
BIULETYN
INFORMACYJNY

Redagowany przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ “Solidarnoœæ”
przy BOT KWB Turów S.A. NR 1(23) STYCZEÑ - MARZEC 2008r. S.A.

NSZZ

Zmartwychwsta³y Chrystus przynosi Nam mi³oœæ,

która wype³nia Nasze serca dobroci¹ i wra¿liwoœci¹

na potrzeby innych.
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Œwi¹t Wielkanocnych,
oraz wszelkiej pomyœlnoœci

w ¿yciu zawodowym i prywatnym ¿yczy:
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Przy BOT KWB Turów S.A.

NSZZ

Informujemy, ¿e na spotkaniu 
r.organizacji zwi¹zkowych - sygnatariuszy Zak³adowego Uk³adu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników BOT  KWB Turów S.A. z 
Zarz¹dem Spó³ki osi¹gniêto porozumienie w sprawie ustalenia 
przyrostu przeciêtnego, miesiêcznego wynagrodzenia w 2008 r.

Bior¹c pod uwagê prognozowan¹ sytuacjê i mo¿liwoœci 
finansowe Spó³ki ustalono wskaŸnik przyrostu przeciêtnego, 
miesiêcznego wynagrodzenia w 2008 r. na poziomie nie mniej ni¿ 
8,4%. W przypadku zmian wysokoœci wskaŸników okreœlonych dla 
spó³ek grupy BOT w 2008 r. lub wzrostu inflacji strony porozumienia 
powróc¹ do negocjacji wysokoœci wskaŸnika.

Ustalono nastêpuj¹cy sposób rozdysponowania ustalonego 
wskaŸnika:
- wzrost stawek osobistego zaszeregowania od 01.04.2008r. - 100 z³;
-przeszeregowania od 01.08.2008r. - 30% stanu zatrudnienia.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1.04.2008 r. Wzros³a wysokoœæ 
dodatku przodowego brygadzisty i wynosi obecnie:
- przodowi maszyn podstawowych - 348 z³/m-c
- pozostali przodowi - brygadziœci - 304 z³/m-c
Wysokoœæ dodatku dla pracowników, którzy zastêpuj¹ przodowego- 
brygadzistê za czas pe³nienia obowi¹zków przodowego - brygadzisty 
wynosi:
- z-ca przodowego maszyn podstawowych - 16,60 z³/dn.
- z-ca pozosta³ych przodowych brygadzistów - 14,50z³/dn.

Ustalono równie¿, ¿e wzrosn¹ dodatki funkcyjne 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych o 10% 
/Wg ZUZP jego wielkoœæ zale¿y od decyzji Prezesa Zarz¹du Spó³ki/.

Wzrastaj¹ dodatki za czas przepracowany na odkrywce (0,61 
z³/godz) oraz wysokoœæ dodatków szkodliwych, uci¹¿liwych i 
niebezpiecznych (I stopieñ - 0,56z³/godz; II stopieñ - 0,70z³/godz; III 
stopieñ - 0,87z³/godz). Aktualn¹ tabelê stawek wynagrodzenia 
zasadniczego umieœciliœmy na ostatniej stronie naszego biuletynu 
zwi¹zkowego

w dniu 10.03.2008 

Porozumienie zawarte...

M.D.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ 
“Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. 
informuje, ¿e Miêdzyzak³adowe Zebranie 
Delegatów odbêdzie siê dnia 4 kwietnia 2008r w 
Sali Zbornej BOT KWB Turów S.A. 

00Rozpoczêcie o godz. 6 .

UWAGA DELEGACI !!!

Wy¿sza p³aca minimalna, ni¿sza sk³adka rentowa, to 
niektóre zmiany jakie wesz³y w ¿ycie wraz z Nowym Rokiem.
Wy¿sza p³aca minimalna
Od 1 stycznia 2008 r. p³aca minimalna wzros³a o 190 z³ i wynosi 
obecnie 1126 z³.
Redukcja sk³adki rentowej
W lipcu 2007 r. nast¹pi³ pierwszy etap obni¿ki sk³adki rentowej. 
Zosta³a ona obni¿ona o 3 pkt. procentowe po stronie pracowników i 
wynosi³a 3,5 proc. W styczniu wszed³ w ¿ycie kolejny etap obni¿ki. 
Czêœæ sk³adki op³acana przez pracownika zmniejszy³a siê o kolejne 2 
pkt. proc. Od stycznia spad³a równie¿ wysokoœæ sk³adki op³acanej 
przez pracodawców i wynosi zamiast 6,5 proc. - 4,5 proc.
Renty i emerytury w górê
W marcu podwy¿szone zostan¹ œwiadczenia emerytów i rencistów. 
WskaŸnik waloryzacji uwzglêdni oprócz cen równie¿ co najmniej 20 
proc. realnego wzrostu p³ac. Od pocz¹tku tego roku powróci³a 
coroczna waloryzacja rent i emerytur. Waloryzacja rent i emerytur 
przes¹dza równie¿ o podwy¿ce tzw. œwiadczeñ minimalnych i innych 
œwiadczeñ wyp³acanych przez ZUS.
Zmiana skali PIT
Od dochodów uzyskanych w 2008 r. podatek bêdzie pobierany wed³ug 
skali, któr¹ zamieœciliœmy na stronie 4.

Co nowego w 2008 r.

R.S.



Wa¿ny wybór...
22 lutego br. odby³o siê posiedzenie Rady Nadzorczej BOT 

KWB Turów S.A., w trakcie którego, Rada podjê³a dwie wa¿ne 
uchwa³y. Uchwa³¹ Nr 44/IV/2008 zarz¹dzi³a wybory 
przedstawiciela pracowników Spó³ki do Zarz¹du BOT KWB 
Turów S.A. na IV kadencjê, a uchwa³¹ Nr 43/IV/2008 wybory 
przedstawiciela pracowników Spó³ki do Rady Nadzorczej BOT 
KWB Turów S.A. na IV kadencjê.

Po raz kolejny, to kto bêdzie reprezentowa³ nas pracowników 
w Organach Spó³ki zale¿y od nas samych.

Apelujemy do wszystkich o frekwencjê w wyborach i 
oddawanie g³osów na naszych, popartych przez „Solidarnoœæ”, 
sprawdzonych cz³onków Rady i Zarz¹du tj. Stanis³awa Sidorowicza 
oraz Stanis³awa ¯uka, których nasza Komisja Miêdzyzak³adowa 
stosownymi uchwa³ami zg³osi³a na kandydatów udzielaj¹c im 
poparcia. Uwa¿amy, ¿e maj¹ oni najwiêksze doœwiadczenie,  wiedzê  i 
s¹ godni by nas reprezentowaæ  przez kolejne lata.

Przypominamy, ¿e dokonywaæ wyboru bêdziemy poprzez 
oddanie g³osu na dwóch kartach do g³osowania. Koloru bia³ego - na 
cz³onka Zarz¹du i koloru jasnozielonego na cz³onka Rady. Aby g³os 
by³ wa¿ny na ka¿dej z kart stawiamy znaczek “X” przy nazwisku 

jednego kandydata. Termin wyborów 17-20.03.2008 r.

Popieram !!!
Szanowne Kole¿anki i Koledzy.

Jestem górnikiem z Turowa, jestem 
jednym z Was i dlatego postanowi³em poprzeæ 
kandydaturê Stanis³awa Sidorowicza na 
przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej 
BOT KWB Turów S.A.

Znam go od paru ³adnych lat, razem 
byliœmy cz³onkami Rady wybranymi przez za³ogê. 
Od niego uczy³em siê jak dbaæ o interes zak³adu i 
jego pracowników. Jest to cz³owiek z zasadami, 
uczciwy i ceni¹cy uczciwoœæ. Bêd¹c cz³onkiem Rady pozna³em jego 
odwagê, bezkompromisowoœæ i niekoniunkturalnoœæ w dzia³aniach dla 
dobra kopalni. To gor¹cy orêdownik zachowania pozycji kopalni na 
rynku wydobywczym wêgla brunatnego.

Te cechy charakteru Stanis³awa Sidorowicza wyró¿niaj¹ go 
spoœród innych kandydatów i pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e wybór tego 
kandydata bêdzie dobrym i odpowiednim.

Stawiam na Stanis³awa Sidorowicza i popieram t¹ 
kandydaturê. Zwracam siê do wszystkich pracowników Turowa 
przy³¹czcie siê do mnie i razem j¹ poprzyjmy dla dobra kopalni i 
jej za³ogi.

WYBORY 2008WYBORY 2008
Z powa¿aniem: R. Brodniak

Stanis³aw Adam ¯UK Stanis³aw SIDOROWICZ
Kandydat NSZZ “Solidarnoœæ”
na przedstawiciela pracowników
w Zarz¹dzie
BOT KWB Turów S.A.

Kandydat NSZZ “Solidarnoœæ”
na przedstawiciela pracowników
w Radzie Nadzorczej
BOT KWB Turów S.A.

Strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego dla 
pracowników BOT KWB Turów S.A. podpisa³y 
porozumienie w sprawie zmiany sposobu realizacji 
uprawnienia pracowników do otrzymania zegarka 
jubileuszowego z okazji 25 lecia pracy zawodowej.

Pocz¹wszy od lutego bie¿¹cego roku, jubilaci 
samodzielnie dokonuj¹ zakupu pami¹tkowego zegarka w 
dowolnym punkcie sprzeda¿y, a pracodawca zwraca 

poniesione koszty do okreœlonej wysokoœci.
Dokumentem potwierdzaj¹cym zakup mo¿e byæ faktura 

VAT, lub rachunek wystawiony na kupuj¹cego.
Wraz ze zmian¹ sposobu realizacji prawa do zegarków 

znacznie wzros³a tak¿e ich wartoœæ.
Dotychczas pracodawca dokonywa³ zakupu zegarków za 

cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 75 % najni¿szego wynagrodzenia, co stanowi³o 
równowartoœæ kwoty 570 z³otych. Od lutego br. pracodawca zwróci 
koszty zakupu zegarka do kwoty 75 % minimalnego wynagrodzenia 
obowi¹zuj¹cego na dzieñ 01 stycznia danego roku, a wiêc do kwoty 
844,50 z³ w bie¿¹cym roku.
Chcê w tym miejscu wyraŸnie podkreœliæ, ¿e pojêcia najni¿szego 
wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia nie s¹ pojêciami 
to¿samymi. Zgodnie z przepisami Ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracê, ilekroæ w przepisach prawa jest mowa o 
najni¿szym wynagrodzeniu za pracê oznacza to kwotê 760 z³. (art. 25 
powo³anej Ustawy).
Wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia natomiast, podlega 
og³oszeniu w  "Monitorze Polskim”, w drodze obwieszczenia Prezesa 
Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 wrzeœnia ka¿dego roku, 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracê i obecnie wynosi 1126 z³. 
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z póŸn zm.).
Pracownicy zgodnie z zawartym porozumieniem maj¹ prawo do 
pobrania zaliczki na zakup zegarka, z której w ci¹gu 14 dni od jej 
pobrania s¹ zobowi¹zani siê rozliczyæ, przedstawiaj¹c dowód zakupu.

Kilkanaœcie osób skorzysta³o ju¿ z nowego sposobu zakupu 
zegarka i muszê przyznaæ, ¿e zmiana zosta³a przez za³ogê przyjêta z 
zadowoleniem.

Zegarki na innych zasadach...

Artur Zaborek

W ostatnim wydaniu biuletynu pisaliœmy o g³odówce 
prowadzonej od dnia 10 grudnia przez naszego kolegê z Sekcji 
Krajowej Górnictwa i Energetyki NSZZ “S” Tadeusza 
Kurkowiaka - przewodnicz¹cego zak³adowej "Solidarnoœci" we 
wroc³awskim Instytucie Górnictwa Poltegor.

13 grudnia do protestuj¹cego do³¹czy³a Ewa Kowalska a 
nastêpnie Adam Marek. Przypominamy, ¿e cz³onkowie zak³adowej 
"Solidarnoœci" we wroc³awskim Instytucie Poltegor wyra¿ali w ten 
sposób swój sprzeciw wobec decyzji ministra gospodarki z 
poprzedniego rz¹du o po³¹czeniu ich placówki z G³ównym Instytutem 
Górnictwa w Katowicach.

1 5  g r u d n i a  b r .  
g³oduj¹cych w Instytucie 
o d w i e d z i l i  r u m u ñ s c y  
zwi¹zkowcy, zaprzyjaŸnieni z 
n a s z ¹  K o m i s j ¹  
M i ê d z y z a k ³ a d o w ¹ .  W  
Rumunii strajk g³odowy to 
rzadka forma protestu. W 
górniczej bran¿y ostatni raz 
dosz³o do tego w sierpniu 
1994 r. - mówi Ion Ruset, 
wiceprzewodnicz¹cy Federacji Pracowników Górnictwa i Energetyki 
zwi¹zku zawodowego z Rumunii. Ruset w grudniu wraz z kolegami 
przebywa³ w Polsce na zaproszenie Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki NSZZ "Solidarnoœæ".

Prezydium dolnoœl¹skiej „Solidarnoœci” zwróci³o siê do 
Premiera W. Pawlaka z proœb¹ o interwencjê w sprawie Instytutu 
Górnictwa Odkrywkowego Poltegor. Tu¿ przed œwiêtami rz¹d wyda³ 
rozporz¹dzenie podpisane przez resorty przemys³u, nauki i finansów 
uchylaj¹ce wczeœniejsz¹ decyzjê poprzedniego rz¹du. 27 grudnia br. 
po otrzymaniu tego dokumentu na piœmie, Komitet Protestacyjny 
podj¹³ decyzje o zakoñczeniu akcji strajkowej.

Determinacja, jednoœæ i zorganizowanie prze³o¿y³y siê na 
niew¹tpliwie du¿y sukces „Solidarnoœci” z Poltegoru w walce o byt i 
prawa pracownicze.

Zakoñczenie sporu w Poltegor - Instytut

 

Ion Ruset odwiedzi³ strajkuj¹cych

M.D./R.S



Realizuj¹c §16 pkt 7, 8 Umowy Spo³ecznej zawartej w 
dniu 22.12.2004r., zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w Spó³ce zawar³y 
w dniu 17.01.2008 r. porozumienie z Pracodawc¹, w sprawie 
ustalenia Programu Ochrony Zdrowia Pracowników BOT KWB 
Turów S.A. na mocy którego Pracodawca zobowi¹za³ siê do:
1. Zapewnienia œwiadczeñ z zakresu medycyny pracy wynikaj¹cych z 
przepisów Kodeksu Pracy oraz innych obowi¹zuj¹cych w tym zakresie 
przepisów.
2. Zapewnienia wszystkim pracownikom BOT KWB Turów S.A. 
sfinansowania corocznych badañ profilaktycznych wymienionych w 
za³¹czniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza koniecznoœci wykonania 
badañ nie wymienionych w za³¹czniku nr 1, a niezbêdnych do 
zdiagnozowania choroby, pracodawca pokryje koszty tych badañ.
Ostateczny zakres badañ niezbêdnych do zidentyfikowania schorzenia 
ustala lekarz Centrum Medycznego Turów Sp. z o.o.
3. Zapewnienia sfinansowania szczepieñ ochronnych pracowników:
- szczepienia przeciw grypie,
- szczepienia przeciw ¿ó³taczce.
4. Zapewnienia sfinansowania n/w œwiadczeñ stomatologicznych, 
które nie s¹ gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
- wype³nianie ubytków materia³em œwiat³o utwardzalnym w zêbach 1-
3,
- wype³nianie ubytków materia³em chemoutwardzalnym w zêbach 4-8,
-znieczulenie do ka¿dego zabiegu wykonywanego w gabinecie 
stomatologicznym.

Realizacja powy¿szych zapisów dokonywana bêdzie przez 
Centrum Medyczne Turów Sp. z o.o., a w przypadku koniecznoœci 
rozszerzenia badañ diagnostycznych i konsultacji specjalistów - przez 
szpitale i kliniki specjalistyczne.

Zgodnie z ustaw¹ o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, œwiadczenia wymienione w pkt 2, 3 i 4 s¹ traktowane jako 
dodatkowy przychód pracownika i z tego tytu³u bêd¹ opodatkowane i 
osk³adkowane.
Porozumienie obowi¹zuje od 01.02.2008 r.

Program Ochrony Zdrowia

1. Rejestracja pracowników na badania profilaktyczne - Dzia³ 
Socjalny, nr telefonu -5 985, od poniedzia³ku do œrody w godzinach 6 -
15°°.
2. Przyjêcie przez lekarza i zlecenie wykonania badañ niezbêdnych do 
ustalenia jednostki chorobowej - Centrum Medyczne Turów Sp. z o.o., 
Bogatynia 3, ul. Mickiewicza 11 a, pi¹tki w godzinach 11 °°-1330.
3. W przypadku koniecznoœci wykonania rozszerzonych badañ 
diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych - wydanie przez 
lekarza skierowania wskazuj¹cego rodzaj badañ i konsultacji.
4. Ustalenie terminu i miejsca wykonania badañ i konsultacji, o 
których mowa w pkt 3 - DA p. 326, nr telefonu-5 770.
5. Rejestracja pracowników do stomatologa - Centrum Medyczne 
Turów Sp. z o.o., Bogatynia 3, ul. Mickiewicza 11 a, od poniedzia³ku 
do pi¹tku na podstawie wa¿nej legitymacji pracowniczej.
6. Powy¿sze ustalenia nale¿y traktowaæ jako wstêpne. Ustalenia 
ostateczne nast¹pi¹ po uzyskaniu pewnoœci, co do skutecznoœci w/w 
sposobu realizacji badañ.

Za³¹cznik nr 2 Realizacja badañ i œwiadczeñ 
stomatologicznych wymienionych w punktach 2 i 4
Porozumienia

/Wykaz schorzeñ i badañ/ stanowi
wk³adkê do biuletynu
Za³¹cznik nr 1 

25 stycznia b.r. w Warszawie na posiedzeniu Zespo³u 
Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego Strona Zwi¹zkowa, 
której przewodniczy W. Ilnicki oraz Strona Pracodawców pod 
przewodnictwem S. ¯uka wystosowa³a stanowisko, w którym  
sprzeciwia  siê przyjêciu przez Radê Ministrów w projektowanym 
kszta³cie rozporz¹dzenia w/s przyjêcia Krajowego Planu 
Rozdzia³u Uprawnieñ do Emisji dwutlenku wêgla na lata 2008-
2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 
(opublikowanego 20.12.2007r.)

Wejœcie w ¿ycie w/w Rozporz¹dzenia (KPRU II) spowoduje 
lawinê negatywnych skutków, szczególnie dla kopalñ wêgla 
brunatnego - czytamy w przyjêtym stanowisku.

Taka decyzja przyczyni siê do drastycznego zmniejszenia 
przychodów kopalñ wêgla brunatnego, co realnie skutkowaæ bêdzie 
zagro¿eniem utraty miejsc pracy, spowoduje zmniejszenie wartoœci 
spó³ek, zmniejszenie wartoœci otrzymanych akcji pracowniczych, 
zmniejszy zdolnoœci inwestycyjne spó³ek, co bêdzie mia³o wp³yw na 
zagro¿enie bezpieczeñstwa energetycznego kraju a tak¿e spowoduje 
gwa³towny wzrost cen energii.

Wobec powy¿szego nie bêdziemy biernie przygl¹daæ siê tak 
dalece nieekonomicznym, nielogicznym i destrukcyjnym 
rozwi¹zaniom.

Jesteœmy przekonani, ¿e w tej dra¿liwej tematyce niezbêdny 
jest konstruktywny dialog, który zapewni naszym zak³adom 
produkuj¹cym 40% najtañszej energii w kraju, dalsze konkurencyjne 
funkcjonowanie na krajowym rynku energii.
Strona Zwi¹zkowa i Strona Pracodawców Zespo³u Trójstronnego ds. 
Bran¿y Wêgla Brunatnego kategorycznie ¿¹da zmiany projektu KPRU 
II do emisji CO2 na lata 2008-2012.

Nieprzemyœlane decyzje...

R.S.

Od 7 lat systematycznie roœnie liczba osób, które dobrze 
oceniaj¹ NSZZ "Solidarnoœæ" 

Obecnie co trzeci Polak (33 proc.) dobrze ocenia dzia³alnoœæ 
"Solidarnoœci". Natomiast wœród osób nale¿¹cych do NSZZ "S" 
odsetek ten wzrasta do 52 proc. Trzeba dodaæ, ¿e opinie o zwi¹zkach 
zawodowych s¹ s³abo ukszta³towane i znaczne grupy respondentów 
nie potrafi¹ oceniæ ich pracy. 

Badanie równie¿ pokazuje, ¿e od 2000 r. uzwi¹zkowienie 
utrzymuje siê na tym samym poziomie - oko³o 8-9 proc. 
Przynale¿noœci¹ do zwi¹zków zawodowych w najmniejszym stopniu 
zainteresowani s¹ pracownicy m³odzi w wieku 18-24. Natomiast tê 
najbardziej uzwi¹zkowion¹ grupê stanowi¹ pracownicy, ze œrednim i 
wy¿szym wykszta³ceniem i w wieku 45-54 lat. 

Wa¿nym czynnikiem maj¹cym istotny wp³yw na 
przynale¿noœæ pracowników do zwi¹zków zawodowych jest forma 
w³asnoœci zak³adu pracy. Najwiêcej osób, bo a¿ 35 proc. deklaruje 
przynale¿noœæ do zwi¹zków w instytucjach, urzêdach, zak³adach 
pañstwowych, samorz¹dowych, spó³dzielczych i publicznych. 15 
proc. pracuj¹cych w spó³kach z udzia³em w³aœcicieli prywatnych i 
pañstwa a tylko 3 proc. pracuj¹cych w zak³adach prywatnych.

Warto zwróciæ uwagê na motywy przynale¿noœci do 
zwi¹zków zawodowych. Najczêœciej wymieniane to: obrona praw i 
interesów pracowniczych, poczucie bezpieczeñstwa, ochrona przed 
zwolnieniem z pracy, chêæ niesienia pomocy innym, poczucie 
zaufania i wywalczenie podwy¿ek przez zwi¹zek. Natomiast jako 
najczêstszy powód nie przynale¿noœci do zwi¹zków zawodowych 
badani podawali brak zwi¹zków zawodowych w ich miejscu pracy (46 
proc.).

CBOS o zwi¹zkach zawodowych

Informujemy, ¿e od dnia 7 
kwietnia 2008 r. decyzj¹ Komisji 
Miêdzyzak³adowej,  w biurze 
zwi¹zku przewodnicz¹cy oddzia³owi 
mog¹ odbieraæ dla wszystkich 
cz³onków kó³ znaczki i d³ugopisy 
oraz ma³y kufelek na rzemyku. Na 
gad¿etach umieœciliœmy logo naszej 
kopalnianej “Solidarnoœci”. 

 Gad¿ety dla zwi¹zkowców

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ “S”

Zarz¹d Regionu Dolny Œl¹sk NSZZ "S" wyst¹pi³ do Komisji 
Krajowej o rozpoczêcie przygotowañ do ogólnopolskiej manifestacji 
w Warszawie pod has³em "Rêce precz od kodeksu pracy". 
Dolnoœl¹skich zwi¹zkowców zbulwersowa³y polityczne plany 
dalszego ograniczania praw pracowniczych. "Proponowane zmiany 
uderzaj¹ bezpoœrednio w interesy pracowników, jednoczeœnie 
odbieraj¹c zwi¹zkom zawodowym mo¿liwoœæ skutecznej ich obrony" 
- napisali w przyjêtym stanowisku.Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ 
“S” przy BOT KWB Turów S.A. w pe³ni popiera stanowisko.

Zamach na Kodeks Pracy

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl



Porady prawne
Informujemy, ¿e 18 marca oraz 1 i 22 kwietnia 2008 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

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. 13.03.2008r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326
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Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ” przy BOT 
KWB Turów S.A. ustali³a nastêpuj¹cy plan wycieczek do realizacji w 
bie¿¹cym roku:

WIEDEÑ - 
PRAGA - 

CZESKA SZWAJCARIA - 
BERLIN -

2 GRZYBOBRANIA - 

od  04 do 06.04.2008 r
17.05.2008 r.

07.06.2008 r.
 13.09.2008 r.

wrzesieñ 2008 r..

Wycieczki w 2008 r.

W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ 
“Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. zaprasza wszystkich 
chêtnych cz³onków naszego zwi¹zku wraz z osob¹ towarzysz¹c¹ na 
wycieczkê:

w dniach 04-06 kwiecieñ 2008 r. 
Koszt wycieczki 620 z³ od osoby.
Zapisy oraz szczegó³owe informacje w 
biurze Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ “Solidarnoœæ” do dnia 
17.03.2008 r. Tel 5-564

W styczniu br. odby³o siê posiedzenie Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB Turów 
S.A.podsumowywuj¹ce ubieg³y rok w zwi¹zku. Komisja 
podsumowa³a wyp³acone do koñca roku œwiadczenia statutowe, 
dofinansowania i inne zasi³ki. I tak do dnia 31 grudnia 2007 r. Komisja 
wspieraj¹c najbardziej potrzebuj¹cych udzieli³a 161 zapomóg dla 
swoich cz³onków zwi¹zku oraz wyp³aci³a nastêpuj¹c¹ iloœæ œwiadczeñ:
 1. Urodzenie dziecka - 24 osoby,
 2. Zgon cz³onka zwi¹zku i cz³onka rodziny - 114 osób,
 3. Odprawy emerytalne i rentowe - 45 osób,
 4. Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego - 14 osób,
 5. Dofinansowanie koloni i wczasów - 564 osoby,
 6. Dofinansowanie imprez oddzia³owych - 1574 osoby, 

NSZZ "Solidarnoœæ" udzieli³ 26 darowizn miêdzy innymi na 
dofinansowanie do zakupu strojów sportowych dla klubu K.S. "Osa" w 
Zgorzelcu; dofinansowanie do leczenia Michalinki - dla  
Stowarzyszenia Rodziców i przyjació³ Dzieci Niewidomych "Têcza", 
dofinansowanie do zawodów wêdkarskich PZW przy BOT KWB 
Turów S.A.; dofinansowanie do budowy pomnika Jana Paw³a II w 
Parafii œw. Jadwigi w Zgorzelcu; dofinansowanie do Mistrzostw Polski 
w p³ywaniu dla córki cz³onka naszego zwi¹zku; dla Jeleniogórskiego 
Wodnego Pogotowia Ratunkowego; dofinansowanie do obozu 
przygotowawczego dla dru¿yny Ludowego Klubu Sportowego "Pogoñ 
Markocice" itd.

Nale¿y z dum¹ podkreœliæ, ¿e iloœæ cz³onków którzy 
opuœcili szeregi naszego zwi¹zku (bez emerytów, rencistów i 
zgonów) jest wci¹¿ mniejsza ni¿ iloœæ pracowników, którzy nam 
zaufali i postanowili, ¿e to w³aœnie NSZZ "Solidarnoœæ" bêdzie 
reprezentantem ich interesów wobec pracodawcy.

Podsumowanie ubieg³ego roku

M.D.

M.D.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ “S”

Wszystkim zainteresowanym mieszkañcom miasta i gminy 
Bogatynia oraz miasta Zgorzelec przypominamy, jeœli maj¹ ciekawe 
wnioski dotycz¹ce ich miejsca zamieszkania b¹dŸ chc¹ z³o¿yæ skargê 
lub interweniowaæ w swojej sprawie, mog¹ to zrobiæ na dy¿urach 
naszych przedstawicieli - cz³onków "Solidarnoœci" w Radach: 
* Rada Miasta i Gminy Bogatynia - w-ce przew. El¿bieta 
Niczyporuk ka¿dy wtorek w godz. 16.00 - 17.00 w Biurze Rady przy 
ul. Daszyñskiego /Urz¹d Miasta/
* Rada Miasta Zgorzelca- w-ce przew. Marek Do³kowski - ka¿dy 
wtorek w godz. 15.00 - 17.00 w Biurze Przew. Rady przy ul. 
Domañskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

W zwi¹zku z nieprawdziwymi informacjami dotycz¹cymi 
prowadzonego przez NSZZ "Solidarnoœæ" programu rabatowego 
"Grosik" i umowy spó³ki Solkarta z PKN Orlen oœwiadczamy: 
Program rabatowy "Grosik" rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 2004 roku. W 
ca³ym kraju zawarto ju¿ ponad 1 tys. umów z ró¿nymi firmami. NSZZ 
"Solidarnoœæ" wyda³a cz³onkom zwi¹zku blisko 150 tysiêcy kart 
rabatowych "Grosik" i kontynuuje to przedsiêwziêcie. 
Wzbogaceniem oferty dla cz³onków NSZZ "Solidarnoœæ" maj¹ byæ 
u m o w y  z  o g ó l n o p o l s k i m i  u s ³ u g o d a w c a m i .  D l a t e g o  
zaproponowaliœmy m.in. Orlenowi podpisanie z nami umowy 
podobnej do tych, jakie zawar³ on ju¿ z innymi podmiotami. 
Wynegocjowana ostatecznie 5 lutego br. umowa jest korzystna dla obu 
stron i wierzymy, ¿e zostanie podpisana. 
Nieuprawnione insynuacje o rzekomym "handlu" z PiS-em (pomijaj¹c 
niegodziwoœæ takiego pomówienia) oceniamy jako kolejn¹ próbê 
wik³ania "Solidarnoœci" w politykê, przez kreowanie konfliktu z 
obecnym rz¹dem. 
Publiczne kwestionowanie prawa obu stron do podpisania umowy, w 
oparciu o bezpodstawne zarzuty, stanowi niedopuszczaln¹ ingerencjê 
w relacje handlowe pomiêdzy suwerennymi podmiotami przez osoby 
trzecie. 

Dy¿ury w Radach Miejskich

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego
obowi¹zuj¹ca od 01.04.2008 r.

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl

Oœwiadczenie w sprawie “Grosika”

Podstawa obliczenia podatku w z³otych Podatek wynosi 

Ponad Do   

  44490 19 proc. minus kwota zmniejszaj¹ca podatek: 586 z³ 85 gr 

44490 85528 7866 z³ 25 gr + 30 proc. nadwy¿ki ponad 44 490 z³ 

85528   20 177 z³ 65 gr + 40 proc. nadwy¿ki ponad 85 528 z³ 

Skala podatkowa obowi¹zuj¹ca w 2008 r.


