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BARBÓRKA 2005
Drodzy czytelnicy!!

Koñczy siê okres œwiêtowania Barbórki, magik 
poczarowa³ tegorocznym emerytom, oby grubych portfeli: dla 
zas³u¿onych pograli i potañczyli, nastêpnie akademia i co siê 
okaza³o? Otó¿ nasza Kopalnia dyrektorami stoi. Czternastu siê 
takich wspania³ych znalaz³o. 

Pomys³owoœci i dobrego humoru gratulujemy!
Za to zwi¹zkowcy z BOT-u bez zabawy, ale z trosk¹ o 

swoje zak³ady porozumieli siê i stanowi¹ teraz solidn¹ 
przeciwwagê dla w³aœciciela, ale i myœlê, ¿e konstruktywn¹ stronê 
w negocjacjach i ocenach wszelkich zamierzeñ. Czas poka¿e jakie 
bêd¹ tego efekty.

Patrz¹c jednak na swoje postanowiliœmy nie czekaæ i 
wyst¹piliœmy o ustalenie wzrostu naszych p³ac w przysz³ym roku. 
Mamy najni¿sze zarobki i nie ma na co czekaæ. Wiêc Zarz¹dzie nie 
czekaj tylko do dzie³a!!!

Bardzo dobr¹ wiadomoœci¹ dla wszystkich górników 
która zbieg³a siê z okresem “Barbórki” jest wycofanie przez 
Premiera ustawy o emeryturach górniczych z Trybuna³u 
Konstytucyjnego. Panie Premierze dziêkujemy za dotrzymanie 
s³owa.
Wszystkim czytelnikom polecam lekturê listu pracownika, który 
adresowany zosta³ do zwi¹zku. Nazwisko i imiê twórcy niech 
pozostanie anonimowe z obawy przed  ewentualnymi szykanami.
Mi³ego spêdzenia czasu przy lekturze grudniowego biuletynu 
¿yczy:

Przew. Wojciech Ilnicki
z zespo³em redakcyjnym

Powsta³a Spo³eczna Rada
Konsultacyjna

W dniach 22-23 listopada 2005 roku w Bogatyni odby³o siê spotkanie 
Strony Spo³ecznej sygnatariuszy umowy w sprawie udzia³u strony 
spo³ecznej w funkcjonowaniu Spó³ek Grupy BOT. Zgodnie z ww. 
umow¹ Spo³eczna Rada Konsultacyjna opracowa³a i przyjê³a swój 
Regulamin funkcjonowania oraz wy³oni³a Prezydium w sk³adzie :
Przewodnicz¹cy:
Wojciech Ilnicki BOT KWB Turów S.A.
Wiceprzewodnicz¹cy :
- Lucjan Krysmalski, BOT Elektrownia Turów SA.,
- Leszek Linkowski, BOT Elektrownia Opole SA.,
- Waldemar Lutkowski, BOT KWB Be³chatów SA.,
- Kazimierz Siudy, BOT Elektrownia Be³chatów SA.
Sekretarze :
- Dariusz Paw³owicz, BOT Elektrownia Turów SA.,
- Andrzej Pi³at, BOT Elektrownia Be³chatów SA.
Zakres przedmiotowy dzia³alnoœci Rady przedstawia siê nastêpuj¹co : 
a) uzyskiwania co 6 miesiêcy informacji, dotycz¹cych ka¿dej ze spó³ek w 
zakresie :
-  sytuacji gospodarczo- finansowej,
-  warunków pracy, p³acy i œwiadczeñ socjalnych,
- przedsiêwziêæ zwi¹zanych z rozwojem dzia³alnoœci produkcyjnej, 
zwiêkszeniem sprzeda¿y i dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ o znaczeniu 
strategicznym,
-  sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i mo¿liwego rozwoju w tym zakresie,
-  wprowadzania istotnych zmian organizacyjnych w Spó³kach;
b) przeprowadzania konsultacji i wyra¿ania opinii w nastêpuj¹cych 
sprawach :
- zamiaru zmiany lokalizacji przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy albo 
istotnej czêœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu pracy lub przeniesienia 
produkcji do innego zak³adu pracy lub przedsiêbiorstwa,
- zamiaru ³¹czenia i podzia³u przedsiêbiorstw lub zak³adów pracy lub 
likwidacji ka¿dej ze Spó³ek,
- zamiaru ograniczenia rozmiarów b¹dŸ zaprzestania dzia³alnoœci 
przedsiêbiorstw lub zak³adu pracy albo istotnej czêœci przedsiêbiorstwa 
lub zak³adu pracy,
- zamiaru przeprowadzenia zwolnieñ grupowych.

Niezale¿ny Zwi¹zek Zawodowy Górników i Niezale¿ny 
Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy "Solidarnoœæ" zwraca siê do 
Zarz¹du BOT KWB Turów S.A. o jak najszybsze przyst¹pienie do 
rozmów ze zwi¹zkami zawodowymi w sprawie ustalenia wzrostu 
wynagrodzeñ w 2006 r. Stoimy na stanowisku, ¿e tak wa¿ny temat 
jakim s¹ p³ace, winien byæ uzgodniony jeszcze w 2005 r. Zawarcie 
uzgodnieñ p³acowych pozwoli na ich realizacje od pocz¹tku roku 
2006, realizuj¹c tym samym zapisy Zak³adowego Uk³adu 
Zbiorowego i Umowy Spo³ecznej z 22 grudnia 2004 r.



List otwarty do NSZZ “SOLIDARNOŒÆ”
Proszê o umo¿liwienie mi wypowiedzenia siê na ³amach wydawanego 
przez zwi¹zek Solidarnoœæ "Biuletynu Informacyjnego".
Jestem d³ugoletnim pracownikiem kopalni i szeregowym cz³onkiem 
zwi¹zku, patrz¹c na obecny kabaret starannie wyre¿yserowany przez :S-
80" mam poczucie obrzydzenia i niesmaku, co powoduje, ¿e nie jestem w 
stanie d³u¿ej milczeæ. Dziwiê siê Prezesowi, Zarz¹dowi, ¿e dopuszcza do 
tak groteskowej sytuacji i nie ma odwagi z ni¹ skoñczyæ oraz przerwaæ z 
tymi perfidnymi zabiegami, przedstawiaj¹c za³odze fakty i prawdziwe 
realia.
Dziwiê siê bardzo równie¿ zwi¹zkowi "S", który 25 lat temu potrafi³ 
obaliæ komunizm, a nie potrafi sobie poradziæ z tak populistycznym 
dzia³aniem.
Dziwiê siê równie¿ drugiemu zwi¹zkowi NZZG, ¿e razem z Wami nie 
przedstawi prawdziwych metod i motywów dzia³ania tych panów z pod 
znaku "S-80".
Wiêc skoro Wy tego nie robicie pozwólcie, ¿e ja przedstawiê swój punkt 
widzenia na to wszystko co siê ostatnio wydarzy³o, a w szczególnoœci 
ostatnie pismo tj. "Informacjê Komisji Miêdzyzak³adowej S-80 z dnia 25. 
11. 2005r."
Na pewno w tym zakresie mam du¿o mniejsz¹ wiedzê od Zarz¹du, jak 
równie¿ od przewodnicz¹cych wymienionych organizacji zwi¹zkowych, 
ale mam za to odwagê i poczucie dumy i satysfakcji, ¿e pracujê w takim 
zak³adzie, jakim jest bez w¹tpienia Kopalnia Turów.
Wracaj¹c jednak do sedna sprawy uwa¿am, ¿e ca³e to pismo, które 
wymieni³em na wstêpie nacechowane jest z³owrogim (truj¹cym) jadem 
do wszystkich, którym le¿y na sercu dobro tego zak³adu i pracuj¹cych w 
nim ludzi.
Jak mo¿na nazwaæ dzia³ania, w których w pierwszej fazie cytuje siê s³owa 
Prezesa ( który powinien wg. mnie mieæ na uwadze interes wszystkich 
zatrudnionych oraz dobro zak³adu), nastêpnie porównuje siê Go do 
by³ego dyrektora i przypomina z wyszczególnieniem, ¿e jest 
przedstawicielem za³ogi w zarz¹dzie i powinien poprzeæ stanowisko S-80

 w sprawie stykowego, które jest tylko jedynie s³usznym postulatem.
Nie jest w ¿adnym stopniu moim zamiarem braæ w obronê Prezesa. 
W wyborach g³osowa³em na Niego i uwa¿am, ¿e postêpuje dobrze. Ci 
panowie zapomnieli o jednym, a mianowicie, ¿e sami w wiêkszoœci 
zatrudnieni s¹ w systemie czterobrygadowym i na stawkach, które 
bardzo wielu chcia³oby mieæ.
Pan Przewodnicz¹cy, którego dobrze znam z pracy od bardzo dawna 
pobiera wynagrodzenie z systemu czterobrygadowego i œwiadczenia 
dodatkowe za pracê w warunkach szkodliwych w wymiarze takim, ¿e 
dla innych pracowników jest to tylko marzeniem.
Myœlê, ¿e w³aœnie cel jest w tym, ¿e mo¿e coœ wpadnie dodatkowego 
równie¿ dla niego.
Muszê zaj¹æ stanowisko w jeszcze jednej sprawie, a mianowicie 
kwestii BOT.
Pamiêtam jeszcze przed utworzeniem grupy BOT buñczuczne i 
ba³wochwalcze s³owa pana przewodnicz¹cego, ¿e naszym celem i 
¿ywotnym interesem jest wst¹pienie do tej grupy i on robi wszystko 
¿ebyœmy siê w niej znaleŸli. No i jesteœmy i co teraz krytyka 
skierowana nie tam gdzie trzeba i nie tak jak trzeba.
Uwa¿am, ¿e w tej kwestii walecznoœæ Pana przewodnicz¹cego 
powinna byæ skierowana do zarz¹du BOT, z tak¹ charyzm¹ ma on 
wielkie mo¿liwoœci coœ poprawiæ oraz doprowadziæ do normalnoœci, 
a nie tylko pisaæ po tablicach.
Rol¹ zwi¹zków zawodowych jest wyprostowanie sytuacji 
anormalnych i maj¹cych z³y wp³yw na interesy poszczególnych 
spó³ek.

Koñcz¹c, proszê na ³amach Biuletynu ( myœlê, ¿e wydrukowany 
zostanie ten list w ca³oœci) pracowników o to by nie dali siê nabieraæ
na g³oszone has³a,  które nie maj¹ pokrycia i maj¹ s³u¿yæ tylko 
w¹skiej grupie osób.

Nazwisko i Imiê do wiadomoœci redakcji

Pielgrzymka górników
na Jasn¹ Górê

J u ¿  p o  r a z  
kolejny odby³a siê tym 
razem XV pielgrzymka 
górników na Jasn¹ Górê. 
N a  z a p r o s z e n i e  
Sekretariatu Górnictwa i 
E n e r g e t y k i  
uczestniczy³a delegacja 
M i ê d z y z a k ³ a d o w e j  
K o m i s j i  N S Z Z  
"Solidarnoœæ" przy BOT 
KWB Turów SA. z 
pocztem sztandarowym 
oraz kapelanem kopalni 
ksiêdzem dziekanem Maciejem Weso³owskim. Uczestniczy³o równie¿ 
630 pracownicowników kopalni wraz z rodzinami. Przemarsz 
uczestników z koœcio³a Œwiêtej Barbary do Bazyliki Jasnogórskiej 
rozpoczê³a orkiestra 
górnicza BOT KWB 
T u r ó w  S A .  
pomnikiem Prymasa 
Tysi¹clecia z³o¿ono 
kwia ty.  Nas t êpn ie  
udano siê na uroczyst¹ 
Mszê Œwiêt¹, któr¹ 
koncelebrowa³ Ksi¹dz 
Biskup Jan W¹troby. 

Wszyscy radoœni i szczêœliwi wrócili do domu.

 P o d

Na 
zakoñczenie nast¹pi³o 
zawierzenie w kaplicy 
Cudownego Obrazu 
braci górniczej i ich 
rodzin Matce Najœwiêtszej. 

Stanowisko K.M. NSZZ “S”
do Parlamentarzystów PiS

K o m i s j a  M i ê d z y z a k ³ a d o w a  N i e z a l e ¿ n e g o  
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego "Solidarnoœæ" przy BOT 
KWB TURÓW S.A. zwraca siê z apelem do Parlamentarzystów 
Prawa i Sprawiedliwoœci z okrêgu legnicko  jeleniogórskiego o 
rozpatrzenie mo¿liwoœci wniesienia poprawek do Ustawy o 
Zak³adowym Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych.

Nowelizacja ustawy przez komunistyczny rz¹d w 2002 
roku i nastêpnie przyjêcie jej przez parlament oraz prezydenta, 
wprowadzaj¹ca zapis ¿e:  dzia³alnoœæ socjalna - to us³ugi 
œwiadczone na rzecz ró¿nych form krajowego wypoczynku.... 
spowodowa³a  brak mo¿liwoœci wykorzystywania œrodków z 
funduszu socjalnego na organizowanie bardzo popularnych przed 
wprowadzeniem poprawek wczasów, kolonii i wycieczek 
zagranicznych. 

Przypominamy, ¿e poprawki wprowadzono na podstawie 
projektu OPZZ który to w wiêkszoœci przej¹³ w Polsce dawny 
Fundusz Wczasów Pracowniczych i pozosta³e po nim oœrodki. Ich 
w³aœcicielami s¹ w wiêkszoœci prominentni dzia³acze 
komunistyczni którzy tym zapisem zabezpieczyli sobie przysz³oœæ 
poprzez zwiêkszenie wykorzystania swojej bazy noclegowej.

Uwa¿amy, ¿e demokracja polega na tym, ¿e ka¿dy 
pracownik w zak³adzie gdzie tworzony jest ustawowo fundusz, 
powinien mieæ mo¿liwoœæ skorzystania z niego wyje¿d¿aj¹c na 
wypoczynek tam gdzie chce.... Jedni preferuj¹ wypoczynek w 
Polsce inni za granic¹... 

Przypominamy, ¿e od ponad roku jesteœmy cz³onkami Unii 
Europejskiej i skandalicznym wydaje siê nam ograniczanie 
mo¿liwoœci wypoczynku i zwiedzania Wspólnoty na koszt nabitych 
portfeli w³aœcicieli FWP i ich oœrodków o standardzie 
pozostawiaj¹cym du¿o do ¿yczenia a cenach niejednokrotnie 
wy¿szych ni¿ za granic¹.

Bogatynia 16-11-2005r



W tym roku przypada kolejna niekiedy nazwiska osób przebywaj¹cych Dzier¿oniowie i równie¿ w Kamiennej Górze. 
ju¿ 24 rocznica wprowadzenia stanu za granic¹, u³o¿ono ju¿ w marcu 1981 roku. Kobiety przewieziono do obozu w Go³dapi, 
wojennego na terenie Polski. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku nie natomiast osoby starsze (mê¿czyzn i kobiety) 
Stan wojenny budzi³ i budziæ bêdzie ró¿ne czekaj¹c nawet na formalne uchwalenie do Dar³ówka. Ju¿ w 1982 roku kilkadziesi¹t 
opinie. Z jednej strony istnia³a groŸba przez Radê Pañstwa dekretu o stanie osób z Dolnego Œl¹ska przeniesiono do obozu 
interwencji radzieckiej, której miano wojennym grupy funkcjonariuszy MO i w Uhercach. Na ulice najwiêkszych miast 
zapobiec przez u¿ycie si³ polskich. Stan SB przyst¹pi³y do zajmowania siedzib skierowano 70 tys. ¿o³nierzy i 30 tys. 
wojenny na pewno kosztowa³ ¿ycie do dziœ regionalnych "Solidarnoœci" oraz milicjantów, których wyposa¿ono w kilka 
nieokreœlon¹ liczbê ofiar. Poza ofiarami zatrzymywania jej dzia³aczy. Dzia³alnoœæ t y s i ê c y  c z o ³ g ó w,  t r a n s p o r t e r ó w  
cen¹ stanu wojennego by³o zniszczenie wiêkszoœci organizacji spo³ecznych  w tym opancerzonych i wozów bojowych. Czêœæ z 
kapita³u entuzjazmu i gotowoœci do wszystkich zwi¹zków zawodowych  zosta³a n ich  wziê ³a  udz ia ³  w pacyf ikac j i  
poœwiêceñ dla dobra kraju, jakie wyzwoli³a zawieszona .  Zawieszono  równie¿  kilkudziesiêciu zak³adów pracy, w których 
,,Solidarnoœæ". Stan wojenny pog³êbi³ wiêkszoœæ tytu³ów prasowych. Z gazet dosz³o do strajków okupacyjnych (na 
spo³eczn¹ izolacjê spo³eczeñstwa do w³adz, centralnych wydawano jedynie "Trybunê Dolnym Œl¹sku m.in. Dolmel, Pafawag, 
nie zapobieg³ masowej frustracji,  Ludu" i "¯o³nierza Wolnoœci", na Dolnym Archimedes, Polar, Hutmen, Zag³êbie 
demoralizacji i poczucia beznadziejnoœci. Œl¹sku "Monitor Dolnoœl¹ski"  "pismo Miedziowe, kopalnia "Thorez" i inne). Wielu 
"W niedzielê 13 XII 1981r. rano miliony czasu stanu wojennego dla województw uczestników strajków stanê³o przed s¹dem, 
Polaków dowiedzia³y siê z radiowo - j e l e n i o g ó r s k i e g o ,  l e g n i c k i e g o ,  wielu internowano lub ukarano grzywnami. 
te lewizyjnego przemówienia gen.  wa³brzyskiego i wroc³awskiego". Szczególnie dotkliwe by³y zwolnienia z 
Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu Wœród internowanych 13 grudnia znalaz³a pracy, czêsto z "wilczym biletem". W kraju 
wojennego. Wojskowy przewrót rozpocz¹³ siê wiêkszoœæ przywódców "Solidarnoœci" z najbardziej dramatyczny przebieg mia³a 
siê ju¿ przed pó³noc¹, gdy zablokowano Lechem Wa³ês¹ na czele. £¹cznie w ca³ym akcja milicji i wojska w kopalni "Wujek", 
po³¹czenia telefoniczne. Internowano, okresie stanu wojennego internowano gdzie zastrzelono 9 górników. Na podstawie 
czêsto w bardzo brutalny sposób, tysi¹ce ponad 10 tys. osób. Internowanych z dekretu o stanie wojennym wprowadzono 
dzia³aczy zwi¹zkowych i politycznych, Wroc³awia przewo¿ono do Nysy i  m.in. oficjaln¹ cenzurê korespondencji, 
zawieszono dzia³alnoœæ organizacji Grodkowa. Czêœæ internowanych z terenu zawieszono podstawowe prawa obywatelskie 
spo³ecznych, ograniczono swobodê dawnego woj. wroc³awskiego osadzono w oraz wprowadzono tryb doraŸny w s¹dach. 
poruszania siê i zakazano organizowania Strzelinie. Osoby z woj. legnickiego w Szczególnie dolegliwe dla ludnoœci sta³o siê 
zgromadzeñ wprowadzono godzinê wiêkszoœci w G³ogowie, z jeleniogórskiego przerwanie ³¹cznoœci telefonicznej,  
milicyjn¹. Przepisy stanu wojennego w Kamiennej Górze, z opolskiego  w uniemo¿liwiaj¹c im pomocy medycznej na 
zakazywa³y strajków i manifestacji oraz Strzelcach Opolskich, Jastrzêbiu ko³o czas, w niektórych regionach trwa³o to a¿ do 
wprowadza³y militaryzacjê zak³adów Namys³owa i Kamiennej Górze, stycznia 1982r
pracy.  Listy internowanych, zawieraj¹ce z wa³brzyskiego w Wa³brzychu, Œwidnicy, 

24 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Kalendarium wydarzeñ grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego.
12 grudnia 1981

13 grudnia 1981

14 grudnia 1981

15 grudnia 1981

16 grudnia 1981

17 grudnia 1981

20 grudnia 1981
21 grudnia 1981

23 grudnia 1981

24 grudnia 1981
28 grudnia 1981

28 grudnia 1981

 - godzina 23, przerwanie po³¹czeñ telefonicznych i teleksowych. Oko³o pó³nocy 
przestaje nadawaæ radio i telewizja.

 - Rada Pañstwa uchwala dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. 
Ukonstytuowanie siê Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Rozpoczêcie internowañ kilkunastu 
tysiêcy dzia³aczy Solidarnoœci.

 - pierwszy dzieñ roboczy stanu wojennego. W wielu zak³adach pracy 
rozpoczynaj¹ siê strajki. Wojsko otacza Stoczniê Gdañska.

 - pacyfikacja kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzêbiu, postrzelonych zostaje 4 
górników.

 - pacyfikacja Stoczni Gdañskiej, Huty im. Lenina, Wytwórni Sprzêtu 
Komunikacyjnego w Mielcu. W Trójmieœcie walki uliczne, w³adze u¿ywaj¹ czo³gów i œmig³owców. 
W czasie ataku na kopalnie "Wujek", przeprowadzonego przez ZOMO, zastrzelono 9 górników, 21 
postrzelonych.

 - starcia z ZOMO na ulicach Gdañska. Zastrzelona zostaje jedna osoba, dwie 
zostaj¹ ranne. Demonstracje w Krakowie zostaj¹ rozbite przez ZOMO.

 - koniec strajku w Porcie Gdañskim.
 - Romuald Spasowski, ambasador PRL w Stanach Zjednoczonych prosi tam o 

azyl polityczny w zwi¹zku ze stanem wojennym. Prasa PRL podaje, ¿e ambasador ostatnio "cierpia³ 
na stany depresji". S¹d Wojskowy ska¿e go zaocznie na karê œmierci.

 - pacyfikacja Huty Katowice. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan wprowadza sankcje gospodarcze wobec PRL (w odpowiedzi 
na wprowadzenie stanu wojennego).

 - zniesienie na jedn¹ noc godziny milicyjnej (z okazji Wigilii).
 - Zdzis³aw Rurarz, ambasador PRL w Japonii prosi o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. S¹d Wojskowy ska¿e go zaocznie na karê 

œmierci.
 - koniec ostatniego strajku okupacyjnego w kopalni "Piast".

Opr. W.Sz.

Wjazd kolumny czo³gów do Gdañska.

W trakcie spotkania w dniu 17. 11. 2005r. Strony Uk³adu Zbiorowego Pracy, ustali³y transponowanie zapisów Umowy Spo³ecznej 
podpisanej w dniu 22 grudnia 2004 roku w Be³chatowie dotycz¹cych gwarancji pracowniczych i socjalnych miêdzy innymi dla pracowników 
Kopalni Turów S.A. do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy BOT KWB Turów S.A.
Zapisy transponowane do ZUZP daj¹ za³odze gwarancje zatrudnienia na kolejne 10 lat dalszej spokojnej pracy oraz zabezpieczaj¹ utrzymanie 
osi¹gniêæ socjalno-bytowych zapisanych w Umowie Spo³ecznej. 

Umowa spo³eczna w ZUZ-ie po rejestracji w PiP.

Opr. W.Sz.
22 lipca 1983 roku  po 586 dniach zostaje zniesiony stan wojenny w PRL.

Rozwi¹zana WRON. Og³oszona amnestia dla wiêŸniów politycznych.



Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny 
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ “S” przy BOT KWB “Turów” S.A.  

Nak³ad 1200 egz. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Poradnik zwi¹zkowca
Co przys³uguje gdy zdarzy siê wypadek przy pracy lub zostanie 
uznana choroba zawodowa?
Œwiadczenia z tytu³u wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. Œwiadczenia te s¹ przedmiotem ustawy z dnia 30 
paŸdziernika 2002r o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z póŸn. 
zm). Œwiadczenia te s¹ nastêpuj¹ce :
- zasi³ek chorobowy  dla ubezpieczonego, którego niezdolnoœæ do 
pracy spowodowana zosta³a wypadkiem przy pracy lub chorob¹ 
zawodow¹,
- œwiadczenie rehabilitacyjne  dla ubezpieczonego, który po 
wyczerpaniu zasi³ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a 
dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie 
zdolnoœci do pracy,
- zasi³ek wyrównawczy  dla ubezpieczonego bêd¹cego 
pracownikiem, którego wynagrodzenie uleg³o obni¿eniu wskutek 
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
- jednorazowe odszkodowanie  dla ubezpieczonego, który dozna³ 
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
- jednorazowe odszkodowanie  dla cz³onków rodziny zmar³ego 
ubezpieczonego lub rencisty,

- renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy  dla ubezpieczonego, który 
sta³ siê niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej,
- renta szkoleniowa  dla ubezpieczonego, w stosunku do którego 
orzeczono celowoœæ przekwalifikowania zawodowego ze wzglêdu na 
niezdolnoœæ do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ 
wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹,
- renta rodzinna  dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego 
lub rencisty uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej,
 - dodatek do renty rodzinnej  dla sieroty zupe³nej,
- dodatek pielêgnacyjny,
- pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepieñ 
ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne - w 
zakresie okreœlonym ustaw¹. 

Uwa¿aj, dbaj o siebie,
lepiej ¿eby którekolwiek z tych  œwiadczeñ

nigdy nie by³o Tobie potrzebne.
Pamiêtaj równie¿, ¿e mamy ZUS, który zrobi wszystko ¿ebyœ nie 
dosta³ nic lub prawie nic.

Wybory w NSZZ “Solidarnoœæ”
Rozpoczynaj¹ siê wybory w³adz zwi¹zkowych

na kadencjê 2006r- 2100r

Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarnoœæ" uchwa³¹ nr 18/05 z dnia 
26.10.2005r. og³asza termin wyborów w Organizacjach 
Zak³adowych od 12 grudnia 2005  do 31 marca 2006r. Komisja 
Miêdzyzak³adow rnoœæ" przy BOT KWB Turów 
S.A. uchwa³¹ nr 22/XI/06 powo³a³a Miêdzyzak³adow¹ Komisjê 
Wyborcz¹ w sk³adzie: Wojciech Ilnicki, Zdzis³aw Szostak, 
Andrzej Oszust, Ryszard Borysiak, Waldemar Szlesicki, 
Zbigniew Paduch , Stanis³aw Klinicki , Andrzej Cisek , Krzysztof 
Szubski , Marek Do³kowski, Stanis³aw Jarosz, Ryszard Brzeziñski 
, Bogdan Szyd³owski , Franciszek Chy³a .

Komisja Wyborcza zwraca siê o zg³aszanie terminów  
przeprowadzenia  wyborów w poszczególnych ko³ach  przez 
ustêpuj¹ce w³adze .
Uwagi i zapytania prosimy kierowaæ do biura NSZZ ,,Solidarnoœæ"
Nr. tel. 5 564 lub 6 170.

a NSZZ ,,Solida

A.O.

Opr. Z. Szostak

Coœ piêknego !!
                Oczywiœcie mam na myœli drugi numer Biuletynu BOT 
Górnictwo i Energetyka. Piêknie wydany, na ekstra papierze, jednym 
s³owem mo¿na wpaœæ w zachwyt, ale ja jakoœ nie mogê, mo¿e jestem 
malkontentem, albo, co jest gorsz¹ rzecz¹ nie dostrzegam "piêkna". 
Po prostu której strony nie otworzysz, patrzy z niej na cz³owieka 
Nasz nowy po. Prezes.
Jest zatroskany, to znów zadowolony. Jest w towarzystwie by³ego 
Prezesa obok Premiera. Na jednej ze stron a¿ mi dech zatka³o jest 
nasz Prezesunio o "czterech obliczach".
Ludzie ! po przejrzeniu tego pisma nie mogê po nocach spaæ, ca³y 
czas mam przed oczyma tê "wspania³¹ i szlachetn¹ twarz". Rany co 
to bêdzie dalej!.
Poprzednik te¿ wyda³ jeden numer, w którym piêknie siê 
prezentowa³ na ka¿dej ze stron, ale zaraz po wydaniu musia³ 
zrezygnowaæ.
Czy scenariusz mo¿e siê powtórzyæ? -  nie daj Bo¿e!.
Rany chyba bym tego nie prze¿y³!

Mam tylko jedno skromne pytanie ile ta gazeta mo¿e kosztowaæ.
Mo¿e lepszym rozwi¹zanie bêdzie zwiêkszenie wskaŸnika 
wynagrodzeñ, stosunkowo wy¿szym dla Turowa, co pomo¿e w 
dogonieniu pozosta³ych spó³ek w osi¹ganych zarobkach .przez 
pracowników tych spó³ek 

 chyba bym nie ¿a³owa³.Wtedy
A.O.

Porady prawne
dla cz³onków zwi¹zku

Biuletyn w internecie !

Informujemy, ¿e w dniach 6 i 20 grudnia 
bie¿¹cego roku porad prawnych dla cz³onków 
"Solidarnoœci" nieodp³atnie udziela Kancelaria 
Prawna sp. cywilna Jacek OœliŸlok & Henryk 
£ukaszewski z Jeleniej Góry. Porady udzielane s¹ w 
biurze Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ 
"Solidarnoœæ" przy BOT KWB Turów SA. 

Zainteresowanych informujemy, ¿e ka¿de wydanie naszego 
biuletynu publikowane jest równie¿ na naszej stronie internetowej 
pod adresem: 

Serdecznie zapraszamy !! 
Czekamy równie¿ na korespondencjê od czytelników zawieraj¹c¹ 
pytania do redakcji lub ciekawe spostrze¿enia uwagi i artyku³y.

http://www.republika.pl/soltur

Ul. Koœciuszki 8; 59-920 Bogatynia ( obok RDT ).

NAJTAÑSZY SKLEP KOMPUTEROWY W POWIECIE 
ZGORZELECKIM  OFERUJE:

- Atrakcyjne cenowo i wydajnoœciowo KOMPUTERY
- Najni¿sze ceny p³yt CD-R i DVD±R
- Zestawy uzupe³niaj¹ce do drukarek                                                                                      
Sklep komputerowy na Manhattanie 
Zgorzelec ul. Wyspiañskiego 61a
OBECNE PROMOCJE:
 Do ka¿dego zestawu komputerowego dowolna myszka optyczna 
gratis, plus rabat do 100z³ !!!
Do ka¿dej p³yty CD-R lub DVD±R koperta z okienkiem gratis!!!
Do ka¿dego zestawu uzupe³niaj¹cego do drukarek film z instrukcj¹!!! 
Dla cz³onków zwi¹zku NSZZ Solidarnoœæ przy BOT KWB Turów 
S.A. rabat 30z³ !!!

W.I

doc


