
 

Z prac Komisji Międzyzakładowej.../wrzesień, październik 2001r/

Skończył się czas letniego wypoczynku. Po dwóch miesiącach przerwy (w czasie których
obradowało co tydzień tylko Prezydium) przystąpiła do pracy Komisja Międzyzakładowa NSZZ
"Solidarność" przy KWB "Turów" S.A., która ze względu na ogrom spraw spotkała się we
wrześniu dwukrotnie.
Jak zawsze po sezonie dokonano podsumowania organizacji wypoczynku letniego dla
pracowników kopalni i ich rodzin. W celu jak najlepszego wyboru ośrodków w roku przyszłym,
przeanalizowano wszystkie zgłoszone uwagi dotyczące stanu technicznego obiektów
wypoczynkowych, wyżywienia oraz oferty kulturalnej i rozrywkowej.
Z powodu stałego wzrostu kosztów utrzymania oraz w celu poprawy sytuacji materialnej rodzin
naszych pracowników Komisja Międzyzakładowa zwróciła się do zarządu spółki o wydanie
bonów towarowych. Jest to na tyle korzystne dla przedsiębiorstwa, że nie przyczynia się do
wzrostu funduszu płac. Maksymalna dopuszczalna kwota wartości bonu w tym roku nie może
przekroczyć 700 zł.
W związku z kolejnymi spotkaniami roboczymi mającymi na celu utworzenie Południowo
Zachodniej Grupy Energetycznej S.A., Komisja przeanalizowała stan prac i stwierdziła z
niepokojem, celowe jej zdaniem, opóźnianie tworzenia Koncernu przez niektóre podmioty, które
miałyby się docelowo w nim znaleźć.
Ustaliła ona również, że w miesiącu październiku priorytetem dla niej będzie aktywne
współdziałanie przy utworzeniu, a następnie wprowadzeniu Pracowniczego Programu
Emerytalnego dla pracowników kopalni.
Po długotrwałych negocjacjach został podpisany przez stronę związkową i pracodawcę
Zakładowy Układ Zbiorowy dla pracowników "TUR-MED" spółki z o.o.
Komisja w swoim stanowisku sprzeciwiła się próbom wprowadzenia odpłatności za przewozy
pracownicze dla zatrudnionych w "TUR-MED-zie". Wniosła również o natychmiastowe
wprowadzenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Przedstawiciele "Solidarności" aktywnie pracowali w Komisji Socjalnej (pożyczki na cele
mieszkaniowe, dofinansowania, zapomogi, wycieczki). Po wielu miesiącach uzgodnień został
zatwierdzony i wprowadzony w życie nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
W związku z możliwością wyboru przedstawiciela pracowników do Zarządu KWB "Turów" S.A.,
Komisja Międzyzakładowa poparła kandydaturę p. Stanisława Żuka.
Przyjęto w szeregi "Solidarności" 10 osób, 7 osób do kopalnianej Sekcji Młodych, udzielono 45
zapomóg dla najbardziej potrzebujących członków związku, wypłacono 570 świadczeń
pieniężnych wynikających z regulaminu finansowego związku, dofinansowano drużyny piłkarskie
biorące udział w finałowych rozgrywkach "O puchar Prezesa KWB "Turów" S.A." oraz biegaczy
długodystansowych startujących w zawodach w kraju i za granicą.
Dbając również o sprawy rekreacyjne, Komisja zorganizowała dla członków związku wyjazd na
mecz Polska - Norwegia do Chorzowa oraz na grzybobranie do Przewozu. Rozpoczęto również
organizację wycieczki turystycznej do Berlina.
Marek Dołkowski

Co w "Solidarności" w m-cu listopadzie 2001
Koniec roku ze względu na przygotowania do kampanii wyborczej we wszystkich strukturach
Związku oraz zbliżającym się świętem patronki górników Św.Barbary jest dla związkowców
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"Solidarności" wytężonym okresem pracy. Dostosowując się do wymogów nowej ordynacji
wyborczej Związku, Komisja Międzyzakładowa ustaliła regulamin oraz harmonogram wyborów w
poszczególnych strukturach zakładowych. I tak: wybory w kołach odbędą się w terminie od
02.01.2002 r. do 28.02.2002 r., natomiast wybory Komisji Wydziałowych oraz Międzyzakładowe
Zebranie Delegatów powinny się odbyć do końca marca 2002 roku.

Ponadto Komisja Międzyzakładowa pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Dział Socjalny i
Zespół ds. obchodów "Dnia Górnika" rozwiązania dotyczące organizacji imprez Barbórkowych oraz
przydziału zaproszeń. Uważa, że wypracowane rozwiązanie jest korzystne, ponieważ daje ono
możliwość uczestnictwa w "Karczmie Piwnej", "Comberze Babskim" oraz zabawach Barbórkowych
wszystkim chętnym pracownikom kopalni. W trakcie posiedzenia przyjęto informację
przewodniczącego z negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych
w spółce "TUR-MED".

Dbając o sprawy rekreacyjne, Komisja w dniu 3 listopada zorganizowała dla członków związku
wyjazd na wycieczkę turystyczną do Berlina. Ponieważ ilość osób chętnych przekroczyła
oczekiwania organizatorów, postanowiono powtórzyć wyjazd z dniu 17.11.2001r. Relację z
wycieczek przedstawimy w kolejnym wydaniu Biuletynu.

Ze spraw organizacyjnych: przyjęto w szeregi "Solidarności" 10 osób oraz wypłacono 58
świadczeń pieniężnych wynikających z regulaminu finansowego związku.

Prezydium zapoznało się oraz poparło stanowiska Komisji Krajowej NSZZ "S" w sprawie zagrożeń
wynikających z planów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a dotyczących zmian w ustawie o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, które polegałyby m.in. na obniżeniu zasiłków dla
bezrobotnych i wprowadzeniu niższych świadczeń przedemerytalnych oraz zlikwidowaniu zasiłków
przedemerytalnych. Podobnie ma się rzecz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Przedstawione propozycje zmian podatkowych budzą zaniepokojenie, nie tylko ze
względów na ich dolegliwość dla podatników z powodu zwiększania obciążeń. Takie działanie jest
sprzeczne z potrzebnym dla zwalczania bezrobocia obniżaniem obciążeń podatkowych.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" wyraża zaniepokojenie wypowiedzią radiową Posła Ziemi
Jeleniogórskiej p.Jerzego Szmajdzińskiego nt. zmian na stanowiskach kierowniczych w spółkach
Skarbu Państwa, w tym na stanowisku Prezesa Zarządu KWB "Turów" S.A. W połączeniu faktów,
iż Kopalnia "Turów" została pominięta podczas ostatniej wizyty wiceministra Skarbu p. Marka
Dyducha na tutejszym terenie, Komisja uważa, że jest to nie tylko lekceważenie Zarządu Spółki,
ale także nie liczenie się z Załogą Kopalni. Podjęto działania mające na celu wyjaśnienie
zaistniałych faktów.

Marek Dołkowski

 

Do Turcji z "Solidarnością"!!!
Rozstrzygnięto konkurs "Do Turcji z Solidarnością"

Na konkurs nadesłano 47 odpowiedzi w tym 34 prawidłowe. Losowanie odbyło się w dniu
29.03.2001r w czasie obrad Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność".
I nagrodę - wycieczkę zagraniczną dla dwóch osób oraz książkę pl. "Solidarność 1980-2000"
wylosowałaPani Magdalena Dołkowska ze spółki "Turmed"
II nagrodę - kuchenkę mikrofalową "Whirpool" wylosowała Pani Danuta Sroka z oddziału pb.
III nagrodę - odkurzacz wylosowała Pani Wiotetta Domusa z oddziału AG.
Gratulujemy wygranych.
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ZESTAW 1:
1. Kto był pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w KWB
"Turów"? Odp. Józef Ziętek.
2. Co było przyczyną strajku w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 1980 roku? Odp. Zwolnienie z
pracy Anny Walentynowicz.
3. W którym roku Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla? Odp. 1983r.
ZESTAW 2:
1. Proszę podać dokładną datę zakończenia stanu wojennego? Odp. 22.07.1983r.
2. Kto został przewodniczącym KZ NSZZ "S" w KWB "Turów" po jego reaktywowaniu w 1989
roku? Odp. Bogdan Wąsiel.
3. Proszę podać dokładną datę pacyfikacji i mordu górników z KWK "Wujek"? Odp. 16.12.1981r.
ZESTAW 3:
1. Co oznacza skrót KOR? Odp. Komitet Obrony Robotników.
2. Proszę podać datę rozpoczęcia obrad okrągłego stołu? Odp. 6.02.1989r.
3. Ile razy w roku Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" dofinansowuje do wypoczynku dzieci
pracownika - członka związku? Odp. Max. 2 razy w roku.
K.M.
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Kontakt:

Telefon: 075-7735-564, 075-7736-170

Fax: 075-7735-326

E-mail: Soltur@hot.pl
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