIST w dziale spraw 
osobowych TO pod numerem 2-011,
-w zakresie wysokoœci odpraw dzia³ ksiêgowoœci zarobkowej pod 
numerem telefonu 6-122, w oddziale Spó³ki dzia³ spraw osobowych 
tel. 2-011.
Aby przyst¹piæ do programu nale¿y wype³niæ czêœæ A Wniosku o 
Przyst¹pienie do Programu Dobrowolnych Odejœæ i z³o¿yæ go w dziale 
kadr i szkolenia zawodowego w budynku Dyrekcji pok. 329 (wzór 
wniosku dostêpny jest dziale kadr, oraz na ogólnie dostêpnym dysku 
sieciowym w folderze Kadry – PDO).

Wysokoœæ odprawy z tytu³u rozwi¹zania umowy o pracê w 
trybie PDO nie mo¿e przekroczyæ kwoty 120 tysiêcy z³otych oraz 
kwoty z tytu³u nagrody jubileuszowej, któr¹ pracownik otrzyma³by w 
okresie od dnia rozwi¹zania umowy o pracê do koñca 2007r – odprawa 
jest w takich przypadkach powiêkszana o tê kwotê.

Wysokoœæ odprawy jest tak¿e uzale¿niona od nabycia 
uprawnieñ emerytalnych, a konkretnie od iloœci miesiêcy brakuj¹cych 
do otrzymania tych œwiadczeñ. Okres brany pod uwagê przy okreœlaniu 
iloœci miesiêcy brakuj¹cych do emerytury, liczony jest od dnia 
rozwi¹zania umowy o pracê do dnia uzyskania tego prawa.
Na wniosek Pracownika, z³o¿ony w terminie nie póŸniej ni¿ do dnia 
rozwi¹zania umowy o pracê, nale¿na kwota, przyznana na zasadach 
okreœlonych w Regulaminie, mo¿e zostaæ po uzgodnieniu z 
Pracodawc¹, wyp³acona w ratach, na warunkach i zgodnie z 
ustalonymi indywidualnie terminami, na podstawie odrêbnej umowy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Pracodawca ma prawo nie wyraziæ 
zgody na przyst¹pienie Pracownikowi do Programu - w takim 
przypadku Pracownik mo¿e odwo³aæ siê od takiej decyzji do Zarz¹du 
Spó³ki, który te¿ ostatecznie podejmie decyzjê w ci¹gu 14 dni od 
z³o¿enia odwo³ania.

A.Z.



Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny Komisji 
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Porady prawne
Informujemy, ¿e 12 i 26 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

ci¹g dalszy z poprzedniego numeru biuletynu:
Rozwi¹zanie umowy o pracê nie jest zreszt¹ warunkiem 

uzyskania prawa do emerytury, a jedynie warunkiem jej wyp³aty. Zgodnie 
bowiem z przepisami, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez wzglêdu na 
wysokoœæ przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytu³u zatrudnienia 
kontynuowanego bez uprzedniego rozwi¹zania stosunku pracy z pracodawc¹, 
na rzecz którego wykonywa³ je bezpoœrednio przed dniem nabycia prawa do 
emerytury, ustalonym w decyzji organu (wyj¹tek stanowi¹ jedynie nauczyciele).

Generalnie, osoby urodzone  po 31 grudnia 1948r., które nie 
skorzystaj¹ z przepisów przejœciowych, bêd¹ mog³y – poczynaj¹c od 1 
stycznia  2008r. – przejœæ na emeryturê w wieku 60 lat – w przypadku 
kobiet, albo 65 lat – w przypadku mê¿czyzn.

Z wczeœniejszej emerytury mog¹ obecnie skorzystaæ osoby urodzone 
po 31 grudnia 1948r., a przed 1 stycznia 1969r., które  spe³ni¹ warunki co do 
wieku i sta¿u do koñca 2007r. Dla pozosta³ych osób z tej grupy wiekowej, 
których reforma emerytalna zasta³a w trakcie kariery zawodowej i które nie 
„za³api¹ siê” ju¿ na emerytury wczeœniejsze z tytu³u pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze, bêd¹ ustanowione emerytury 
pomostowe.
Rok 2007 powinien byæ ostatnim rokiem, w którym funkcjonuj¹ przywileje 
emerytalne. W zwi¹zku z tym powstanie ustawa o emeryturach  pomostowych, 
która bêdzie regulowaæ mo¿liwoœæ skorzystania przez niektóre grupy zawodowe 
przez pewien okres czasu ze specjalnych rozwi¹zañ. Taki mechanizm ma 
podwy¿szyæ niski wskaŸnik zatrudnienia osób starszych  (w Polsce w wieku 54-
55 lat pracuje zaledwie co czwarta osoba) i wyd³u¿yæ ich  okres aktywnoœci 
zawodowej.

Celem funkcjonowania emerytur pomostowych ma by wprowadzenie 
œwiadczenia rekompensuj¹cego likwidacjê mo¿liwoœci wczeœniejszego 
przechodzenia na emeryturê przez osoby zatrudnione w warunkach 
szczególnych lub wykonuj¹cych prace o szczególnym charakterze. Tak wiêc z 
za³o¿enia z emerytury pomostowej nie powinna skorzystaæ ¿adna grupa 
zawodowa, która dotychczas nie mia³a obni¿onego wieku emerytalnego. Prawo 
do emerytury pomostowej przys³ugiwaæ powinno osobom, które:

* przepracowa³y 25 lat mê¿czyŸni i 20 lat kobiety, w tym 15 lat w 
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

* mia³y prawo do wczeœniejszej emerytury w wieku 60 lat mê¿czyŸni i 55 lat 
kobiety,

* osi¹gnê³y wiek o 5 lat ni¿szy od obowi¹zuj¹cego dla danej osoby wieku 
emerytalnego.

Emerytury pomostowe nie bêd¹ ustanowione dla kobiet, które ukoñczy³y 55 lat i 
maj¹ 30-letni sta¿ pracy. Z przepisów wynika, ¿e bêd¹ one ustalone wy³¹cznie 
dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze, które nie spe³ni³y warunków do wczeœniejszej emerytury z tytu³u 
wykonywania takiej pracy. Chodzi o osoby, które nie spe³ni³y warunków do:

* wczeœniejszej emerytury na warunkach okreœlonych w rozporz¹dzeniu 
Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego 
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze,

* emerytury w wieku obni¿onym z tytu³u co najmniej 5-letniego okresu 
pracy górniczej, jednak niewystarczaj¹cego do górniczej emerytury.

Emerytura pomostowa przys³ugiwaæ bêdzie do osi¹gniêcia wieku 
emerytalnego, obowi¹zuj¹cego dla danej osoby. Kwesti¹ otwart¹ jest wysokoœæ 
emerytury pomostowej. Zapewne bêdzie ona ni¿sza od emerytury powszechnej. 
Jest w planach utworzenie Funduszu Emerytur Pomostowych jako 
pañstwowego funduszu celowego zarz¹dzanego przez ZUS.
Prace nad koncepcj¹ emerytur pomostowych trwaj¹ ju¿ ponad osiem lat. Ustawa 
o emeryturach pomostowych jest obecnie w fazie zaawansowanego projektu, a 
poszczególne grupy zawodowe walcz¹ o zachowanie dotychczasowych 
przywilejów na d³u¿ej. Podjête przez Rz¹d w ostatnim okresie czasu 
zdecydowane dzia³ania  w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych powinny 
doprowadziæ zarówno do zapewnienia nale¿ytego poziomu œwiadczeñ 
emerytalno-rentowych, jak i zrównowa¿enia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.

(materia³ opracowano m.in. na podstawie Informacji Rz¹du przedstawionej na posiedzeniu 
plenarnym Sejmu dnia 2 marca 2007r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Spo³ecznej)

opr. D.B.

Emerytury wczeœniejsze i pomostowe

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

Z inicjatywy naszej kopalnianej 
"Solidarnoœci" na spotkaniu, w którym m.in. 
u c z e s t n i c z y l i  S t a r o s t a  P o w i a t u  
Zgorzeleckiego P. Woroniak, Burmistrz MiG 
Bogatynia A. Grzmielewicz, Burmistrz 
Miasta Zgorzelca R. Gronicz oraz Przew. 
kopalnianej "Solidarnoœci" W. Ilnicki 

uzgodniono dzia³ania i terminy dotycz¹ce wydania przez Instytut Pamiêci 
Narodowej publikacji na temat dzia³alnoœci agentury SB i UB na terenie 
Powiatu Zgorzeleckiego. Ksi¹¿ka powinna ukazaæ siê jeszcze w tym roku. 
Jest to wyjœcie na przeciw oczekiwaniom mieszkañców naszego powiatu, 
którzy wreszcie chcieliby zweryfikowaæ przesz³oœæ i dowiedzieæ siê 
imiennie o agentach oraz ich dzia³aniach skierowanych przeciwko 
spo³eczeñstwu w minionym okresie. Nasza Komisja Miêdzyzak³adowa du¿o 
wczeœniej wyrazi³a zgodê na wspó³finansowanie takiego opracowania. 

15.05.2007 w siedzibie Polskich Sieci 
Energetycznych S.A. w Warszawie Prezes PSE S.A. 
Pan Jacek Socha oraz Prezes KKS Turów Zgorzelec 
S.A. Arkadiusz Krygier w obecnoœci Prezesów 
BOT KWB Turów S.A. Pana Stanis³awa ¯uka i 

BOT Elektrowni Turów S.A. Pana Romana Walkowiaka 
z³o¿yli podpisy pod listem intencyjnym stanowi¹cym podstawê do 
zawarcia wspó³pracy pomiêdzy obiema firmami. W spotkaniu 
uczestniczy³ równie¿ przew. NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB 
Turów S.A. Wojciech Ilnicki, który w znacznym stopniu przyczyni³ sie 
do zawarcia umowy. Na podstawie wzajemnych ustaleñ PSE S.A. ma 
zostaæ od sezonu 2007/2008 strategicznym sponsorem Klubu.

Kto jest kto?

Koszykówka ma nowego sponsora!

Od lewej stoj¹: Prezes PSE J. Socha oraz  W. Ilnicki i A. Krygier 

M.D.

M.D.


