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NSZZ

Do u¿ytku wewnêtrznego

Weso³ego Alleluja !!Weso³ego Alleluja !!
Œwi¹t WielkanocnychŒwi¹t Wielkanocnych

¿yczy Komisja Zak³adowa
NSZZ “Solidarnoœæ”

Z okazji

pokoju ducha,

wiary w Boga i ludzi.

Umiejêtnoœci dostrzegania

dobra tego œwiata

 i oczywiœcie wiary w Siebie

 i swoje mo¿liwoœci

Solidarnoœæ po wyborach
Mandatow¹ oraz Uchwa³ i Wniosków.

Po stwierdzeniu wa¿noœci obrad szczegó³owe 
5 marca 2010 r. w sali zbornej Kopalni Turów sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Zak³adowej przedstawi³ 

odby³o siê Sprawozdawczo  Wyborcze Zak³adowe Zebranie zebranym Przew. Wojciech Ilnicki. W dalszej czêœci 
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przy PGE KWB Turów Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Smosarski 
S.A. Tym samym kolejny okres  dzia³alnoœci  przedstawi³ uczestnikom zebrania sprawozdanie z prac Komisji 
zwi¹zkowców z kopalnianej „Solidarnoœci” przeszed³ do w mijaj¹cej kadencji. Po omówieniu sprawozdañ, udzieleniu 
XXX- letniej ju¿ historii naszego zwi¹zku.

00
Tradycyjnie o godzinie 6  rano delegacja uczestników 

Zebrania w towarzystwie Zwi¹zkowego Pocztu Sztandarowego 
z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów pod pomnikiem patronki górników 
Œw. Barbary.

Wi t a j ¹ c  u c z e s t n i k ó w  Z e b r a n i e  o t w o r z y ³  
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, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla 
Brunatnego NSZZ „Solidarnoœæ” Zdzis³aw Boksa, 
Przewodnicz¹cy NSZZ „S” KWB Konin Roman Wawrzyniak, 
Franciszek Kopeæ Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu 
Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, Radny Sejmiku 
Dolnoœl¹skiego i jednoczeœnie Dyrektor ds. Transportu i 
Sprzêtu Technologicznego Józef Koz³owski, Burmistrz Miasta i 

absolutorium Komisji Zak³adowej oraz z³o¿eniu sprawozdania Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, Burmistrz Miasta 
z wyborów Oddzia³owych i w Komisjach Wydzia³owych Zgorzelec Rafa³ Gronicz, Waldemar Bohonos ZSIP, Zbigniew 
przyst¹piono do g³osowania nad wyborem nowego Oborowski z ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz 
przewodnicz¹cego kopalnianej „Solidarnoœci”. Wœród Goœæ z ramienia Zarz¹du naszej Kopalni - Prezes Stanis³aw 
de l ega tów zg ³oszono  ty lko  j edn¹  kandyda tu rê   ¯uk. Nad wa¿noœci¹ obrad czuwa³ Przewodnicz¹cy 
dotychczasowego szefa zwi¹zku Wojciecha Ilnickiego. W Regionalnej Komisji Wyborczej Bogus³aw Wojtas oraz 
g³osowaniu tajnym otrzyma³ on poparcie wszystkich 109 kancelaria prawna K. Nowicki, £. Wereszczyñski Spó³ka 
delegatów bior¹cych udzia³ w g³osowaniu. To wielki, Partnerska Radców Prawnych.
osobisty sukces Wojtka i powód do jeszcze wiêkszego Na wstêpie przyst¹piono do czynnoœci proceduralnych 
zaanga¿owania w trudn¹ i niewymiern¹ pracê zwi¹zkow¹ na zwi¹zanych z wyborem Przewodnicz¹cego Zebrania, którym 
rzecz wszystkich pracowników Turowa.zosta³ kol. Zbigniew Holinka i Sekretarza kol. Andrzej Oszust. 

W czasie przeznaczonym na przemówienia, g³osDelegaci wybrali tak¿e Protokolantów, komisje Skrutacyjno-

Delegaci NSZZ “Solidarnoœæ” nowej kadencji 2010 - 2014 r. W trakcie obrad.



SK£AD KOMISJI ZAK£ADOWEJ
NSZZ “SOLIDARNOŒÆ” przy PGE KWB TURÓW S.A.

na kadencjê 2010-2014r.

1.Borysiak Ryszard sn 18.Mikulski Wies³aw nz-2
2.Cebula Robert e-1 19.M³ynarczyk Mariusz PT
3.Cisek Andrzej g-2 20.Mróz Artur m-2
4.Chy³a Franciszek se 21.Olejarz Marek z-6
5.Chruœcicki Waldemar m-2 22.Oszust Andrzej T£
6.Do³kowski Marek e-2 23.Paduch Zbigniew r³
7.Drozdowski Piotr g-3 24.Rawiñski Adam g-3
8.Flaga Krzysztof e-3 25.Strózik Zdzis³aw g-1
9.Flis Janusz         emeryt 26.Szlesicki Waldemar g-5
10.Gleizner Edward g-5 27.Szyd³owski Bogdan z-1
11.Goszczycki Stanis³aw EP 28.Szubski Krzysztof PT
12.Ilnicki Wojciech e-2 29.Weryszko Bernard se
13.Jakubowski Miros³aw ne-2 30.Wês³awowicz Maria m-1
14.Kisiel Wies³awa HM 31.Wês³awowicz Piotr r³
15.Kulak Henryk m-2 32.¯elazo Robert g-2
16.Korczyk Miros³aw nd 33.Zasoñski Jacek z-1
17.Kwiatkowski Wies³awz-6

1.Cisek Andrzej g-2 9.Oszust Andrzej T£
2.Do³kowski Marek e-2 10.Paduch Zbigniew r³
3.Gleizner Edward g-5 11.Sidorowicz Stanis³aw g-3
4.Holinka Zbigniew DBZ 12.Szeszko Wies³aw PT
5.Ilnicki Wojciech e-2 13.Szyd³owski Bogdan z-1
6.Kulak Henryk m-2 14.Strózik Zdzis³aw g-1
7.Kwiatkowski Wies³aw z-6 15.Szubski Krzysztof PT
8.Mróz Artur m-2 16.Walaszko Janusz se

DELEGACI NSZZ “SOLIDARNOŒÆ”
 przy PGE KWB TURÓW S.A. NA WALNE ZEBRANIE

DELEGATÓW REGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

1. Cisek Andrzej g-2 17.Mikulski Wies³aw nz-2
2. Chruœciki Waldemar m-2 18.M³ynarczyk Mariusz PT
3. Dubiecki Andrzej gl 19.Oszust Andrzej T£
4. Dêbowski Dariusz PT 20.Paduch Zbigniew r³
5. Flaga Krzysztof e-3 21.Palewicz Jacek z-1
6. Flis Janusz            emeryt 22.Szyd³owski Bogdan z-1
7. Holinka Zbigniew DBZ 23.Szlesicki Waldemar g-5
8. Ilnicki Wojciech e-2 24.Szubski Krzysztof PT
9. Jara Piotr PR 25.Stawiana Teresa g-5
10.Jakubowski Miros³aw ne-2 26.Sosnowski Artur ep
11.Jaworski Krzysztof nz-2 27.Strózik Zdzis³aw g-1
12.Kulak Henryk m-2 28.Walaszko Janusz se
13.Kurczyk Miros³aw nd 29.Wês³awowicz Piotr r³
14.Kamiñski Rados³aw nz-1 30.Zasoñski Jacek z-1
15.Kwiatkowski Wies³awz-6 31.¯elazo Grzegorz g-2
16.Ma³ecki Krzysztof se

DELEGACI NSZZ “SOLIDARNOŒÆ”
przy PGE KWB TURÓW S.A. NA WALNE ZEBRANIE

SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WÊGLA BRUNATNEGO

1.  Szostak Zdzis³aw nm-2     przewodnicz¹cy
2.  Mielnik Jolanta FP     z-ca przewodnicz¹cego
3.  Jasiukiewicz Edyta a-1     cz³onek komisji
4.  Dubiecki Andrzej gl     cz³onek komisji
5.  Smosarski Jerzy gc     cz³onek komisji

SK£AD KOMISJI REWIZYJNEJ
NSZZ “SOLIDARNOŒÆ” przy PGE KWB TURÓW S.A.

zabierali zaproszeni goœcie gratuluj¹c nowemu - staremu 
przewodnicz¹cemu tak jednoznacznego wyboru, ¿ycz¹c 
jednoczeœnie dalszych sukcesów i trafnych decyzji w 
czekaj¹cych nas  trudnych czasach konsolidacji. 

Realizuj¹c porz¹dek obrad zebrania przyst¹piono do 
wyborów cz³onków Komisji Zak³adowej, Komisji Rewizyjnej, 
przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Delegatów do Sekcji 
Krajowej Górnictwa Wêgla Brunatnego NSZZ „Solidarnoœæ”.

W trakcie Zebrania ju¿ po raz drugi w historii naszej 
organizacji na podstawie Uchwa³y nr 07/II/10 Komisji 
Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” przy PGE KWB Turów S.A., 
za pracê na rzecz zwi¹zku oraz osobiste zas³ugi dla rozwoju 
naszej kopalnianej „Solidarnoœci”, Przewodnicz¹cy zwi¹zku 
wrêczy³ odznaki „Zas³u¿ony dla NSZZ „Solidarnoœæ” KWB 
Turów” nastêpuj¹cym osobom: Holinka Zbigniew, Szostak 
Zdzis³aw, ¯uk Stanis³aw, Walaszko Janusz, Antosik Pawe³, 
Sprawka Danuta, Grajcarek Kazimierz, Boksa Zdzis³aw.

Koszami kwiatów po¿egnano dziêkuj¹c za 
dotychczasowe zaanga¿owanie w ¿ycie zwi¹zku odchodz¹cych 
na emeryturê Zdzis³awa Boksê – Przewodnicz¹cego Sekcji 
Krajowej Górnictwa Wêgla Brunatnego NSZZ „S” oraz 
Zdzis³awa Szostaka – dotychczasowego Wiceprzewodnicz¹cego 
kopalnianej „Solidarnoœci”.

Jednym z elementów WZZD by³a prelekcja 
przedstawiciela Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ING 
zwi¹zana z Pracowniczym Programem Emerytalnym w KWB 
Turów, jego zaletami, iloœci¹ uczestników, wypracowanym 
zyskiem i prognozami emerytalnymi.

Delegaci przyjêli stanowisko w sprawie sytuacji w 
Centrum Medycznym Turów oraz uchwa³ê w sprawie 
upowa¿nienia Komisji Zak³adowej o nastêpuj¹cych treœciach:
STANOWISKO nr 1 

Zak³adowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przy 
PGE KWB Turów S.A zwraca siê do Zarz¹du PGE KWB Turów 
S.A. jako wspó³w³aœciciela Spó³ki Centrum Medyczne Turów o 
podjêcie wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu wyeliminowanie 
wystêpuj¹cych trudnoœci zwi¹zanych z badaniami profilaktycznymi 
oraz korzystaniem z opieki medycznej.

Utworzenie Centrum Medycznego Turów mia³o miêdzy 
innymi usprawniæ i ulepszyæ œwiadczone us³ugi na rzecz 
pracowników o obecna sytuacja jest wrêcz odwrotna od zamierzeñ.

Brak remontów, koniecznoœæ przemieszczeñ pracowników 
oraz ogólny chaos nie s³u¿¹ dobremu wizerunkowi dla naszego 
zak³adu jak i równie¿ dla elektrowni. Jako pracownicy domagamy 
siê szacunku i godnego traktowania.
UCHWA£A nr 3

Zak³adowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przy 
PGE KWB Turów S.A. upowa¿nia Komisjê Zak³adow¹ NSZZ 
„Solidarnoœæ” przy PGE KWB Turów S.A. do podjêcia wszelkich 
przewidzianych prawem dzia³añ ze sporem zbiorowym i strajkiem 
w³¹cznie w przypadku podejmowania prób wydzielania z aktualnej 
struktury organizacyjnej Kopalni jakiegokolwiek obszaru 
dzia³alnoœci wraz z pracownikami w niej zatrudnionymi.

Sprawnie poprowadzone Zebranie Delegatów 
zakoñczy³o siê przed godz. 14.00. 

Wszystkim wybranym do poszczególnych struktur 
zwi¹zkowych gratulujemy i ¿yczymy owocnej pracy w kadencji 
2010 r. – 2014 r. na rzecz pracowników kopalni i rozwoju 
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego 
„Solidarnoœæ”.

Po dekoracji, wrêczenie kwiatów dla Z. Szostaka odchodz¹cego na emeryturê

opr. M.D.



W dniu 25.02.2010 r. 
Zarz¹d PGE KWB Turów S.A. 
poinformowa³ zwi¹zkowe 
organizacje zak³adowe o 
„Koncepcj i  zarz¹dzania  
aktywami pozaenergetycznymi 
w ramach Grupy Kapita³owej 
PGE” opracowanej przez 
Zarz¹d PGE Polska Grupa 
Energetyczna wdra¿anej w 
formie projektu, którego celem 
jest rozdzielenie podstawowej i 
pozapodstawowej dzia³alnoœci 
grupy.

Wed³ug pomys³odawców realizacja koncepcji pozwoli 
na  uproszczenie struktury kapita³owej i organizacyjnej Grupy, 
zapewni przejrzystoœæ maj¹tku i kosztów spó³ek energetycznych 
oraz pozwoli na efektywne skupienie siê spó³ek energetycznych 
na dzia³alnoœci podstawowej. Wobec powy¿szego Zarz¹d PGE 
KWB Turów S.A. zosta³ zobligowany do podjêcia dzia³añ w 
ramach projektu i przygotowa³ propozycje kierunków oraz 
harmonogram dzia³añ wobec pozaenergetycznych obszarów 
niewydzielonych wystêpuj¹cych w PGE KWB Turów S.A. 
Wœród propozycji zbycia aktywów znajduj¹ siê DWR Zgoda w 
Karpaczu, OWR Turów w Wieleniu, Hotel – Górnik w Bogatyni 
oraz wydzier¿awienia - Stanica ̄ eglarska w Niedowie.

Poniewa¿ Umowa Spo³eczna zobowi¹zuje pracodawcê 
do konsultowania ze zwi¹zkami zawodowymi wszelkich 
zamierzeñ i planowanych decyzji zwi¹zanych z procesem 
konsolidacji, restrukturyzacji i prywatyzacji, maj¹c na uwadze 
miêdzy innymi negatywne stanowisko naszej Komisji 
Zak³adowej opracowano wraz z pozosta³ymi zak³adowymi 
organizacjami zwi¹zkowymi wspólne stanowisko w tej sprawie. 
Postanowiono, ¿e w zwi¹zku z brakiem podstawowych 
informacji dotycz¹cych kosztów, mo¿liwoœci ich 
zmniejszenia,  aktualnych wycen maj¹tku oraz 
proponowanych wartoœci ich zbycia strona zwi¹zkowa nie 
jest w stanie zaj¹æ w chwili obecnej wi¹¿¹cego stanowiska w 
tej sprawie. Zbyt pochopne decyzje mog¹ przeszkodziæ w 
dzia³alnoœci wskazanych obszarów, a w dalszej kolejnoœci 
odbiæ siê negatywnie na Pracownikach Spó³ki.

Socjal za bramê?

W dniu 17 marca 2010 r. odby³o siê pierwsze 
posiedzenie Komisji Zak³adowej NSZZ “Solidarnoœæ” 
nowej kadencji.

Jednym z g³ównych punktów obrad by³ wybór w³adzy 
wykonawczej czyli Prezydium. Zgodnie ze statutem 
“Solidarnoœci” Przewodnicz¹cy zwi¹zku W. Ilnicki 
zaproponowa³ kandydatów i w wyniku wyboru sk³ad  
Prezydium na lata 2010 - 2014 wygl¹da nastêpuj¹co:

Gratulujemy wyboru i ¿yczymy skutecznej pracy na 
rzecz za³ogi kopalni i rozwoju naszego zwi¹zku.

Co pewien okres przedstawiamy w naszym 
biuletynie informacyjnym stan zatrudnienia w Spó³ce 
porównuj¹c go do lat ubieg³ych.

Poni¿ej przedstawiamy stan zatrudnienia w PGE 
Kopalni Wêgla Brunatnego Turów S.A. na dzieñ 28.02.2010 r. 
Dla porównania w analogicznym okresie roku 2008, na 
stanowiskach robotniczych pracowa³o 3069 pracowników i 
nierobotniczych 875 pracowników. Ogó³em w kopalni 
zatrudnionych by³o w omawianym czasie 3944 osób.

Pion/S³u¿ba 
Stanowiska 
robotnicze 

Stanowiska 
nierobotnicze 

Ogó³em 

D 0 30 30 
DA 185 82 267 
DT 0 2 2 
TG 18 74 92 
DTZ 1153 133 1286 
DTM 797 213 1010 
DTP 593 89 682 
DE 63 103 166 
EF 0 63 63 
DI 42 95 137 

Razem 2851 884 3735 

 

1.   
2.   Do³kowski Marek        wiceprzewodnicz¹cy
3.   Borysiak Ryszard        wiceprzewodnicz¹cy
4.   Szlesicki Waldemar        wiceprzewodnicz¹cy
5.   Cisek Andrzej        cz³onek prezydium
6.   Kulak Henryk        cz³onek prezydium
7.   Kwiatkowski Wies³aw    cz³onek prezydium
8.   Oszust Andrzej        cz³onek prezydium
9.   Paduch Zbigniew        cz³onek prezydium
10. Szyd³owski Bogdan        cz³onek prezydium
11. Szubski Krzysztof        cz³onek prezydium

Ilnicki Wojciech        przewodnicz¹cy

Komisja obradowa³a.

Zatrudnienie maleje.

M.D.

M.D.

Pomiêdzy stron¹ spo³eczn¹, reprezentowan¹ miedzy 
innymi przez Organizacjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoœæ 
przy PGE Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów S.A. a 
pracodawcami, Spó³k¹ Przejmuj¹c¹ PGE Elektrownia 
Be³chatów S.A., PGE G i E S.A. a tak¿e PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. oraz Ministrem Skarbu Pañstwa 
prowadzone s¹ nadal negocjacje maj¹ce na celu zawarcie 
umowy gwarancyjnej dla pracowników naszej kopalni. 

Zawarcie tego porozumienia ma zagwarantowaæ 
pracownikom zatrudnionym w kopalni Turów, i¿ proces 
konsolidacji grupy kapita³owej PGE w ¿aden sposób nie 
pogorszy istniej¹cych warunków zatrudnienia i p³acy, a tak¿e nie 
doprowadzi do redukcji zatrudnienia. Jak ju¿ wczeœniej 
informowaliœmy Umowa Gwarancyjna ma rozstrzygaæ tak 
zasadnicze dla dalszego funkcjonowania Kopalni Wêgla 
Brunatnego Turów kwestie, jak przysz³y status naszego 
obecnego pracodawcy, zasady obowi¹zywania Zak³adowego 
Uk³adu Zbiorowego Pracy, Ponadzak³adowego Uk³adu 
Zbiorowego Pracy, Umów Spo³ecznych, innych umów i 
porozumieñ obowi¹zuj¹cych w Spó³ce PGE KWB Turów S.A.

Relacjonuj¹c obecny stan negocjacji wskazaæ nale¿y, i¿ 
pomiêdzy stronami w zasadzie dosz³o do ustalenia treœci 
wspólnego dokumentu, jednak¿e aprobaty zarz¹dów PGE GiE 
S.A., PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i Ministra Skarbu 
Pañstwa wymagaj¹ pewne nieliczne ale istotne propozycje 
zapisów. Zaakcentowania wymaga fakt, i¿ twarda ale i otwarta 
postawa g³ównych negocjatorów Umowy Gwarancyjnej, w tym 
Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej Wojciecha Ilnickiego 
doprowadzi³a do sytuacji, w której rysuje siê realna szansa, i¿ to 
w³aœnie PGE KWB Turów S.A. i PGE KWB Be³chatów S.A. 
bêd¹ pierwszymi podmiotami, dla których Umowy 
Gwarancyjne zostan¹ zatwierdzone i podpisane. W y r a ¿ a m y  
przekonanie, i¿ w najbli¿szym czasie, tak¿e dziêki znacz¹cej 
pomocy i zaanga¿owaniu Pos³a na Sejm Romana Brodniaka 
stanowisko Ministerstwa i Zarz¹dów Spó³ek PGE S.A. i PGE 
GiE S.A. pozwoli na zakoñczenie z sukcesem pierwszego etapu 
konsolidacji w Grupie Kapita³owej PGE Energia 
Konwencjonalna.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Uchwa³¹ nr 04/II/10 z dnia 
03.02.2010 r. Komisja Zak³adowa NSZZ „S” przy PGE KWB 
Turów S.A. zaakceptowa³a zapisy negocjowanego 
„Porozumienia Umowy Gwarancyjnej” i upowa¿ni³a 
Przewodnicz¹cego W. Ilnickiego do jego parafowania.

Porozumienie blisko.

K.N.

A.P.



Warunkiem wyp³aty ekwiwalentu na wypoczynek pod 
grusz¹ jest przed³o¿enie przez wnioskodawcê przed wyjazdem 
potwierdzonego przez prze³o¿onego pracownika podania o 
udzielenie urlopu wypoczynkowego lub dni wolnych z innego tytu³u, 
czyli tzw. „karty urlopowej”. Wyp³ata ekwiwalentu nastêpuje przy 
wyp³acie wynagrodzenia w nastêpnym miesi¹cu po przed³o¿eniu 
karty urlopowej lub podania o udzielenie dni wolnych od pracy z 
innego tytu³u pod warunkiem ich z³o¿enia najpóŸniej do dnia 25 
danego miesi¹ca.

Niejednokrotnie pisaliœmy o zmianach wprowadzonych w 
„Regulaminie ZFŒS” i w zwi¹zku z tym zasadami wyp³aty 
ekwiwalentu na wypoczynek pod grusz¹ dla pracowników.

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê nieprawid³owoœciami ze 
strony prze³o¿onych odnoœnie potwierdzania pracownikom  na 
wniosku o wyp³atê ekwiwalentu na wypoczynek pod grusz¹ o 
korzystaniu z dni wolnych lub potwierdzania karty urlopowej 
wyjaœniamy:

- potwierdzenie przez prze³o¿onego karty urlopowej 
pracownika czy te¿ potwierdzenie o korzystaniu z dni wolnych 
odbywa siê na podstawie Planu urlopów. Zatwierdzaj¹c ww. plan 
prze³o¿ony wyra¿a zgodê na zaplanowany przez pracownika w 
konkretnym terminie urlop.

Wnioskodawca ma prawo z³o¿yæ wniosek znacznie 
wczeœniej od planowanego terminu urlopu i otrzymaæ œwiadczenie 
pieniê¿ne. Dokonywanie rezerwacji miejsc w oœrodkach 
wypoczynkowych czy te¿ biurach turystycznych, wymaga prawie 
zawsze wp³aty zaliczki i choæby dlatego jest to celowe. 
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e zgodnie z zapisami Regulaminu 
ZFŒS za wypoczynek urlopowy uwa¿a siê wypoczynek trwaj¹cy co 
najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych w ramach urlopu 
wypoczynkowego lub dni wolnych od pracy. Reasumuj¹c, 
prze³o¿ony ma obowi¹zek potwierdziæ zaplanowany urlop 
pracownika a pracownik mo¿e otrzymaæ œwiadczenie znacznie 
wczeœniej ni¿ termin planowanego urlopu.

Nale¿a³oby jednoczeœnie przypomnieæ, ¿e zgodnie z 
regulaminem osoba korzystaj¹ca z ulgowych us³ug i œwiadczeñ (ze 
œrodków Funduszu), która z³o¿y³a oœwiadczenie niezgodne z 
prawd¹, przed³o¿y³a sfa³szowany dokument lub w inny sposób 
œwiadomie i celowo wprowadzi³a w b³¹d albo wykorzysta³a 
przyznane œrodki z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem traci 
prawo do korzystania ze œrodków Funduszu przez trzy kolejne 
okresy, na jakie mo¿na otrzymaæ dane œwiadczenie lub pomoc. 
Ponadto jest zobowi¹zana do niezw³ocznego zwrotu otrzymanej 
kwoty dop³aty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.

“Pod grusz¹” nie dla wszystkich?

M.D.

W zwi¹zku z zapisami w Kodeksie Pracy zobowi¹zuj¹cymi 
pracodawcê do udzielenia pracownikom dni wolnych od pracy w 
zamian za œwiêta wypadaj¹ce w roku kalendarzowym w soboty, 
uzgodniono z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi nastêpuj¹ce 
dni wolne w 2010 r w zamian za 1 maja, 4 grudnia i 25 grudnia.
- dla pracowników zatrudnionych w systemie podstawowym – 
jednozmianowym: 4 czerwca, 24 i 27 grudnia.
- dla pracowników zatrudnionych w 4-brygadowej organizacji pracy – 
uwzglêdniono dodatkowe dni wolne w harmonogramie, które 
kierownik komórki organizacyjnej wyznaczy w indywidualnym 
harmonogramie pracy pracownika (tzw. „Y”)
- dla pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym, gdzie 
praca wykonywana jest zgodnie z harmonogramem, powinien on 
uwzglêdniaæ dodatkowe dni wolne.
W dni wyznaczone jako wolne od pracy nie udziela siê urlopu.

Jest to prawdopodobnie ostatni rok nakazuj¹cy 
pracodawcy stosowanie takich rozwi¹zañ w zwi¹zku z 
przestrzeganiem czasu pracy. Zg³oszony w Sejmie przez klub PO 
projekt Ustawy o ustanowieniu Œwiêta Trzech Króli dniem 
wolnym od pracy ma du¿e szanse na wprowadzenie w ¿ycie od 
2011 r. W zamian projekt zak³ada zniesienie dotychczasowego 
obowi¹zku udzielania wolnego za œwiêto przypadaj¹ce w sobotê. 
Na przyk³adzie 2010 roku, w naszym przypadku kalkulacja jest 
prosta: 3 dni wolne = 1 dzieñ wolny.  

Dodatkowe wolne.

M.D.

Pod koniec ubieg³ego roku 
pojawi³ siê problem sygnalizowany 
przez emerytów dotycz¹cy wybrania 
przez nich deputatu wêglowego w 
naturze spowodowany decyzj¹ 
Zarz¹du PGE KWB Turów S.A. o 
wstrzymaniu tej formy œwiadczenia. 

W zwi¹zku z powy¿szym nasza Komisja Zak³adowa 
wystosowa³a pismo do Prezesa Zarz¹du PGE KWB Turów S.A. 
z proœb¹ o umo¿liwienie wczeœniejszej wyp³aty ekwiwalentu 
pieniê¿nego za deputat wêglowy dla emerytów, pracowników 
naszej kopalni. Du¿a ich grupa korzysta³a w³aœnie z tej formy 
otrzymania ekwiwalentu a w chwili obecnej zmuszona jest 
zakupiæ wêgiel indywidualnie. Decyzja w sprawie 
wczeœniejszej wyp³aty zgodnie z ZUZP nale¿y do Zarz¹du 
Spó³ki.

Na podstawie udzielonej odpowiedzi informujemy, ¿e 
zgodnie z naszym Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy 
Zarz¹d ustali³, ¿e ekwiwalent pieniê¿ny za deputat wêglowy dla 
by³ych pracowników kopalni, którzy przeszli na rentê lub 
emeryturê oraz wdowom, wdowcom i pe³nym sierotom po nich 
wyp³acany bêdzie, w nastêpnym miesi¹cu po dacie z³o¿enia 
wniosku w Dziale Administracji Kadrowej (KA) pod 
warunkiem z³o¿enia go najpóŸniej do dnia 20 danego miesi¹ca. 
Dopuszcza siê okreœlenie we wniosku póŸniejszego terminu 
wyp³aty ekwiwalentu pieniê¿nego. Wnioski na deputat 
przyjmowane bêd¹ na dany rok w terminie od 1 stycznia danego  
roku.

 Szczegó³owe zasady wyp³aty ekwiwalentu reguluje 
zarz¹dzenie nr 14/2010/1 Prezesa Zarz¹du PGE KWB 
Turów S.A. z dnia 16.02.2010 r.

Ekwiwalent za wêgiel.

M.D.

Wynagrodzenia 2010 r.
23 lutego 2010 r. odby³o siê 

spotkanie przedstawicieli  
zak³adowych organizacj i  
zwi¹zkowych z Zarz¹dem PGE 
KWB Turów S.A. w sprawie 
u s t a l e n i a  p r z y r o s t u  
miesiêcznego wynagrodzenia w 
2010 r.

Strony ustali³y, ¿e do rozmów na temat wzrostu p³ac w 
PGE KWB Turów S.A. powróc¹ po ukoñczeniu procesu 
planistycznego 2010 r. i podpisaniu Porozumienia/Umowy 
Gwarancyjnej.  Spotkanie nie mia³o nic wspólnego z 
negocjacjami, bo trudno takimi nazwaæ przekazanie przez 
pracodawcê informacji, ¿e Zarz¹d PGE S.A zgadza siê na 
podniesienie p³ac w 2010 r. o 1 proc. w stosunku do obecnych 
zarobków. Przypomnijmy, ¿e jeszcze w ubieg³ym roku 
wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ ustalany by³ na mocy ustawy. 
Po zmianie przepisów podwy¿ki maj¹ byæ negocjowane na 
poziomie poszczególnych zak³adów w zale¿noœci od sytuacji 
ekonomicznej. Okazuje siê, ¿e przepis, który w zamierzeniach 
umo¿liwia sprawiedliwie wynagradzanie pracownikach w 
rentownych spó³kach tak naprawdê niczego konkretnego nie 
wnosi.

Poniewa¿ 1 kwietnia blisko wiêc raczej nale¿y t¹ 
propozycjê podwy¿ki potraktowaæ to jako prima aprilisowy 
¿art.

Z ostatniej chwili: W dniu 16.03.2010 r. odby³o siê 
drugie spotkanie p³acowe. Z uwagi na niezatwierdzony 
dotychczas Plan Finansowy Spó³ki oraz brak jednoznacznej 
decyzji w³aœciciela odnoœnie wskaŸnika, strony ustali³y termin 
nastêpnego spotkania do dnia 09.04.2010 r. M.D.



W zwi¹zku z zapytaniami pracowników odnoœnie 
niewykorzystanego w ca³oœci b¹dŸ czêœci urlopu na ¿¹danie 
przez pracownika w roku kalendarzowym wyjaœniamy, ¿e 
prawo do 4 dni urlopu na ¿¹danie nie przechodzi na 
nastêpny rok. Nale¿y przez to stwierdzenie rozumieæ, ¿e w 
przypadku gdy pracownik skorzysta w danym roku np. z dwóch 
dni urlopu na ¿¹danie, w roku nastêpnym w trybie art. 1672 k.p. 
ca³y czas bêdzie mia³ prawo do 4 dni takiego urlopu (a nie do 6), 
oczywiœcie ju¿ z puli urlopu za rok nastêpny.

Innymi s³owy niewykorzystanie przez pracownika z 4 
dni urlopu na ¿¹danie powoduje, ¿e niewykorzystane dni 
przechodz¹ na kolejny rok, trac¹c charakter urlopu na ¿¹danie. 
Problematycznym staje siê okreœlenie jaki wówczas maj¹ te dni 
charakter, urlopu zaleg³ego czy zwyk³ego? Wi¹¿e siê to z 
obowi¹zkiem udzielenia przez pracodawcê urlopu zaleg³ego do 
dnia 31 marca. Jednak zdaniem Departamentu Prawnego 
G³ównego Inspektoratu Pracy nale¿y przyj¹æ, i¿ dni 
niewykorzystanego w poprzednim roku kalendarzowym 
urlopu na ¿¹danie przechodz¹ na bie¿¹cy rok jako normalny 
urlop, ale pracodawca nie mo¿e domagaæ siê wykorzystania 
ich do koñca pierwszego kwarta³u danego roku. W planie 
urlopów pracownik mo¿e wiêc wpisaæ dowolny termin ich 
wykorzystania i ³¹czyæ ten urlop z dniami zwyk³ego urlopu 
wypoczynkowego.

kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, 
lubañskiego. W tych¿e powiatach bezrobocie przekroczy³o 

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Zjazdem Delegatów poziom 20 % osób zdolnych do podjêcia pracy. Oczywiœcie iloœæ 
NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Jeleniogórskiego o krótk¹ upad³ych , ma³ych podmiotów gospodarczych jest trudna do 
charakterystykê aktualnej sytuacji w regionie poprosiliœmy oszacowania. Nasuwa siê pytanie: Jakim prawem stan 
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu Franciszka Kopeæ. gospodarki naszego Regionu zaprzecza wypowiedziom 

Gêby rz¹dz¹cych i najznakomitszych polityków i biznesmenów?.
medialnych specjalistów od Jakim prawem bezrobotni t³ocz¹ siê na korytarzach 
ekonomii pe³ne s¹ informacji Urzêdów Pracy burz¹c tym samym dobre samopoczucie 
na temat œwietnej sytuacji rz¹dz¹cych?.
e k o n o m i c z n e j  P o l s k i  i  Czy¿ nie widzimy wysi³ków Rz¹du w kwestii zmniejszenia 
oczywiœcie informacji na temat bezrobocia?. Przecie¿ przygotowano ustawê, która w tytule ma 
kryzysu, który omin¹³ nas zapis o zwalczaniu skutków kryzysy i bezrobocia. !!!. Mo¿e 
wielkim  ko³em. Zjawisko tego reszta zapisów tej ustawy mówi o czym innym ale liczy siê 
omijania zaliczyæ nale¿y do TYTU£ !!!
dziewi¹tego cudu œwiata i Przepraszam wszystkich za ten ironiczny ton ale w 
zapewne jest to jeden z tych, czasie okupacji i stanu wojennego ironia i humor by³y form¹ 
które obieca³ nam obecny obrony przed oficjaln¹ propagand¹. Rz¹d zrobi³ wiele aby nie 
Premier w trakcie kampanii s³yszeæ  naszych zwi¹zkowych g³osów w sprawie kryzysu. 
wyborczej. Niestety zjawiska Dlatego te¿ czasami posuwamy siê do przekazu powa¿nych 
nadprzyrodzone szerokim spraw w formie ironicznego jêzyka. Poza takim sposobem 
³ukiem ominê³y nasz Region, a przekazu s¹ i dzia³ania nasze zwi¹zkowe zdecydowanie 
stwierdzam to na podstawie powa¿ne i zdecydowanie efektywne. Wypada³oby tu wspomnieæ 
i l o œ c i  o s ó b  c o d z i e n n i e  o negocjowaniu pakietów zabezpieczaj¹cych pracowników, a 

okupuj¹cych Urzêdy Pracy, czy te¿ sytuacji poszczególnych przede wszystkim nale¿y tu wspomnieæ o solidarnoœci przez 
przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na naszym terenie. ma³e „s” zwi¹zkowców naszej organizacji, którzy ze swoich 

Jest parê firm, które nie dost¹pi³y zaszczytu za³apania sk³adkowych pieniêdzy wsparli kolegów z Solidarnoœci nie 
siê na 0,8 procenta krajowego wzrostu gospodarczego i otrzymuj¹cych wynagrodzeñ.
najzwyczajniej w œwiecie upad³y albo dotknê³a je likwidacja. Do Dziêkujê Wam za takie prawdziwe zwi¹zkowe, 
nich mo¿emy zaliczyæ miêdzy innymi „Prober” w Jeleniej solidarne wsparcie. Dziêkujê Solidarnoœci PGE KWB Turów 
Górze, „Pass Pol” w Mys³akowicach czy Klinkierniê w S.A., PGE Elektrownia Turów S.A., Jelfy S.A. i  PM Poland S.A. 
NowogrodŸcu. Przekazane przez Was œrodki finansowe pozwoli³y 

W rzeczywistoœci jest o wiele wiêcej firm, które pozbawionym wynagrodzeñ zwi¹zkowcom Solidarnoœci z Or³a 
przeprowadzi³y zwolnienia pracowników i  w tym przypadku  Mys³akowice i ich rodzinom zakupiæ podstawowe produkty 
nie podejmujê siê wyliczania, poniewa¿ lista by³aby zbyt d³uga ¿ywnoœciowe. Dziêkujê Wam za takie prawdziwe zwi¹zkowe, 
S¹ firmy, które jeszcze dzisiaj s¹ dorzynane i tutaj nale¿a³oby solidarne wsparcie. Aby do wiosny !!!! 
wymieniæ Fabrykê Dywanów w Kowarach i Zak³ad Lniarski Pozdrawiam zwi¹zkowców Solidarnoœci PGE KWB Turów S.A.
„Orze³” w Mys³akowicach.

Efektem kryzysu, którego nie by³o  jest ponowne 
zaliczenie do stref szczególnie wysokiego bezrobocia powiatów 

Dwa œwiaty, dwie prawdy?

Franciszek Kopeæ
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego NSZZ “Solidarnoœæ”

Urlop na ¿¹danie.

Opracowa³ M.D. na podstawie
 „Tygodnika Solidarnoœæ” nr 31

Pielgrzymka Solidarnoœci

Zapisy oraz szczegó³owe informacje w Dziale Socjalnym tel. 5985

NSZZ „Solidarnoœæ”

zaprasza wszystkich pracowników

PGE KWB Turów S.A.

 wraz z rodzinami do uczestnictwa w

XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ “Solidarnoœæ”

do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu 

w dniu 25.04.2010 r.

Wycieczka do PRAGI

NSZZ „Solidarnoœæ”

zaprasza wszystkich cz³onków zwi¹zku

 wraz z osob¹ towarzysz¹c¹ na jednodniow¹

wycieczkê do PRAGI w dniu 17.04.2010 r.

K o s z t  w y c i e c z k i 1 0  z ³ .
Zapisy oraz szczegó³owe informacje w biurze
Komisji Zak³adowej NSZZ „S” tel. 5-564



Porady prawne
Informujemy, ¿e 6 oraz 27 kwietnia 2010 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 Nowicki, Wereszczyñski Spó³ka Partnerska 
Radców Prawnych 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. 21.03.2010r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój 
rynku us³ug prawniczych w Polsce sprawia, i¿ preferowany 
dotychczas model œwiadczenia pomocy prawnej wy³¹cznie podczas 
bezpoœrednich spotkañ prawnika z jego klientem uzupe³niany jest 
innymi metodami obs³ugi prawnej. Pomoc prawna coraz czêœciej 
œwiadczona jest przy wykorzystaniu elektronicznych œrodków 
komunikacji, w tym tak¿e internetu. 

"Nowicki, Wereszczyñski Spó³ka Partnerska Radców 
Prawnych" od pocz¹tku dzia³alnoœci uwzglêdnia³a w strategii swojego 
rozwoju koniecznoœæ wypracowania modelu wspó³pracy z klientami, 
który bêdzie opiera³ siê tak¿e o elektroniczn¹, najszybsz¹, bezpieczn¹ i 
czyteln¹ mo¿liwoœæ udzielania pomocy prawnej. W ocenie partnerów 
Spó³ki dla realizacji powy¿szych celów konieczne by³o utworzenie 
odrêbnego od tradycyjnego przesy³ania informacji poczt¹ elektroniczna 
systemu internetowej obs³ugi klientów. 

Koncepcyjne prace nad systemem rozpoczête zosta³y na 
pocz¹tku roku 2009. W miesi¹cu lutym 2010 r. przygotowana zosta³a 
ostateczna wersja systemu. Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom 
organizacji zwi¹zkowych Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego NSZZ 
Solidarnoœæ, w tym w szczególnoœci Organizacji Zak³adowej NSZZ 
Solidarnoœæ przy PGE KWB Turów S.A. Internetowy system obs³ugi 
klientów mo¿e zostaæ udostêpniony tak¿e Pañstwu.

Wskazaæ nale¿y, i¿ klient do systemu uzyskuje dostêp ze strony 
internetowej "Nowicki, Wereszczyñski Spó³ka Partnerska Radców 
Prawnych" po uprzednim uzyskaniu indywidualnie nadawanego loginu 
i has³a. Po zalogowaniu klient ma dostêp do informacji o wszystkich 
postêpowaniach s¹dowych, które s¹ prowadzone z jego udzia³em. W 
szczególnoœci wa¿ne dla klienta s¹ informacje na jakim etapie znajduje 
siê postêpowanie, jakie s¹ terminy posiedzeñ s¹dowych, kto nadzoruje i 
bezpoœrednio prowadzi sprawê. Dziêki powy¿szemu klient kancelarii 
mo¿e w ka¿dy dzieñ niezale¿nie od jego pory dowiedzieæ siê o stanie 
swojej sprawy. 

Drugim elementem systemu jest opcja zadawania pytañ 
(sk³adania wniosków o opiniê prawn¹) przesy³ana bezpoœrednio do 
g³ównego biura kancelarii. Tam nasi prawnicy w oparciu o za³¹czone do 
wniosku dokumenty, albo opis stanu faktycznego po analizie przepisów 
prawa udziel¹ odpowiedzi prawnej w mo¿liwie najszybszym terminie. 
Wszystkie zapytania klienta s¹ archiwizowane dziêki czemu w ka¿dej 
chwili ma on do nich dostêp. 

Trzeci elementem systemu jest dostêp do opinii prawnych 
sporz¹dzanych przez "Nowicki Wereszczyñski Spó³ka Partnerska 
Radców Prawnych" na potrzeby naszych klientów. Dziêki powy¿szemu 
bêdziecie mieli Pañstwo mo¿liwoœæ zapoznania siê z rozwi¹zaniami 
problemów dotycz¹cych prawa pracy, w tym w szczególnoœci prawa 
zwi¹zkowego, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa 
administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i 
opiekuñczego. 

Ostatnim elementem systemu jest zbiór wzorów dokumentów 
prawnych, których wykorzystanie jest mo¿liwe tak w toku prowadzonej 
dzia³alnoœci zwi¹zkowej, jak i ¿yciu codziennym. Liczne wzory pism 
zwi¹zkowych, pozwów, pism procesowych, wezwañ do zap³aty, umów 
cywilnych a tak¿e innych dokumentów niew¹tpliwie umo¿liwi¹ 
Pañstwu szybk¹ i zgodn¹ z reakcjê w ka¿dej sytuacji. 

Tak w skrócie przedstawiaj¹ siê za³o¿enia Internetowego 
Systemu Obs³ugi Klientów, opracowanego przez kancelariê "Nowicki, 
Wereszczyñski Spó³ka Partnerska Radców Prawnych", który mamy 
nadziejê, ¿e stanie siê wkrótce codziennoœci¹ w obs³udze prawnej 
wszystkich zainteresowanych tak¹ form¹ pomocy cz³onków 
„Solidarnoœci”. Dok³adne informacje zostan¹ opublikowane w 
najbli¿szym czasie po ustaleniu szczegó³ów z Komisj¹ Zak³adow¹.

 

Prawnik przez internet? Dlaczego warto?
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-->

-->

-->

-->

-->

-->

 Pracownik nie bêd¹cy cz³onkiem Zwi¹zku nie bêdzie ostrze¿ony o 
zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracê. 
Stanowisko takie zaj¹³ S¹d Najwy¿szy - podejmuj¹c uchwa³ê w dniu 
20.06.1991 r. (I PZP 11/91) nastêpuj¹cej treœci:
"Kierownik zak³adu pracy nie ma obowi¹zku zawiadamiania na 
podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracê 
dzia³aj¹cych w zak³adzie pracy organizacji zwi¹zkowych w sytuacji, 
gdy pracownik nie zrzeszony nie wskaza³ do obrony swoich praw 
zak³adowej organizacji, która wyrazi³a na to zgodê” Pracodawca 
chc¹c rozwi¹zaæ z Tob¹ umowê o pracê musi zasiêgn¹æ opinii 
zwi¹zku. Sprzeciw "Solidarnoœci" powoduje, ¿e Twoja sytuacja staje 
siê niewspó³miernie lepsza, ni¿ kiedy bronisz siê sam.

Zasady Twojego wynagradzania ustalane s¹ w uzgodnieniu ze 
zwi¹zkiem zawodowym. Nie jesteœ skazany na jedyn¹ propozycjê "nie 
do odrzucenia" jak¹ przedstawi Ci pracodawca.

Zwi¹zek egzekwuje œwiadczenia nale¿ne Tobie i Twoim kolegom 
wynikaj¹ce z zasad bezpieczeñstwa i warunków pracy.

Gdy w zak³adzie naruszane s¹ przepisy prawa pracy to z inicjatywy 
zwi¹zków zawodowych w tym zak³adzie mo¿e byæ przeprowadzona 
kontrola Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawca naruszaj¹c Twoj¹ godnoœæ spotyka siê z reakcj¹ 
przedstawicieli NSZZ "Solidarnoœæ".

Poprzez swoich zwi¹zkowych przedstawicieli masz mo¿liwoœæ 
kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

Jest wiele innych powodów, o których przekonasz siê bêd¹c 
cz³onkiem naszego Zwi¹zku.

Je¿eli nie jesteœ jeszcze cz³onkiem zwi¹zku, i masz problemy 
pracownicze lub inne - to zapisz siê do NSZZ "Solidarnoœæ" przy 
PGE KWB Turów S.A. aby mieæ pewnoœæ, ¿e nasza Komisja 
Zak³adowa, bêdzie mog³a skuteczniej reprezentowaæ Ciê przed 
pracodawc¹.

Je¿eli jesteœ cz³onkiem NSZZ "Solidarnoœæ" i potrzebujesz 
pomocy, to mo¿esz liczyæ na nasz¹ pomoc w ka¿dej sytuacji. 
Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Komisji 
Zak³adowej /tel. 6170/. W.I.

RAZEM MO¯EMY WIÊCEJ !!!


