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NSZZ

Do u¿ytku wewnêtrznego

Pracodawca Przyjazny Pracownikom
W dniu 30 marca br. w pa³acu prezydenckim odby³o siê 

uroczyste wrêczenie certyfikatów „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” dla wyró¿nionych pracodawców z ca³ego kraju, 
którzy zostali wy³onieni w ramach II edycji konkursu.

Organizatorem a zarazem pomys³odawc¹ jest NSZZ 
„Solidarnoœæ” przy wspó³pracy Ministerstwa Pracy i Polityki 
Spo³ecznej oraz Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Akcja konkursowa prowadzona jest pod patronatem 
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Komisja konkursowa, która 
przyznaje zaszczytne certyfikaty sk³ada siê z przedstawicieli 
Ministerstwa Pracy, PIP oraz cz³onków Prezydium KK NSZZ 
„Solidarnoœæ”.

Celem akcji jest wyró¿nienie pracodawców, którzy nie tylko 
dostrzegaj¹ i ukierunkowuj¹  siê w bie¿¹cej dzia³alnoœci na uzyskanie 
najlepszego wyniku ekonomicznego, lecz równie¿ widz¹ 
zatrudnianego cz³owieka, jego realne potrzeby i mo¿liwoœci. 
Prowadz¹ partnerski dialog z organizacjami spo³ecznymi i respektuj¹ 
wzajemne ustalenia, których zasadniczym celem jest stabilna praca 
zatrudnianej za³ogi. Wyró¿nionym w tej edycji z województwa 
dolnoœl¹skiego  miêdzy innymi zosta³ Stanis³aw ¯uk Prezes PGE 
KWB Turów S.A. Aktu wrêczania certyfikatów wyró¿nionym 14 
pracodawcom dokona³ Prezydent RP Lech Kaczyñski wspólnie z 
Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” Janszem Œniadkiem. W 
uroczystoœci wrêczenia certyfikatów oprócz wyró¿nionego udzia³ 
wziêli Wojciech Ilnicki Przewodnicz¹cy kopalnianej organizacji 
NSZZ „Solidarnoœæ” oraz ZSIP PGE KWB Turów S.A. Waldemar 
Bohonos. Wrêczenie certyfikatów odby³o siê w sali kolumnowej 
pa³acu prezydenckiego w podnios³ej i uroczystej atmosferze.

Prezydent Lech Kaczyñski w wyst¹pieniu podsumowuj¹cym 
II edycjê konkursu pogratulowa³ wyró¿nionym i zaznaczy³, ¿e 
pracodawcy, którzy dbaj¹ o pracowników ich potrzeby i interesy 
zas³uguj¹ na szczególne uhonorowanie, ¿e wa¿ny jest rachunek 
ekonomiczny ale wa¿niejszy jest cz³owiek. ¯yczy³ równie¿ ¿eby 
znaleŸli siê inni pracodawcy, którzy bêd¹ równie¿ kierowaæ siê t¹ 
drog¹. Na zakoñczenie w imieniu wyró¿nionych g³os zabra³ Stanis³aw 
¯uk, który podziêkowa³ za nadane zaszczytne wyró¿nienie, krótko 
scharakteryzowa³ dzia³ania w kierowanej spó³ce na rzecz zatrudnionej 
blisko 4 tysiêcznej za³ogi.
Ostatnim punktem uroczystoœci by³y wspólne zdjêcia wyró¿nionych i 
osób towarzysz¹cych z Prezydentem RP.

DO CZ£ONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”
Kole¿anki i Koledzy, Rz¹d PO – PSL likwiduje nasze miejsca pracy, nie potrafi 
walczyæ z kryzysem, za który poprzez zaniechanie w du¿ej czêœci odpowiada, 
jednoczeœnie win¹ za kryzys obarcza „wysokie wynagrodzenie” polskich 
pracowników. Premier Tusk i jego ministrowie ³ami¹ prawa pracownicze i 
zwi¹zkowe, naruszaj¹ równie¿ prawa obywatelskie. Ka¿dy z nas, pracowników 
traci na tej nieudolnej polityce rz¹du.
29 kwietnia br. Rz¹d PO – PSL okaza³ swój szacunek stoczniowcom walcz¹cym 
o swoje miejsca pracy. Bicie, polewanie chemikaliami, w koñcu wezwanie 
stra¿y po¿arnej to metody skopiowane z najmroczniejszych czasów PRL-u. 
Podczas Konferencji Europejskiej Partii Ludowej, w której brali udzia³ 
najwa¿niejsi politycy Unii Europejskiej mówiono o prawach cz³owieka, nie 
zauwa¿ono, ¿e „kolesie” z Polski ³ami¹ w³aœnie te prawa. 
Nigdy nie zapomnimy Premierowi Tuskowi, Komendantowi G³ównemu 
Policji, ani Ministrowi Schetynie 29 kwietnia 2009 r. Niech to bêdzie dzieñ 
hañby dla polskiej policji. 
Zbli¿aj¹ siê wybory do Parlamentu Europejskiego i niech ambicj¹ ka¿dego z nas 
bêdzie udzia³ w tych wyborach. Ambicj¹ równie¿ niech bêdzie to, aby ani jeden 
kandydat PO i PSL nie otrzyma³ mandatu do Parlamentu Europejskiego. 
Kole¿anki i Koledzy, Wiele bran¿ protestuje, prowadzi strajki, demonstruje. 
Niestety dzia³ania te s¹ nieskuteczne i dlatego zwracam siê do Was wszystkich, 
których dotkn¹³ boleœnie sposób kierowania Polsk¹ przez Premiera Donalda 
Tuska, do wszystkich pracowników, którzy obawiaj¹ siê o swoje miejsca pracy, 
jak równie¿ do tych, którzy miejsca pracy utracili. 
Pojedyncze akcje nie przynosz¹ rezultatu. Skutecznie mo¿emy broniæ swoich 
miejsc pracy tylko wtedy, gdy zrobimy to wszyscy i nie podczas manifestacji, na 
których jesteœmy prowokowani przez policjê, lecz musimy broniæ swoich 
miejsc pracy w miejscach pracy. 
Dlatego proszê Was w imieniu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarnoœæ” o zorganizowanie razem strajku generalnego. Tylko tak mo¿emy 
broniæ siê przed but¹ arogancji i niekompetencji rz¹du. Tylko tak mo¿emy 
broniæ siê przed „palikotyzacj¹” praw pracowniczych. 
Projekt postulatów opracowanych przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarnoœæ” w za³¹czeniu.   Z wyrazami szacunku  

PROJEKT POSTULATÓW GOSPODARCZYCH I SPO£ECZNYCH
1. Zmniejszenie stawek podatku VAT o 3%.
2. Zmniejszenie stawki podatku CIT – docelowo do 15%.
3.Zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych maj¹cych wp³yw na koñcow¹ cenê 
energii :
- zmniejszenie wysokoœci akcyzy na energiê
- ca³kowite zwolnienie od podatku „kolorowej energii” dla producentów energii 
„czarnej”.
4. Likwidacja podatku „Belki” (od lokat).
5. Likwidacja podatku z zysku – dla spó³ek Skarbu Pañstwa pod warunkiem 
przeznaczenia œrodków na inwestycje. 
6. Czasookresowe zmniejszenie obci¹¿eñ na ubezpieczenia spo³eczne w zamian 
za programy opracowane w przedsiêbiorstwach które bêd¹ gwarantowa³y 
utrzymanie zatrudnienia. 
7. Ustalenie na lata 2009 - 2011 wielkoœci i zasad pomocy publicznej dla 
nastêpuj¹cych sektorów gospodarki:
- przemys³u wydobywczego (wêgiel kamienny, wêgiel  brunatny)
- przemys³u energetycznego
- przemys³u motoryzacyjnego  - przemys³u hutniczego i koksownictwa - 
przemys³u stoczniowego
8. Stworzenie nowej ustawy dla przemys³u stoczniowego z gwarancj¹ 
utrzymania produkcji w stoczniach.
9. Zmniejszenie stawki podatku dochodowego do 17 %. 
10. Likwidacja ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania wynagrodzeñ. 
11. Zwiêkszenie wysokoœci p³acy minimalnej od 01.01.2010 roku do wysokoœci 
12.Wprowadzenie sytemu opartego na FGŒP – pozwalaj¹cego na 
czasookresowe dop³aty do wynagrodzeñ dla pracowników zatrudnionych w 
podmiotach gospodarczych, które na skutek kryzysu ograniczaj¹ produkcjê. 
13. Realizacja wszystkich porozumieñ zawartych ze stron¹ spo³eczn¹. 
14.Bezwzglêdna realizacja programów sektorowych.
15. Wstrzymanie prywatyzacji sektora paliwowo-energetycznego.

APEL SGiE NSZZ “Solidarnoœæ”

Przew. SGiE NSZZ “S”
Kazimierz Grajcarek

Pami¹tkowe zdjêcie z Prezydentem R.P. Lechem Kaczyñskim

R.S.

Katowice, 30.04.2009 r.   



W dniu 24 kwietnia w sali Zbornej Kopalni Turów odby³o siê 
XXII Zak³adowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przy 
PGE  KWB Turów S.A.

Tradycyjnie przed rozpoczêciem Zebrania przewodnicz¹cy 
kopalnianej „Solidarnoœci” W. Ilnicki w imieniu delegatów z³o¿y³ 
wi¹zankê kwiatów przed figur¹ œw. Barbary – patronk¹ górników. 
Nastêpnie po wprowadzeniu sztandaru zwi¹zkowego delegaci minut¹ 
ciszy uczcili pamiêæ 12 cz³onków zwi¹zku, którzy zmarli w 2008 roku. 

Witaj¹c uczestników Zebranie otworzy³ przewodnicz¹cy 
zwi¹zku Wojciech Ilnicki. Wœród wielu zacnych goœci od pocz¹tku w 
zebraniu uczestniczyli, lub w trakcie jego trwania doje¿d¿ali: 
Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarnoœæ” Kazimierz Grajcarek, Franciszek Kopeæ – 
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego NSZZ 
„Solidarnoœæ”, Bogus³aw Wojtas – Z-ca Przewodnicz¹cego Zarz¹du 
Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, Józef Koz³owski – 
Dyrektor ZTiST, oraz  Goœæ z ramienia Zarz¹du naszej Kopalni - 
Dyrektor ds. Technicznych - Romuald Salata i Zak³adowy Spo³eczny 
Inspektor Pracy - Waldemar Bohonos.

Po wyborze Przewodnicz¹cego Zebrania /A. Oszust/ oraz 
Sekretarza /M. Do³kowski/  przyst¹piono do czynnoœci proceduralnych 
zwi¹zanych z porz¹dkiem obrad. Po stwierdzeniu wa¿noœci obrad 
szczegó³owe sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Zak³adowej w 2008 
roku przedstawi³ zebranym przew. Wojciech Ilnicki. W sprawozdaniu 
zosta³y wyszczególnione wszystkie dzia³ania Komisji w minionym roku, 
ze wskazaniem sukcesów i niepowodzeñ oraz spraw w trakcie realizacji. 
Zawarto w nim równie¿ wp³yw naszego zwi¹zku na poprawê warunków 
socjalno-bytowych pracowników, bezpieczeñstwo i higienê pracy oraz 
wzrost wynagrodzeñ. Po wyst¹pieniu, wœród pytañ do przewodnicz¹cego 
W. Ilnickiego przewa¿a³ w szczególnoœci temat dotycz¹cy stosunku 
zwi¹zku do zapowiedzianych przez Zarz¹d Polskiej Grupy 
Energetycznej planów i zamierzeñ restrukturyzacyjnych w grupie PGE.

W uroczystym punkcie obrad zgodnie z uchwa³¹ Komisji 
Zak³adowej Przew. kopalnianej “Solidarnoœci” w imieniu Delegatów po 
raz pierwszy w historii naszej organizacji wrêczy³ odznaki „Zas³u¿ony 
dla NSZZ Solidarnoœæ KWB Turów” . Za pracê na rzecz zwi¹zku oraz 
wybitne zas³ugi dla rozwoju naszej kopalnianej “Solidarnoœci” 
wœród osób uhonorowanych znaleŸli siê koledzy: Piotr Konieczny, 
Janusz Flis, Józef Dec, Ryszard Holinka, Jerzy Smosarski, Zbigniew 
Paduch , Andrzej Sêkalski .

Podczas zebrania g³os zabrali prawie wszyscy zaproszeni 
goœcie. W wiêkszoœci odnosili siê oni do dobrej sytuacji w naszym 
zwi¹zku, chwal¹c nasze dzia³ania i osi¹gniêcia na tle obecnej sytuacji 
polityczno - ekonomiczej w Polsce. Najbardziej barwnym by³o 
wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „S” Kazimierza Grajcarka, znanego z „twardych s³ów” pod 
adresem rz¹dz¹cych, który równie¿ tym razem, nie oszczêdzi³ obecnego 
rz¹du za Ÿle prowadzon¹ przez niego politykê energetyczn¹,  ca³kowity 
brak dialogu spo³ecznego oraz s³abe dzia³ania maj¹ce na celu z³agodzenie 
skutków kryzysu w Polsce i ochronê miejsc pracy. 
Na koniec zebrania przyjêto uchwa³y i wnioski wynik³e w trakcie obrad 
oraz stanowisko w sprawie Instytutu Pamiêci Narodowej.

Kolejne XXIII Wyborcze Zak³adowe Zebranie Delegatów 
odbêdzie siê w przysz³ym roku - tu¿ po wyborach, które rozpoczn¹ siê w 
podstawowych komórkach organizacyjnych zwi¹zku czyli w oddzia³ach 
i dzia³ach w grudniu br.

W dniu 8 kwietnia br. na spotkaniu w Warszawie Zarz¹d PGE 
przedstawi³ stronie zwi¹zkowej za³o¿enia i harmonogram konsolidacji 
Grupy PGE. Kilka dni temu rada nadzorcza PGE zaakceptowa³a plan 
restrukturyzacji spó³ki, który zak³ada miêdzy innymi utworzenie szeœciu 
du¿ych spó³ek odpowiedzialnych za podstawowe rodzaje dzia³alnoœci w 
Grupie. Spó³ki te maj¹ byæ utworzone na bazie kilkudziesiêciu firm 
wchodz¹cych w sk³ad PGE. Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w PGE s¹ 
przeciwne realizacji tego planu podkreœlaj¹c, i¿ w porozumieniu odnoœnie 
utworzenia PGE z 2006 r. zagwarantowano, ¿e spó³ki dystrybucyjne 
wchodz¹ce w sk³ad grupy zachowaj¹ osobowoœæ prawn¹ i maj¹tek. 
Jednoczeœnie uwa¿aj¹, ¿e w ramach planowanej restrukturyzacji mog¹ zostaæ 
ograniczone przywileje pracownicze oraz mo¿e dojœæ do zwolnieñ. Jako 
„Solidarnoœæ” uwa¿amy, ¿e planowane zmiany nie maj¹ uzasadnienia 
ekonomicznego dla tego planu ani dokumentów wystarczaj¹co 
potwierdzaj¹cych jego zasadnoœæ. Rozmowy w tym temacie powinny siê 
rozpocz¹æ od zabezpieczenia interesów pracowników. Decyzja to mo¿e 
doprowadziæ do protestu za³ogi ze strajkiem w³¹cznie zw³aszcza, ¿e w grupie 
toczy siê ju¿ kilkanaœcie sporów zbiorowych w innych sprawach.

W zwi¹zku z powy¿szym Zwi¹zki Zawodowe Uk³adu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego w dniu 
28.04.2009 r. wystosowa³y stanowisko skierowane do Zarz¹du PGE oraz 
Ministra Skarbu Pañstwa i Ministra Gospodarki, które przytaczamy  poni¿ej.

W zwi¹zku z przekazan¹ przedstawicielom Central Zwi¹zkowych 
dzia³aj¹cych w Grupie PGE w dniu 08 kwietnia 2009r. informacj¹ o zamiarze 
konsolidacji w ramach Grupy PGE oraz opracowaniem z dnia 30 marca 2009 
roku autorstwa Weil, Gotshal & Manges pt. "Konsolidacja w ramach Grupy 
PGE w œwietle ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o zasadach nabywania od 
Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sektora 
elektroenergetycznego", Zwi¹zki Zawodowe Uk³adu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego oœwiadczaj¹, ¿e w 
szczególnoœci ze wzglêdu na ca³kowite pominiêcie w przedstawionym 
projekcie skutków spo³ecznych planowanych przekszta³ceñ, brak gwarancji 
dla istniej¹cych uk³adów zbiorowych, umów i porozumieñ, brak pe³nych 
danych co do przebiegu procesu konsolidacji i niemo¿noœæ rzetelnej oceny 
ich skutków dla praw i interesów pracowniczych, a tak¿e okolicznoœci ni¿ej 
wymienione, nie wyra¿a zgody na dokonanie czynnoœci i przeprowadzenie 
procesu, o których mowa w przedmiotowej informacji oraz opracowaniu.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ w udostêpnionych materia³ach 
dokonano analizy "wybranych scenariuszy po³¹czenia spó³ek sektora 
elektroenergetycznego nale¿¹cych do grupy kapita³owej PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A." oraz zawarto "rekomendacjê sposobu postêpowania, który 
najbardziej odpowiada potrzebom Grupy PGE, przy uwzglêdnieniu aspektów 
prawnych i praktycznych (pierwsza strona wy¿ej powo³anego opracowania).
Jednoczeœnie - jak zaznaczono w powo³anym materiale- "analiza 
przedstawiona w niniejszym Memorandum zosta³a przeprowadzona na 
poziomie ogólnym bez uwzglêdniania dokumentów Ÿród³owych 
poszczególnych spó³ek, które maj¹ podlegaæ ³¹czeniu, w tym dokumentów 
korporacyjnych, umów (w tym ewentualnych porozumieñ zawartych ze 
zwi¹zkami zawodowymi czy te¿ tzw. umów spo³ecznych) oraz decyzji 
administracyjnych." Oznacza to, ¿e Stronie Spo³ecznej nie przedstawiono 
wszelkich mo¿liwych skutków proponowanych rozwi¹zañ, a wybrane 
scenariusze, uwzglêdniaj¹ jedynie "interes Grupy", z pominiêciem regulacji 
wewnêtrznych, w tym w szczególnoœci porozumieñ zbiorowych. Co wiêcej, w 
cytowanej analizie zwrócono uwagê na wymogi wynikaj¹ce z Prawa 
Energetycznego, bez uwzglêdnienia np. unormowañ Prawa geologicznego i 
górniczego. W zwi¹zku z tym powiedzieæ nale¿y ¿e ju¿ z powy¿szych tylko 
powodów Zwi¹zki Zawodowe sprzeciwiaj¹ siê podjêciu jakichkolwiek 
czynnoœci zmierzaj¹cych do konsolidacji w ramach PGE.

Brak analizy aktów wewn¹trzzak³adowych, o których wy¿ej mowa, w 
tym w szczególnoœci umów spo³ecznych, spowodowa³ m.in., ¿e w 
Harmonogramie po³¹czenia spó³ek, przewidziano jedynie "powiadomienie 
zak³adowych organizacji zwi¹zkowych albo pracowników o planowanym 
przejœciu zak³adu pracy na innego pracodawcê", co ma nast¹piæ przed walnym 
zgromadzeniem ³¹cz¹cych siê spó³ek, a po wyborze wariantu konsolidacji i 
dokonaniu wszelkich czynnoœci poprzedzaj¹cych podjêcie uchwa³ w 
przedmiocie po³¹czenia. W œwietle m.in. unormowañ wewnêtrznych, których 
Pracodawca jest stron¹, powy¿sze rodzi sprzeciw i ¿¹danie realizacji 
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.
Rodzi to podejrzenie nierzetelnego, lekcewa¿¹cego podejœcia do praw 
pracowniczych. Niezale¿nie od powy¿szego, zauwa¿yæ trzeba, ¿e planowane 
przez Zarz¹d PGE SA procesy wi¹¿¹ siê z bardzo licznymi powa¿nymi 
ryzykami, miêdzy innymi dla Uprawnionych Osób (wedle definicji wy¿ej 
powo³anego opracowania) oraz pracowników i organizacji zwi¹zkowych, co 
musi wywo³ywaæ zdecydowany sprzeciw Strony Spo³ecznej.
Powy¿sze uzasadnia stanowisko wyra¿one we wstêpie i daje podstawê do 
wezwania Pracodawcy do przestrzegania obowi¹zuj¹cych go unormowañ.

Bez dialogu zgody nie bêdzie...XXII Zak³adowe Zebranie Delegatów

M.D.

M.D.Delegaci podczas obrad Zak³adowego Zebrania Delegatów

SGiE NSZZ „Solidarnoœæ” Sekcja Wêgla Brunatnego
Federacja ZZ Górnictwa Wêgla Brunatnego
Porozumienie ZZ Kadra Sekcja Wêgla Brunatnego
Ogólnokrajowe ZZZ Pracowników Ruchu Ci¹g³ego Sekcja Górnictwa
NSZZ Solidanoœæ 80 Sekcja Górnictwa Wêgla Brunatnego



28 kwietnia 2009 r. podczas sesji absolutoryjnej, na wniosek 
burmistrza Andrzeja Grzmielewicza oraz radnych zrzeszonych w Klubie 
Platformy Obywatelskiej, Rada Gminy i Miasta Bogatynia w drodze 
uchwa³y nada³a nazwê obwodnicy miasta, która powstaje pomiêdzy ulic¹ 
Pocztow¹ a Zgorzeleck¹. Radni postanowili nazwaæ drogê "Alej¹ 
Solidarnoœci". Wnioskodawcy wybieraj¹c nazwê chc¹ oddaæ ho³d wszystkim 
znanym i nieznanym dzia³aczom Solidarnoœci, którzy przyczynili siê do 
g³êbokich przemian jakie dokona³y siê w Polsce pod koniec ubieg³ego wieku.

Parametry obwodnicy w liczbach 
wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: 2,076 km 
d³ugoœci, 7 m szerokoœci. Towarzysz¹ca 
jej infrastruktura to 85 s³upów 
oœwietleniowych i linia kablowa 
d³ugoœci ponad 3,5 tys. m. Dodatkowo, 
przy ul. Kurzañskiej, w okolicy 
cmentarza zaprojektowano parking dla 
samochodów osobowych na 86 
stanowisk. Wzd³u¿ jezdni (po prawej, 
patrz¹c od strony Zgorzelca) ulokowano 

œcie¿kê pieszo-rowerow¹ o szerokoœci 3 m, oddzielon¹ od drogi 1,5-metrowym 
pasem zieleni. Ca³oœæ bêdzie kosztowa³a niebagatelna kwotê blisko 15 mln 
z³otych. Gmina postara siê o dofinansowanie tej inwestycji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Jest to druga po „Rondzie Solidarnoœci” w Zgorzelcu inwestycja w okolicy, 
której nazwa nawi¹zuje do ruchu solidarnoœciowego. Wypada pogratulowaæ 
wnioskodawcom i podziêkowaæ Radzie Miasta i Gminy Bogatynia za to, i¿ 
nazwa „Solidarnoœæ” bêdzie po oddaniu w u¿ytkowanie obwodnicy na sta³e 
uwidoczniona na tablicach, przypominaj¹c wszystkim u¿ytkownikom o 
ludziach i wydarzeniach minionego okresu.

Wyjaœniamy na wstêpie, ¿e zgodnie z prawnymi 
uregulowaniami poprawna nazwa tego œwiadczenia powinna brzmieæ 
„œwiadczenie urlopowe”. Wszyscy, którzy u¿ywaj¹ nazwy „karta 
socjalna” s¹ w b³êdzie i powinni pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na ten temat.

Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” jest za wprowadzeniem tego 
œwiadczenia w ramach ustalonych œwiadczeñ z Zak³adowego Funduszu 
Œwiadczeñ Socjalnych. Warunkiem wprowadzenia œwiadczenia 
urlopowego, który stawia nasza organizacja jest utrzymanie na 
dotychczasowym poziomie dofinansowania kolonii dla dzieci. Wg. nas 
dzieci s¹ naszym najwiêkszym dobrem, o których wypoczynek zadbaæ 
trzeba w szczególny sposób.
Ponadto jesteœmy za utrzymaniem przydzielania zapomóg zwi¹zanych z 
przypadkami losowymi oraz dofinansowaniem celów mieszkaniowych. 
Wa¿ny jest równie¿ aspekt dochodu na cz³onka rodziny, a nie stawka 
osobistego zaszeregowania.
Co to jest œwiadczenie urlopowe? – postaramy siê wyjaœniæ i przybli¿yæ co 
kryje siê pod t¹ nazw¹: Jest to wyp³ata œrodków (kwoty ustalonej w 
zale¿noœci od uzyskanego dochodu na cz³onka rodziny) na wypoczynek 
dla pracownika przy zastosowaniu zró¿nicowanych progów 
dofinansowania wynikaj¹cych w³aœnie z uzyskanego dochodu na cz³onka 
rodziny.
W naszym przypadku by³yby to dwa progi dochodowe :
- w pierwszym kwota dofinansowania by³aby najwy¿sza - uzale¿niona od 
dochodu na cz³onka rodziny uzyskanego z rozliczenia rocznego 
formularzem PIT.
- w drugim wymagane by³oby z³o¿enie oœwiadczenia o dochodzie 
przekraczaj¹cym ustalony pierwszy próg.
Wszystkie omówione kwestie zostan¹ mamy nadziejê rozstrzygniête na 
spotkaniu strony spo³ecznej (organizacji zwi¹zkowych) z 
przedstawicielami pracodawcy w dniu 5 maja br. Nie mo¿na pomin¹æ 
kwestii zasadniczej to jest Ÿród³a finansowania œwiadczenia. Jest to 
niezwykle istotna rzecz, o której raczej siê ma³o mówi lub wrêcz siê j¹ 
celowo pomija, a wiêc na sk³adow¹ œwiadczenia urlopowego sk³adaæ siê 
bêd¹ œrodki dotychczas przeznaczone na sfinansowanie wczasów, 
wycieczek, tzw. wczasów pod grusz¹ oraz œrodków przeznaczonych na 
dwa razy do roku wydanie pracownikom tzw. bonów œwi¹tecznych.
W celu pe³nego zobrazowania obecnych mo¿liwoœci sfinansowania 
œwiadczenia urlopowego nale¿y powiedzieæ o jeszcze jednej niezwykle 
istotnej kwestii, a mianowicie o wprowadzeniu tzw. ustawy pomostowej 
(emerytalnej) przez obecnie rz¹dz¹cych, której zapisy spowodowa³y 
obni¿enie odpisu na ZFŒS.
Natomiast likwidacja bonów œwi¹tecznych zasili w istotny sposób œrodki 
na realizacjê œwiadczenia urlopowego i w znacz¹cy sposób podniesie jego 
wysokoœæ.
Je¿eli zdarzy siê, ¿e trafi¹ siê tacy, którzy bêd¹ mówiæ, ¿e jest inaczej to 
k³ami¹ i czyni¹ starania ¿eby za³ogê wprowadziæ w b³¹d z przyczyn im 
tylko znanych.
Rozwi¹zanie oparte na takich kryteriach daje realne uzyskanie wysokoœci 
œwiadczenia na poziomie oko³o 2500 – 2800 z³. brutto na pracownika.

“Aleja Solidarnoœci” w BogatyniKarta Socjalna ???

Ÿród³o: www.bogatynia.pl

W dniu 9 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu Komisji 
Zak³adowej odby³o siê losowanie nagród dla uczestników 
k o n k u r s u  “ 3 x 3  z  
Solidarnoœci¹”.

Przypominany, 
¿e konkurs trwa³ przez 
trzy ostatnie wydania 
n a s z e g o  b i u l e t y n u  
i n f o r m a c y j n e g o  i  
polega³ na udzieleniu 
p r a w i d ³ o w y c h  
o d p o w i e d z i  n a  9  
z a d a n y c h  p y t a ñ  
z w i ¹ z a n y c h  z  
“Solidarnoœci¹.” Wœród 
7 8  p o p r a w n i e  
udzielonych odpowiedzi wylosowano trzech zwyciêzców, którym w 
dniu 21 kwietnia br. na posiedzeniu prezydium Komisji Zak³adowej 
NSZZ “S” wrêczono nastêpuj¹ce nagrody: 
1.) Telewizor LCD 32’’ - Siemiernik W³adys³aw,  oddz. Sd
2.) Odtwarzacz dvd - Marczukiewicz Zbigniew, oddz. e-2
3.) Odtwarzacz plików mp4 - Gleizner Edward, oddz. g-5

Konkurs rozstrzygniêty

R.S.

Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy !!!

Zwyciêzca konkursu z nagrod¹ g³ówn¹

Nasze zapytania
W dniu 14.04.2009 r. w zwi¹zku ze skargami otrzymywanymi od 

pracowników wyst¹piliœmy do G³ównego Specjalisty ds. Pracowniczych z 
pismem o nastêpuj¹cej treœci:

W zwi¹zku z notorycznym brakiem przekazywanych informacji na 
poszczególne oddzia³y w PGE KWB Turów S.A., w sprawie organizowanych 
przez Dzia³ Socjalny wycieczek, imprez kulturalnych, badañ lekarskich itp. 
Komisja Zak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ” przy KWB Turów S.A. wnosi o 
wprowadzenie nowej procedury przekazywania w/w informacji - na oddzia³y dla 
planistek za potwierdzeniem.

W odpowiedzi na nasze zapytanie otrzymaliœmy w dniu 15.04.2009r. 
odpowiedŸ od G³ównego Specjalisty ds. Pracowniczych Pani E. Niczyporuk,  
któr¹ w ca³oœci poni¿ej cytujemy:

W nawi¹zaniu do pisma NSZZ "S"/85/09 z dnia 14.04.2009r. w sprawie 
notorycznego braku przekazywania informacji na poszczególne oddzia³y 
informujê, i¿ zarzuty te s¹ bezpodstawne. Od wielu lat, z uwagi na specyfikê 
zak³adu górniczego szczególny nacisk Dzia³ Socjalny k³adzie na przep³yw 
informacji.
W przypadku wycieczek, imprez kulturalnych, wizyt specjalistów czy innych 
oferowanych us³ug, w momencie posiadania konkretnej wiedzy o terminach, 
zasadach, komunikaty ka¿dorazowo przekazywane s¹ zgodnie z obiegiem 
dokumentacji do sekretariatów pionów/s³u¿b, do kancelarii ogólnej, na tablice 
og³oszeñ (dworzec PKS, ³aŸnia V pochylnia, ³aŸnia sortownia, ³aŸnia turów I, 
³aŸnia WN nawa IV, ³aŸnia WN nawa I, ³aŸnia g³ówna, budynek dyrekcji, sala 
wyp³at) i do Rozg³oœni Zak³adowej - na podstawie rozdzielnika przygotowanego 
wed³ug aktualnej struktury organizacyjnej Spó³ki. Jak wyjaœniono wy¿ej 
informacje te przekazywane s¹ do sekretariatów pionów/s³u¿b, sk¹d dalej na 
poszczególne dzia³y/oddzia³y. Moment ich dostarczenia dla pianistek, b¹dŸ 
odbioru poczty z sekretariatów jest dla Dzia³u Socjalnego nieznany.
Niejednokrotnie równie¿ Dzia³ Socjalny by³ adresatem skarg pracowników, ¿e 
informacje te przez pianistki przekazywane s¹ z du¿ym opóŸnieniem lub nie s¹ 
przekazywane wcale. Jednak¿e AS nie ma wp³ywu na czêstotliwoœæ odbierania 
poczty z sekretariatów.

Uwa¿am i¿, z uwagi na specyfikê Spó³ki, a zw³aszcza rozmieszczenie w 
terenie dzia³ów/oddzia³ów ogólnie stosowana od wielu lat forma jest optymaln¹, 
a potwierdzenie odbioru komunikatów przez pianistki winno odbywaæ siê w 
sekretariatach poszczególnych pionów/s³u¿b.

Rozwi¹zaniem usprawniaj¹cym przep³yw informacji do 
oddzia³ów/dzia³ów bêdzie przekazywanie komunikatów wewnêtrzn¹ drog¹ 
elektroniczn¹ e-mail do kierowników komórek organizacyjnych z jednoczesn¹ 
proœb¹ o poinformowanie za³ogi.

Redakcja: Zaskakuj¹cym jest fakt, ¿e np. informacja o wycieczkach 
przyjêtych do realizacji  w 2009 roku “pojawi³a siê” w formie elektronicznej w 
sieci na dysku kopalnianym “O” dopiero kilka dni po ukazaniu siê wersji 
“papierowej”. Osoby odpowiedzialne prosimy by pamiêta³y, ¿e pracownicy 
czêsto tam, w pierwszej kolejnoœci  szukaj¹ informacji w sprawach socjalnych 
oraz wypoczynku poniewa¿ teoretycznie powinien byæ to najszybszy przekaz 
informacji....Powy¿szy przyk³ad pokazuje niestety, ¿e nie zawsze tak jest. 
Uwa¿amy równie¿, ¿e ka¿da informacja z Dzia³u Socjalnego kierowana do 
pracowników - nawet listy po przydziale koloni i wczasów powinna zostaæ 
natychmiastowo umieszczana na dysku sieciowym.M.D. M.D.



Porady prawne
Informujemy, ¿e 5 oraz 19 maja 2009 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 Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" 
przy PGE 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 
Zak³adowej NSZZ “S” przy PGE KWB Turów S.A.  Nak³ad 1200 egz. Nr 
zamkniêto dn. 05.05.2009r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.

Ty lko za  50  z ³

Szczegó³owe informacje o ofercie znajd¹ Pañstwo
p o d  n u m e r a m i  t e l e f o n ó w :

We wspó³pracy z Dzia³em Socjalnym PGE KWB Turów SA,
p r z y g o t o w a l i œ m y  d l a  P a ñ s t w a  s p e c j a l n ¹  o f e r t ê
korzystania z naszej p³ywalni krytej w Zgorzelcu.

 mog¹ Pañs two wykup iæ  karne t
o wartoœci 100 z³, który daje Pañstwu oraz Pañstwa rodzinie
s w o b o d ê  k o r z y s t a n i a  z  p ³ y w a l n i .
 

-  t e l .  5 2 3 6  -  K a s a  D z i a ³ u  S o c j a l n e g o  ( A S )
- tel. 075 64 92 706 - Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o.

Informacja o œwiadczeniach statutowych i rzeczowych 
udzielonych przez Komisjê Zak³adowa w 2008r.
1.) Zapomogi  - 132
2.) Dofinansowania do imprez oddzia³owych – 1478
3.) Dofinansowanie wypoczynku dzieci – 789
4.) Urodzenie dziecka – 43
5.) Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego – 14
6.) Zgon cz³onka rodziny - 94
7.) Zgon cz³onka zwi¹zku  - 10
8.) Odprawy emerytalne -  56
9.) Darowizny i inne dofinansowania - 28

Ponad dziesiêæ tysiêcy zwi¹zkowców spotka³o siê na XI 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarnoœæ” do Matki Bo¿ej 
Królowej Polski w Licheniu. 

Jak co roku, licznie udzia³ w niej wziêli pracownicy kopalni 
wraz z rodzinami. Tematem tegorocznej pielgrzymki by³o „Maryjo, 
ucz nas troski o ¿ycie”. W sobotê 25 kwietnia br. zwi¹zkowcy 
uczestniczyli w drodze krzy¿owej, która zakoñczy³a siê pod 
pomnikiem Jana Paw³a II, gdzie zapalono znicze. Drugiego dnia t³um 
wiernych wype³ni³ bazylikê. Mszê koncelebrowa³ wikariusz biskupi 
ks. Wojciech Kochañski. Jerzy Langer, wiceprzewodnicz¹cy KK 
NSZZ „S” w imieniu Janusza Œniadka, przewodnicz¹cego KK NSZZ 
„S” odczyta³ list do zwi¹zkowców. – Bolesna Królowo Polski, za 
Twoim wstawiennictwem modlimy siê do Boga, aby da³ nam m¹droœæ 
i si³ê do przezwyciê¿ania rodz¹cych siê zagro¿eñ. Abyœmy mogli 
zapewniæ swoim rodzinom a zw³aszcza naszym dzieciom tak 
potrzebne w ¿yciu ka¿demu cz³owiekowi poczucie bezpieczeñstwa – 
czyta³ Langer Jerzy Langer przypomnia³, ¿e oprócz 4 czerwca br. 
kiedy przypada 30 rocznica wolnych wyborów w Polsce równie¿ dwa 
dni wczeœniej 2 czerwca przypada 30 rocznica pierwszej pielgrzymki 
Jana Paw³a II do Polski bez, której nie by³oby ani „Solidarnoœci”, ani 
wolnych wyborów. Wszystkie uroczystoœci zakoñczy³y siê z³o¿eniem 
kwiatów pod pomnikami Jana Paw³a II, ks. Jerzego Popie³uszki oraz 
powstania „Solidarnoœci”.

Œwiadczenia w 2008 r.

XI Pielgrzymka do Lichenia

R.B.

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl


